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Chave de siglas e abreviaturas
AVC Acidente Vascular Cerebral
ARSN Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.
ACeS Agrupamento de Centros de Saúde
ACS Alto Comissariado da Saúde
AVPP Anos de Vida Potencialmente Perdidos
CIDESD

Centro de investigação em desporto, saúde e desenvolvimento
humano

CRI Centro de resposta integrada
CC Conselho Clínico
CA Conselho de Administração
CSSM Conselho Superior de Saúde Mental
CTH Consulta em tempo e hora
CSP Cuidados de Saúde Primários
DSM Departamento de Saúde Mental
DACeS Departamento do Agrupamento de Centros de Saúde
DM Diabetes Mellitus
DGS Direção Geral da Saúde
DCV Doença cerebrovascular
DCFC Doença crónica do fígado e cirrose
DIC Doença Isquémica Cardiaca
DPOC Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica
EAM Enfarte agudo de miocárdio
ESE/IPVC Escola Superior de Educação/Instituto Politécnico de Viana do Castelo
HTA Hipertensão arterial
MFR Medicina física e reabilitação
OMS Organização Mundial da Saúde
PLS Plano Local de Saúde
PNS Plano Nacional de Saúde
SIE Serviço de Instalações e Equipamentos
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SNA Sistema Nacional de Saúde
TMRG Tempo máximo de resposta garantido
TA Tensão arterial
TM Tumor maligno
TMTBP Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão
TMCR Tumor maligno do cólon e reto
TMEst Tumor maligno do estômago
UCSP Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados
UCC Unidade de cuidados na comunidade
USF Unidade de Saúde Familiar
USP Unidade de Saúde Pública
ULSAM Unidade Local de Saúde do Alto Minho
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Preâmbulo
A Unidade de Saúde Pública (USP) do Alto Minho, assumiu na reunião para a sua
contratualização, realizada em 20 de Março de 2012, elaborar a proposta de Plano Local de
Saúde (PLS) e entregar até ao dia 15 de Setembro de 2013.
Como relatam Constantino Sakellarides, Celeste Gonçalves, Casimiro Dias e Ana Isabel Santos
no texto intitulado Plano Nacional de Saúde e estratégias locais de saúde: “As estratégias
locais de saúde devem ser a pedra de toque para implementar o Plano Nacional de Saúde
(PNS). …. O PNS será efectivamente reconhecido como instrumento de mudança, quando tiver
a capacidade de servir de referência e estimulo ao desenvolvimento de estratégias locais de
saúde”.
Neste contexto a proposta do Plano Local de Saúde 2014-2016 tem como propósito servir de
estímulo ao desenvolvimento de estratégias locais de saúde
Após a aprovação do PLS pela Administração, será iniciada uma ampla discussão, interna e
externa, com o objectivo de que todos os profissionais e a comunidade se transformem num
“motor de mudança”.

Luís Moreno Delgado
(Coordenador da Unidade de Saúde Pública do Alto Minho)
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Introdução
O planeamento é um conjunto de decisões programadas que visam antecipar mudanças na
direção desejada. A planificação concerne ao futuro1.
A informação disponível sobre mortalidade, morbilidade e determinantes de saúde está na
base do processo de construção do Plano Local de Saúde (PLS) do Alto Minho, 2014-2016.
Muitos indicadores de saúde têm evoluído positivamente nas últimas décadas
nomeadamente, entre outros, a esperança de vida, a mortalidade infantil e a cobertura
vacinal. Mas um sistema de saúde moderno não pode deixar de ambicionar novas metas e
confrontar os novos reptos para a saúde. Só um olhar integrador e diferente irá permitir
optimizar os recursos já disponíveis, tendo em conta o momento de crise no qual vivemos,
para minorar os problemas de saúde da população e os problemas organizativos e de
qualidade dos cuidados que lhe são prestados.
No actual contexto socioeconómico as políticas de nível local devem ser alinhadas,
potenciando as sinergias entre os vários sectores da sociedade. Assim, para o PLS do Alto
Minho 2014-2016 cumprir a sua missão de elemento orientador das políticas locais, é
necessário que a sua construção e a sua implementação sejam participadas por todos os
intervenientes.
Esta participação constitui uma mais-valia e é fundamental na integração de esforços
sustentados de todas as instituições do Alto Minho para a utilização de estratégias de
intervenção focadas nas necessidades decorrentes dos problemas de saúde priorizados.
Nos encontramos ante un repto colectivo em que todos os profissionais somos necessários
para culminar com êxito um projecto dirigido a dar resposta aos problemas de saúde da
população do Alto Minho e, em última instância, a melhorar o seu nível de saúde.

1

Raynald Pineault e Carole Daveluy. La planificacion sanitaria. Conceptos, métodos e estratégias,1989
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Metodologia de elaboração
Este plano pretende dar resposta às necessidades de saúde da população do Alto Minho
tentando integrar as perspectivas de planeamento populacional e organizacional, potenciando
as sinergias possíveis entre os diversos recursos desta comunidade.
A construção do PLS do Alto Minho 2014-2016 tem por base o “Plano Estratégico e de
Desenvolvimento da ULSAM 2011-2013”, o “Diagnóstico da Situação de Saúde do distrito de
Viana do Castelo” e o “Perfil Local de Saúde 2012 do Alto Minho”2.
O PLS do Alto Minho 2014-2016 está na continuidade do “Plano Estratégico e de
Desenvolvimento 2011-2013” que assenta na participação dos profissionais e da comunidade,
no consenso alargado obtido em relação às prioridades de saúde e no compromisso político na
sua implementação.
Este plano inspira-se nos termos de referência para elaboração dos PLS3 e nos compromissos
explícitos no PNS4 de alinhamento estratégico das políticas de saúde a todos os níveis e de
reforço do desempenho do sistema de saúde, bem como nas recomendações da OMS5 para as
políticas de saúde na Europa.
O PLS do Alto Minho 2014-2016 prioriza os principais problemas de saúde da população do
Alto Minho, identificando a seguir as necessidades de saúde decorrentes desses problemas.
Propõe os objetivos e metas a atingir até 2016, com base na evolução verificada e previsível
dos indicadores disponíveis para cada problema de saúde e na posição relativa do Alto Minho
face à Região Norte e ao Continente.
Assim, após a priorização dos problemas, a identificação das necessidades e o conjunto de
factores que os influenciam e a definição dos objetivos a atingir, o PLS propõe intervenções
estratégicas, fundamentando a afetação de recursos.
Este PLS conclui com uma proposta de plano de monitorização e avaliação que inclui tanto os
resultados como o processo de implementação do próprio PLS.
Aspetos metodológicos mais específicos são referidos nos respetivos capítulos.
É apresentada ainda uma proposta de comunicação do documento, pois só o envolvimento e a
participação da comunidade do Alto Minho farão deste PLS um instrumento de melhoria da
saúde da população.

2

ARSN, IP.Perfil Local de Saúde do Alto Minho, 2012

3

ARSN, IP. Planos Locais de Saúde:Termos de referência para a sua construção, 2011

4

Ministério da Saúde. Plano Nacional de Saúde 2012-2016

5

OMS. Saúde 2020: um quadro de referência político Europeu para suporte da acção através do governo e sociedade para a saúde
e bem-estar, 2012
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Prioridades: problemas e necessidades de saúde
Em 2011, aquando da elaboração do “Plano Estratégico e de desenvolvimento da ULSAM 2011
– 2013”, foram hierarquizados os 19 problemas de saúde principais identificados tecnicamente
na população do Alto Minho. Nesta hierarquização participaram os responsáveis da ULSAM
(elementos do Conselho de Administração) e os coordenadores/directores das unidades
funcionais/serviços (quer dos Cuidados de Saúde Primários quer dos Hospitalares).
A hierarquização resultante dos principais problemas de saúde da população do Alto Minho
em 2011 foi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Doenças cerebrovasculares
Doença isquémica do coração
Tumor maligno de cólon e reto
DPOC
Perturbações por uso de álcool
Diabetes mellitus
Tumor maligno do estômago
Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão
Doença crónica do fígado e cirrose
Alzheimer e outras demências
Episódios depressivos (unipolar)
Doenças músculo-esqueléticas
Pneumonias
VIH/SIDA
Acidentes
Tuberculose
Erros de refração
Perda de audição
Epilepsia

Em 2012 os Estados Membros da OMS-Europa acordaram, no documento “Saúde 2020: um
quadro de referência político Europeu para suporte da acção através do governo e sociedade
para a saúde e bem-estar”, até 2020:
●

diminuir a mortalidade prematura;

●

aumentar a esperança de vida;

●

reduzir as desigualdades em saúde;

●

melhorar o bem-estar das populações;

●

assegurar a cobertura universal e o direito ao melhor nível de saúde que é possível
atingir;

●

definir objectivos de saúde (da população) nacionais.
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Tendo em conta a re-avaliação da situação de saúde e o Plano Nacional de Saúde 2012-2016,
procede-se agora a uma revisão da priorização dos problemas de saúde da população do Alto
Minho, utilizando como principais critérios de hierarquização a magnitude, a transcendência, a
vulnerabilidade e o prognóstico (evolução prevista dos problemas de saúde até 2016). Resulta
assim a seguinte selecção de problemas de saúde prioritários:
●

Doenças cérebro-cardiovasculares;

●

Tumores malignos;

●

Doença crónica do fígado e cirrose;

●

Diabetes mellitus;

●

Perturbações depressivas e suicídio;

●

Doença pulmonar obstrutiva crónica.

Uma análise pormenorizada dos indicadores que nos permitem medir os problemas de saúde,
possibilita, a seguir, a identificação das necessidades de saúde que deles decorrem,
considerando necessidade de saúde a diferença entre o estado de saúde actual de uma
população e o estado de saúde definido como ideal ou desejado.
O estudo das necessidades é um instrumento que permite monitorizar e avaliar os resultados
das políticas de saúde. A necessidade identificada é função da capacidade da comunidade e
dos cuidados de saúde em atingir os objetivos.
Apresentam-se, a seguir, as necessidades prioritárias de saúde. Éstas dão origem aos objetivos
de saúde e os indicadores que as medem serão utilizados para avaliar o PLS em 2016.
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Necessidade
de saúde

Menor mortalidade por doenças cérebrocardiovasculares
- Doenças cerebrovasculares (DCV)
- Doença isquémica do coração (DIC)

●As doenças aparelho circulatório no triénio 20082010 foram responsáveis por 35,8% das mortes e
por 35,3% das mortes prematuras (<65 anos)
ocorridas no Alto Minho.
●As DCV são uma das causas de morte evitável
sensíveis aos cuidados médicos. Através do estudo
6
da Carga Global de Doença (CGD) verificamos que
as DCV são, ainda, a primeira causa de anos de
vida saudável perdidos na região Norte.
●No ano 2008 na ULSAM as DCV foram a 1ª causa
específica de internamento, com uma taxa bruta
de internamento de 434,1/100000 habitantes. A
taxa de internamento aumenta com a idade,
atingindo o valor máximo nos maiores de 75 anos
(2577,2/100000).
A
demora
média
de
internamento por DCV foi de 8,6 dias e a taxa de
letalidade intra-hospitalar foi 9,7%.
●Na ULSAM a taxa de internamento padronizada
por DCV, para o ano 2008, foi superior à da região
Norte com significância estatística.
● Entre 2001 e 2010 no Alto Minho, a taxa de
mortalidade por DCV tem uma evolução
decrescente para todas as idades (286,6/100000
hab. para 219,1/100000 hab.) e para os <65 anos
(17,3/100000 hab. e 12,0/100000 hab).
Observando a projecção para 2016 da taxa bruta
de mortalidade nos <de 65 anos mantem-se esta
tendência decrescente para as DCV (9,8/100000
hab.).
● No triénio 2008-2010, quando comparamos com
a região Norte através das taxas padronizadas
mortalidade, o risco de morrer por DCV para todas
as idades é superior, com significância estatística,
para a população do Alto Minho.

● A doença isquémica do coração (DIC) é uma
causa de morte evitável, sensível à promoção da
saúde. É ainda a 3ª causa com maior carga global
de doença na região norte, responsável por 3,7%
do total de anos de vida saudáveis perdidos.
●No ano 2008 na ULSAM a DIC foi a 3º causa
específica de internamento, com uma taxa bruta
de internamento de 214,1/100000 habitantes. A
taxa de internamento aumenta com a idade,
atingindo o valor máximo nos maiores de 75 anos
(864,2/100000). A demora média de internamento
por DCV foi de 8,6 dias e a taxa de letalidade intrahospitalar foi 5,8%.
● Entre 2001 e 2010 no Alto Minho, a taxa de
mortalidade por DIC tem uma evolução
decrescente para todas as idades (79,3/100000
hab. para 69,8/100000 hab.) e para os <65 anos
(13,7/100000
hab.
e
10,1/100000
hab).Observando-se a projecção para 2016
baseada da taxa bruta de mortalidade nos <de 65
anos mantem-se esta tendência decrescente para
as DCV (6,8/100000 hab.).
● No triénio 2008-2010, quando comparamos com
a região Norte através das taxas padronizadas
mortalidade, o risco de morrer por DIC para todas
as idades e para os <65 anos é superior, com
significância estatística, para a população do Alto
Minho.
●Em 2016 prevê-se no Alto Minho, uma taxa de
AVPP por doenças do aparelho circulatório de
283,4 por 100000 habitantes. O valor projectado
para as DCV é 131,4 AVPP por 100000 habitantes,
valor superior ao projectado para o continente
(63,9 AVPP/100000 hab.). Para a DIC prevê-se no
Alto Minho uma taxa de 79,4 AVPP por 100000
habitantes.

6

ARS Norte, IP. Carga global da doença na região norte. Porto, 2011
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Necessidade de saúde
Menor mortalidade por tumores malignos: Tumor maligno do cólon e
recto (TMCR), Tumor maligno do estômago (TMEst.) e Tumor maligno da
traqueia, brônquios e pulmão (TMTBP)
● No triénio 2008-2010 os tumores malignos foram
responsáveis por 21,5% de todas das mortes e por
35,3% das mortes prematuras no Alto Minho.
● No ano 2008 a taxa de internamento por tumores
malignos na ULSAM foi de 608,0/100000 hab. A taxa
de internamento aumenta com a idade, atingindo o
valor máximo nos maiores de 75 anos
(1797,9/100000 hab.). A demora média de
internamento por tumores malignos foi de 11,3 dias
e a taxa de letalidade intra-hospitalar foi 11,5%.
● Entre 2001 e 2010, a taxa de mortalidade por
TMCR tem uma evolução estável para todas as
idades (36/100000 hab. para 40/100000 hab.) e
decrescente para os <65 anos (9,9/100000 hab. e
7,1/100000 hab.). Observando-se a projecção para
2016 da taxa de mortalidade nos <de 65 anos, existe
uma tendência decrescente para o TMCR
(9,9/100000 hab. em 2001 e 4,6/100000 hab. em
2016).
● Entre 2001 e 2010, a taxa de mortalidade por
TMEst. tem uma evolução decrescente para todas as
idades. (42,9/100000 hab. e 33,6/100000 hab.) e
estável para os <65 anos (10,2/100000hab. e
9,26/100000 hab.).

Necessidade
de saúde

Observando-se a projecção para 2016 da taxa de
mortalidade nos <de 65 anos, existe uma
tendência estável para o TMEST (10,2/100000
hab. em 2001 e 11/100000 hab. em 2016).
● O TMTBP é uma das causas de morte evitável
sensível à promoção da saúde.
● A projeção da taxa bruta de mortalidade
evidencia para o TMTBP uma tendência
crescente para todas as idades (de 30,4/100000
em 2001 para 36,5 em 2016) e para os <65 anos
(de 12,9/100000 em 2001 para 14,9 em 2016).
● Em 2016 prevê-se no Alto Minho, uma taxa de
AVPP por tumores malignos de 1097 por
1000000 hab. O valor projectado para o TMTBP
é de 199,6/100000 hab., valor superior ao
projectado para o continente
(164,6
anos/100000 hab), enquanto a projecção da taxa
de AVPP por TMCR, 77,5/100000 hab. é inferior
ao valor projectado para o continente,
82,1/100000 hab.

Menor mortalidade por Doença crónica do fígado
e cirrose (DCFC)

● No triénio 2008-2010 as doenças do aparelho
digestivo foram responsáveis por 4,8% de todas as
mortes e por 9,7% das mortes prematuras
ocorridas no Alto Minho. A DCFC foi responsável
por 36,1 % das mortes atribuíveis às doenças do
aparelho digestivo.
● A cirrose do fígado está actualmente classificada
como uma das causas de morte evitável sensíveis
à promoção da saúde.
● No ano 2008 na ULSAM a DCFC foi a 7ª causa
específica de internamento, com uma taxa bruta
de internamento de 85,6/100000 hab. A taxa de
internamento atinge o valor máximo no grupo
etário dos 65 aos 74 anos (215,0/100000). A
demora média de internamento por DCFC foi de
11,4 dias e a taxa de letalidade intra-hospitalar foi
18,1%.

● Na ULSAM a taxa de internamento padronizada
por DCFC, para o ano 2008, foi superior à da
região Norte com significância estatística.
● A taxa bruta de mortalidade prematura (<65
anos) por DCFC apresentou uma evolução
crescente entre 2001 e 2010 (13,1/100000 hab. e
14,8/100000 hab.), e a sua projecção aponta para
que os valores continuem a aumentar
(19,24/100000 hab. em 2016).
● No triénio 2008-2010 e desde 2002, o risco de
morte prematura por DCFC na população do Alto
Minho é superior (com significância estatística) ao
da região Norte.
● Em 2016 prevê-se no Alto Minho uma taxa de
AVPP por DCFC de 346,8 por 100000 habitantes,
valor superior ao projectado para o continente
(164,6 AVPP/100000 hab).
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Necessidade
de saúde

Menor mortalidade e morbilidade
por Diabetes mellitus (DM)

● No Alto Minho a taxa bruta de mortalidade por
DM em <de 65 anos tem vindo a aumentar. No
triénio 2008-2010, a taxa de mortalidade
padronizada por DM nos <65 no Alto Minho é
superior à da região Norte com significância
estatística para ambos os sexos e para o sexo
masculino.
● Na ULSAM, em 2012 a diabetes não
insulinodependente foi o 3º problema de saúde
mais registado (60,87 por cada 1000 inscritos) ao
nível dos Cuidados de Saúde Primários (CSP).
● No estudo da Carga Global da Doença na região
Norte a diabetes aparece como o 4º principal
problema, responsável pelos anos de vida
saudável (DALY) perdidos na região Norte.
● No ano 2008 na ULSAM a DM foi a 5ª causa
específica de internamento, com uma taxa bruta
de internamento de 144,8/100000 hab.

Necessidade
de saúde

A taxa de internamento aumenta com a idade,
atingindo o valor máximo nos maiores de 75 anos
(621,2/100000 hab.).
● A demora média de internamento por diabetes
foi de 10,9 dias e a taxa de letalidade intrahospitalar foi 5,5%. Ambos valores foram
superiores para o sexo masculino.
● Na ULSAM a taxa de internamento padronizada
por diabetes, para o ano 2008, foi superior à da
região Norte com significância estatística. Para o
continente a projecção para 2016 aponta para
uma taxa de internamento por diabetes de
29,4/100000hab abaixo dos 70 anos.
● Em 2016 prevê-se no Alto Minho uma taxa de
AVPP por DM de 98,2 por 100000 habitantes, valor
superior ao projectado para o continente (26,6
AVPP/100000 hab).

Menor morbilidade por perturbações depressivas
e menor mortalidade por suicídio

● Na ULSAM, em 2012, as perturbações
depressivas foram o 5º problema de saúde mais
registado ao nível dos Cuidados de Saúde
Primários (43,7 por cada 1000 inscritos). Estes
valores são superiores para o sexo feminino
(67,35.por cada 1000 inscritos) sendo o 3º
problema de saúde mais registado nas mulheres.
●No ano 2008 na ULSAM o número de
internamentos por tentativa de suicídio foi de 98
que corresponde a uma taxa bruta de
internamento de 39,0/100000 hab. A taxa de
internamento atinge o valor máximo no grupo
etário dos 45-64 anos (59,7/100000hab.). A
demora média de internamento foi de 10,4 dias e
a taxa de letalidade intra-hospitalar foi 1% para
ambos os sexos e 3,7% nos homens.
●Na ULSAM a taxa de internamento padronizada
por tentativa de suicídio, para o ano 2008, foi
superior à da região Norte com significância
estatística.

● Entre 2001 e 2010 no Alto Minho, a taxa de
mortalidade por suicídio tem uma evolução
estável para todas as idades (6,3/100000 hab. para
7,7/100000 hab.) e para os <65 anos (5,7/100000
hab. e 7,6/100000 hab); verificando um
importante aumento no último triénio que faz com
que a projecção da evolução desta taxa até 2016
não seja consistente.
● No triénio 2008-2010, quando comparamos com
a região Norte através das taxas padronizadas
mortalidade, o risco de morrer por suicídio e
lesões auto provocadas intencionalmente para
todas as idades, os <65 anos e para o sexo
masculino é superior, com significância estatística,
para a população do Alto Minho.
●Em 2016 prevê-se no Alto Minho uma taxa de
AVPP por suicídio e lesões auto provocadas de
145,8 AVPP/1 00000 habitantes.
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Necessidade
de saúde

Menor morbilidade por
Doença pulmonar obstructiva crónica (DPOC)

● Entre 2001 e 2010 no Alto Minho, a taxa bruta
de mortalidade por DPOC tem uma evolução
crescente para todas as idades (30,8/100000 hab.
para 35/100000 hab.) e decrescente para os <65
anos (2,7/100000 hab. para 1,5/100000
hab).Observando-se a projecção para 2016 da taxa
de mortalidade nos <de 65 anos, mantem-se esta
tendência decrescente para a DPOC (0,9/100000
hab.).

●A taxa de letalidade intra-hospitalar foi de 7,2% e
a demora média 8,5 dias. A taxa de Internamento
padronizada por DPOC foi superior à da região
Norte mas esta diferença não foi estatisticamente
significativa.

● A DPOC em 2008 foi a 4ª causa específica de
internamento na ULSAM, com uma taxa de
170,7/100000 hab. A meta proposta no PNS para
2016 é de 17,9/100000 hab. abaixo dos 70 anos.

●Em 2016 prevê-se no Alto Minho uma taxa de
AVPP por DPOC de 11,1 AVPP/100000 habitantes.

●Em 2012 na ULSAM a DPOC foi o 18º maior
problema identificado (6,09/1000 inscritos) dentro
das 26 principais patologias registadas nos CSP.

A magnitude, transcendência, vulnerabilidade e prognóstico dos problemas de saúde são
condicionados pelos principais determinantes do estado de saúde. Identificam-se a seguir os
principais determinantes para cada problema, apresentando-se agrupados em factores
biológicos, ambientais, relacionados com os estilos de vida e do sistema de saúde.
PROBLEMA
DE SAÚDE

DETERMINANTES
AMBIENTAIS

ESTILOS DE VIDA

SISTEMA DE SAÚDE

Espaços para a
actividade física
Cultura

Alimentação
Alcoolismo
Tabagismo
Stress
Sedentarismo

Controlo HTA
Controlo dislipidemia
Via verde AVC
Via verde coronária
Consulta cessação tabágica

Tumores malignos

Factores genéticos
Excesso de peso/ obesidade
Sexo e Idade
História familiar
Co morbilidades (DIC,
gastrite crónica, Helicobacter
pylori, anemia perniciosa…)

Cultura
Exposição
ocupacional Fumo
do tabaco
Espaços para a
actividade física

Alimentação
Alcoolismo
Tabagismo
Stress
Sedentarismo

Pesquisa sangue oculto fezes
Colonoscopia aos 50 anos e
doentes com DIC
Consulta cessação tabágica
Rastreios
Vacinação

Doença crónica do
fígado e cirrose

Factores genéticos
Idade
Sexo
Doenças metabólicas
Doenças parasitárias

Cultura
Nível escolaridade
Rendimento
Exposição
ocupacional

Alcoolismo
Toxicodependência
Tatuagens

Vacinação
Programa nacional para a
reducção dos problemas
ligados ao álcool.
Diagnóstico e tratamento
precoces

Diabetes mellitus

Factores genéticos
Idade
Sexo
Excesso de peso/obesidade
História familiar

Cultura
Espaços para a
actividade física

Alimentação
Alcoolismo
Sedentarismo

Consulta de diabetes
Consulta do Pé diabético
Rastreio da retinopatia
diabética

Perturbações
depressivas e suicídio

Factores genéticos
Idade
Sexo

Cultura
Espaços para a
actividade física
Desemprego

Alcoolismo
Sedentarismo
Stress

Diagnóstico precoce
Tratamento
Departamento de saúde
mental
Unidades de cuidados na
comunidade

Doença pulmonar
obstrutiva crónica

Idade
Sexo

Fumo do tabaco
Exposição
ocupacional

Tabagismo

Consulta de cessação tabágica
Vacinação

Doenças
cerebrovasculares
e doença isquémica
do coração

BIOLÓGICOS
Factores genéticos
TA elevada
Diabetes mellitus
Excesso de peso/obesidade
Dislipidemias
História familiar
Sexo e Idade
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Sabe-se que os principais factores de risco para a mortalidade global são: a elevada pressão
arterial (responsável por 13% das mortes no mundo), seguida pelo tabagismo (9%), o aumento
de glicose no sangue (6%), o sedentarismo e a inactividade física (6%), o excesso de
peso/obesidade (5%) e ainda o elevado consumo de álcool e a incorrecta nutrição.7
Tendo em conta que estes determinantes são transversais a outros problemas e necessidades
em saúde, as intervenções propostas neste PLS irão contribuir para a redução de problemas e
necessidades não considerados prioritários e, consequentemente, não evidenciados aquando
da sua avaliação.
Assim, a maximização do potencial de ganhos em saúde da acção proposta, só poderá ser
efectivada através de estratégias de intervenção dirigidas a estes factores e determinantes.

7

OMS. Noncommunicable Diseases Country Profiles, 2011
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Objetivos de saúde e metas
A definição dos objetivos é um processo de gestão que se dirige a iniciar a acção e a avaliar o
resultado. Para os problemas e necessidades de saúde identificados na população do Alto
Minho, são definidos, por consenso, objetivos a atingir em 2016 tendo como base as projeções
dos indicadores de saúde e as metas do PNS 2012-2016.

Problema
de Saúde
Doenças cérebrocardiovasculares

Objetivos a atingir em 2016
●Taxa de mortalidade prematura (<65 anos de idade) por
doenças cérebro vasculares não superior a 9,0/100000
habitantes.
●Taxa de mortalidade prematura (<65 anos de idade) por doença
isquémica cardíaca não superior a 5,7/100000 habitantes.
●Taxa de anos de vida potencialmente perdidos por doenças
cérebro vasculares inferior a 115,0/100000 habitantes.

Tumores malignos

●Taxa de mortalidade prematura (<65 anos de idade) por tumor
maligno de cólon e reto não superior a 5,0/100000 habitantes.
●Taxa de mortalidade prematura (<65 anos de idade) por tumor
maligno de estômago não superior a 10,6/100000 habitantes.
●Taxa de mortalidade prematura (<65 anos de idade) por tumor
maligno da traqueia, brônquios e pulmão não superior a
14,6/100000 habitantes.
●Taxa de anos de vida potencialmente perdidos por tumor
maligno da traqueia, brônquios e pulmão inferior a
190,0/100000 habitantes.

Doença crónica de fígado
e cirrose

●Taxa de mortalidade prematura (<65 anos de idade) por doença
crónica de fígado e cirrose não superior a 16,3/100000
habitantes.
●Taxa de anos de vida potencialmente perdidos por doença
crónica de fígado e cirrose inferior a 270,0/100000 habitantes.

Diabetes mellitus

●Taxa de mortalidade prematura (<65 anos de idade) por
diabetes mellitus não superior a 4,5/100000 habitantes.
●Taxa de internamento abaixo dos 70 anos de idade por diabetes
mellitus não superior a 40,9/100000 habitantes.
●Taxa de anos de vida potencialmente perdidos por diabetes
mellitus inferior a 80,0/100000 habitantes.

Perturbações depressivas
e suicídio

●Taxa de mortalidade prematura (<65 anos de idade) por suicídio
não superior a 6,4/100000 habitantes.

Doença pulmonar
obstrutiva crónica

●Taxa de internamento abaixo dos 70 anos de idade por doença
pulmonar obstrutiva crónica não superior a 37,1/100000
habitantes.
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Para os indicadores de mortalidade foi analisado todo o histórico desde o ano 2001 e
calculada a projeção da tendência para 2016. A meta foi definida por consenso da equipa do
plano com base na redução do 50% da diferença entre o resultado da projeção para 2016 na
ULSAM e as projeções para a região Norte e o continente, adaptada às características dos
dados.
Nos indicadores em que esta metodologia não foi possível por falta de histórico, a definição da
meta foi obtida por consenso entre os profissionais da equipa de elaboração do plano.

INDICADOR
MORTALIDADE
Taxa mortalidade
prematura por
DCV

ULSAM

Taxa mortalidade
prematura por
DIC
Taxa mortalidade
prematura por
TMCR
Taxa mortalidade
prematura por
TMEST
Taxa mortalidade
prematura por
TMTBP
Taxa mortalidade
prematura por
DCFC
Taxa mortalidade
prematura por
DM
Taxa mortalidade
prematura por
suicídio

LOCAL

PROJEÇÃO
2016
9,8

META
2016
9

2001-2003
17,2

2007-2009
13,8

2008-2010
11,95

Região Norte
Continente*
ULSAM

14,3
17,8
13,7

10,1
9,5
10.4

9,8
10,1

Região Norte

12,3

6,6

6,5

4,6

-

Continente*
ULSAM

14,8
9,9

9,2
6

7,1

6,0
4,6

4,4
5,0

Região Norte

6,4

7,1

9,5

7,6

-

Continente*
ULSAM

7,1
10,2

7,3
10,9

9,26

7,1
11

6,8
10,6

Região Norte

9,3

9,6

7,5

10,6

-

Continente*
ULSAM

12,9

13,7

13,6

14,6

14,6

Região Norte

12,3

14,4

14,5

15,8

Continente*
ULSAM

13,1

16,3

14,8

19,2

Região Norte

12,3

10,1

9,4

7,7

Continente*
ULSAM

4,4

4,9

5,2

5,4

4,5

Região Norte
Continente*
ULSAM

4,7
5,7

3,4
6,0

3,4
7,6

2,1
7,1

6,4

Região Norte
Continente*

5,6
3,0

4
5,9

4,3
-

7,3

6,4

6,1
5,2
6,8

5,0
5,7

16,3

* Os valores do continente correspondem aos anos de 2001 e 2009.

Com base nas maiores diferenças quanto ao estado de saúde entre a população do Alto Minho
e a região Norte ou o Continente, bem como no maior potencial de ganhos em saúde das
intervenções propostas, foram escolhidas áreas problema nas quais medir ganhos em saúde.
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Para definir estes objetivos, por um lado foram utilizadas as projeções da taxa de anos de vida
potencialmente perdidos até aos 70 anos de idade e, por outro lado foram comparadas as
taxas de internamento abaixo dos 70 anos de idade do continente e das regiões de saúde. Na
comparação deste último indicador foi assumido, por consenso, o pior valor de região em 2009
como valor da meta para o Alto Minho.

INDICADOR
AVPP
Taxa AVPP
por DCV
Taxa AVPP
por TMTBP
Taxa AVPP
por DCFC
Taxa AVPP
por DM

LOCAL
ULSAM
Região Norte
Continente*
ULSAM

2001-2003
290,6
237,7
219,4
190,3

2007-2009
191,3
161,2
119,9
193,7

2008-2010
179,5
151,0
192,9

PROJECÇÃO
2016
131,4
98,7
63,9
199,6

Região Norte
Continente*
ULSAM
Região Norte
Continente*
ULSAM
Região Norte
Continente*

192,2
122,3
238,7
228,9
162,6
59,7
71,1
56,9

211,1
144,4
297,2
178,2
128,5
76,4
49,0
40,0

208,8
275,5
163,5
79,1
51,0
-

228,9
164,6
346,8
125,0
106,6
98,2
31,9
26,6

META
2016
115,0
59,1
190,0
131,7
270,0
93,6
80,0
18,7

* Os valores do continente correspondem aos anos de 2001 e 2009.

INDICADOR
MORBILIDADE
Taxa internamento
por DM abaixo dos
70 anos de idade
Taxa internamento
por DPOC abaixo dos
70 anos idade

LOCAL

PROJECÇÃO
2016

META
2016

2001
n.d.

2009
n.d.

-

40,9

Região
Norte

28,8

26,0

-

-

Continente
ULSAM

35,2
n.d.

30,0
n.d.

29,4

25,5
37,1

Região
Norte
Continente

45,1

37,1

-

-

35,2

29,4

24,8

17,9

ULSAM
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Estratégias e recomendações para a intervenção
Na elaboração de um PLS, depois de identificar entre os principais problemas de saúde quais
os mais prioritários, há que seleccionar as estratégias de os minorar e/ou resolver.
Há que escolher os melhores processos de intervir, que desempenhos estimular e incrementar,
identificar quem deve colaborar na sua execução, planificar como o devem fazer, especificar
que recursos vão ser necessários e, por último, estudar o modo de implementar todo o Plano e
respectivas intervenções.
A selecção de estratégias não tem como preocupação exclusiva as seis necessidades de saúde
consideradas prioritárias, uma vez que as várias intervenções ao serem, prioritariamente,
dirigidas aos determinantes da saúde e estes influenciarem diferentes problemas de saúde,
com o mesmo investimento em recursos (humanos, materiais e financeiros) e inclusive
anímico é espectável que se possam obter resultados positivos em saúde em diferentes
problemas e/ou necessidades de saúde, conseguindo-se, assim, sinergias e maior efectividade
na utilização dos recursos.

Estratégia

Melhorar a vigilância da TA nos doentes hipertensos
Quem participa

Proposta de intervenção
●Aumentar a percentagem de doentes hipertensos vigiados sobre os
hipertensos identificados, de modo a que, no ACES/ULSAM, em 2016,
aquele valor seja superior a 95,0%.
●Aumentar a percentagem de doentes hipertensos com um registo
de TA por semestre, do modo a que, no ACES/ULSAM, em 2016,
aquele valor seja superior a 85,0%.
●Aumentar a percentagem de doentes hipertensos com um registo
de TA por semestre, de modo a que em todas as USF/UCSP aquele
valor seja superior a 75,0%.

São precisos
mais recursos?

CC
DACeS

Não

USF
UCSP

Necessidades reduzidas: Menor mortalidade por doenças cérebro-cardiovasculares

Estratégia

Melhorar a vigilância dos doentes hipocoagulados.

Proposta de intervenção
●Aumentar a percentagem dos utentes hipocoagulados activos no
programa TAO/HytGold, de modo a que, em 2016, aquele valor seja
superior a 95,0%.

Quem participa

CC/DACeS
USF e UCSP

São precisos
mais recursos?

Não

Necessidades reduzidas: Menor mortalidade por doenças cérebro-cardiovasculares
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Estratégia

Melhorar a vigilância do IMC na população, nomeadamente
nos doentes hipertensos e diabéticos
São precisos
mais recursos?

Quem participa

Proposta de intervenção
● Em 2016, 90,0% dos doentes hipertensos e 90% dos diabéticos
tenham pelo menos um registo do IMC nos últimos 12 meses.
● Em 2016, em todas as USF/UCSP 80,0% dos doentes hipertensos e
80% dos diabéticos tenham pelo menos um registo do IMC nos
últimos 12 meses.
● Em 2016, 95,0% das crianças com 2 e com 14 anos de idade com
peso e altura registados nos últimos 12 meses.
● Em 2016, 50% dos doentes com HTA e IMC ≥30, 50% dos doentes
diabéticos e 50% das crianças obesas, referenciados pelas USF e UCSP
para o SNA, e com acesso sustentado a apoio de nutricionista nos
Centros de Saúde, diminuem o seu valor inicial de IMC.

CC
DACeS

Não

USF
UCSP
SNA

Necessidades reduzidas: Menor mortalidade por doenças cérebro-cardiovasculares e menor
mortalidade e morbilidade por Diabetes mellitus

Estratégia

Melhorar a qualidade do tratamento dos doentes com AVC
e EAM

Proposta de intervenção
● Promover uma campanha de informação à população no sentido de
contactar de imediato o INEM/112, perante o aparecimento de
sintomas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e/ou de Enfarte Agudo
do Miocárdio (EAM) de modo a que a sua chegada às Vias Verdes do
AVC e/ou do EAM ocorra em tempo adequado.
● Assegurar, em 2016, o tratamento trombolítico a 99% dos doentes
internados pela Via Verde do AVC com indicação clínica

Quem participa

São precisos
mais recursos?

A USP
Unidade de Via
Verde (VV) do
AVC

(concepção e
compra de
material)

Sim

Necessidades reduzidas: Menor mortalidade por doenças cérebro-cardiovasculares

Estratégia

Melhorar a recuperação do grau de autonomia funcional a
todos os doentes que sofreram um AVC e/ou EAM e que
ficaram com sequelas.8

Proposta de intervenção
●Garantir a todos os doentes do Alto Minho que sofreram um
AVC e/ou EAM, e do qual tenham resultado sequelas, que iniciem
o tratamento de fisioterapia o mais precoce possível e com a
intensidade adequada, tratamentos esses que devem ser
assegurados, prioritariamente, pelos serviços de MFR e pelas
unidades de convalescença da ULSAM.

Quem participa

Unidade de
AVC
Serviço de MFR

São precisos
mais recursos?

Não
Sim?
(mais
fisioterapeutas
mas menos
tratamentos nos
convencionados)

Necessidades reduzidas: Menor mortalidade por doenças cérebro-cardiovasculares

8

Norma n.º 54/2011 da DGS
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Estratégia

Reduzir os hábitos tabágicos na população9
Quem
participa

Proposta de intervenção

São precisos
mais recursos?

●Promover a inclusão do projecto “Tabaco: o mais grave factor de risco
CA
Custo das
para a saúde” no Programa de Saúde Escolar, de modo a garantir que,
DACeS placas e dos
em 2016, a percentagem de alunos alvo do projecto seja superior a 75%.
USP
cinzeiros.
●Garantir a todos os fumadores do Alto Minho, que o desejem, o acesso
UCC
rápido, fácil e económico a Consultas de Cessação Tabágica.
SIE
●Promover o aumento do número de estabelecimentos de restauração e
bebidas do Alto Minho que garantam ser “Espaços Livres de Fumo”, de
modo a que a percentagem de trabalhadores nunca ou muito raramente
expostos ao fumo ambiental do tabaco no seu local de trabalho seja, em
2016, ≥98%.
●Promover a afixação em todas as entradas das instalações da ULSAM de
placas com a informação: “Vai entrar num espaço livre de fumo”.
●Promover a colocação de cinzeiros em todas as entradas das instalações
da ULSAM.
●Garantir que, em 2014, na ULSAM, os profissionais de saúde não
fumam à porta principal dos seus serviços
Necessidades reduzidas: Menor mortalidade por doenças cérebro-cardiovasculares, menor mortalidade
por Tumores Malignos e menor morbilidade por DPOC

Estratégia

Aumentar a percentagem da população que pratica
actividade física

Proposta de intervenção
●Promover uma campanha de mobilização junto da população,
envolvendo todos os serviços públicos e os privados que aceitem
colaborar, no sentido de fomentar a prática frequente de actividade
física.
●Promover uma campanha junto de todas as autarquias no sentido de
se monitorizar o número de cidadãos que praticam atividade física nas
infraestruturas disponibilizadas pelas autarquias.
●Promover a divulgação dos resultados do projecto de intervenção
“ATIVIDADE”, desenvolvido em Melgaço.
●Promover a divulgação das conclusões do projecto de investigação
“Estado de Saúde e Atividade Física da População Idosa” desenvolvido
no distrito/Minho Lima, pela ESE/IPVC em parceria com a ULSAM e o
CIDESD.
●Promover parcerias com as autarquias, escolas, clubes e outras
instituições, no sentido de aumentar o número de cidadãos que fazem
actividade física, com apoio, orientação e de forma adequada ao seu
estado de saúde e, preferencialmente, ao ar livre.

Quem participa

São precisos
mais recursos?

USP
Autarquias
ESE/IPVC
Serviço MFR

(cartazes e
folhetos)

Sim

Necessidades reduzidas: Menor mortalidade por doenças cérebro-cardiovasculares, menor mortalidade
e morbilidade por diabetes mellitus e menor mortalidade por perturbações depressivas e suicídio

9

DGS-Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo
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Estratégia

Diminuir a ingestão de sal na alimentação10 e aumentar o
consumo de hortícolas frescos, leguminosas e fruta11

Proposta de intervenção

Quem
participa

São precisos
mais
recursos?

USP
UCC
SNA

Não

●Promover, até 2016, o alargamento do programa PODE a um maior número
de agrupamentos escolares, garantindo que a sua cobertura atinge 60% da
população escolarizada do Alto Minho.
●Promover, até 2016, o alargamento do programa PASSE a um maior número
de agrupamentos escolares, garantindo que a sua cobertura atinge:
PASSEzinho/Jardins de Infância 60% da população escolarizada do Alto Minho;
PASSE/EA1/1º Ciclo 30%; e PASSE/ manipuladores de alimentos 20%.
●Promover o envolvimento de todos os municípios com o projecto “Garfo
Verde”, alargando a adesão dos restaurantes a todos os concelhos.
●Incluir no portal da ULSAM, até 2014, um link com a listagem de restaurantes
que aderiram ao programa “Garfo Verde”.
●Envolver as Escolas de Hotelaria e Turismo do distrito de Viana do Castelo no
sentido de promoverem práticas gastronómicas que contribuam para diminuir
o consumo de sal e para um maior consumo de hortícolas frescos,
leguminosas e fruta.
●Envolver as Escolas de Hotelaria e Turismo do distrito de Viana do Castelo e
as associações empresariais que representam os estabelecimentos de
restauração, no sentido de se assegurar formação contínua aos profissionais
de restauração sobre práticas gastronómicas que contribuam para diminuir o
consumo de sal e aumentar o consumo de hortícolas frescos, leguminosas e
fruta.
●Incluir no portal da ULSAM, até 2014, um link para divulgar os programas
PODE e PASSE, bem como as listagens das escolas que aderiram aos mesmos e
os resultados obtidos na diminuição da ingestão do sal nas refeições.

Necessidades reduzidas: Menor mortalidade por doenças cérebro-cardiovasculares, menor mortalidade
por tumores malignos e menor mortalidade e morbilidade por DM

Estratégia

Aumentar a cobertura da população pelos programas de
rastreio para o cancro da mama, colo do útero e cólon e
recto

Proposta de intervenção
●Em 2016, a percentagem da população alvo coberta pelos programas de
rastreio de cancro da mama, cancro do colo do útero e cancro de cólon e
recto seja superior a 80%.
● Aumentar a percentagem da população alvo coberta pelos programas de
rastreio do cancro da mama, do cancro do colo do útero e do cancro do
cólon e recto de modo a que, em 2016, em todas as USF/UCSP aquele valor
seja superior a 70%.

Quem
participa

São precisos
mais
recursos?

CC/DACeS
USF/UCSP

Não

Necessidades reduzidas: Menor mortalidade por tumores malignos

10
11

DGS: “Estratégia nacional para a redução do consumo do sal na alimentação em Portugal”, Junho 2013
DGS: Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudáve
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Estratégia

Aumentar a qualidade do acesso ao tratamento aos doentes
com doença neoplásica
Quem
participa

Proposta de intervenção
●Garantir que, em 2016, a percentagem das 1ªs consultas externas
hospitalares para estes doentes, solicitadas pelos médicos de família através
da aplicação informática CTH, atendidas em tempo adequado, seja superior
a 95%.
●Garantir que, em 2016, a percentagem dos tratamentos cirúrgicos que
estes doentes necessitem e efectuados em tempo adequado (dentro do
TMRG), seja superior a 95%.

CA

São precisos
mais recursos?

Não

Necessidades reduzidas: Menor mortalidade por tumores malignos

Estratégia

Garantir elevadas taxas de vacinação das jovens contra o
HPV
Quem participa

Proposta de intervenção
●Garantir que, em todas as USF/UCSP da ULSAM, em 2016, a taxa
de cobertura pela vacina contra o HPV é superior a 95%.

CC/DACeS
USF/UCSP

São precisos
mais recursos?

Não

Necessidades reduzidas: Menor mortalidade por tumores malignos

Estratégia

Melhorar a qualidade do seguimento clínico e do
tratamento dos utentes que são consumidores de álcool em
excesso.12

Proposta de intervenção
●Propor que em 2016, 60% dos inscritos com idade igual ou superior a 14
anos, tenha pelo menos um registo da quantificação dos hábitos alcoólicos
nos últimos 3 anos.
● Propor que em 2016, pelo menos a 50% dos inscritos com idade igual ou
superior a 14 anos e com consumo excessivo, lhe tenha sido realizada
consulta relacionada com alcoolismo nos últimos 3 anos.
●Garantir que, em 2016, o CRI de Viana do Castelo assegura resposta, em
tempo adequado, a 100% dos alcoólicos que estejam disponíveis para fazer
tratamento de desabituação.
●Garantir que, em 2016, o CRI de Viana do Castelo assegura, em
colaboração com o DACeS, intervenções dirigidas aos doentes alcoólicos
crónicos, que deve funcionar de modo descentralizado nas instalações dos
Centros de Saúde, de modo a abranger 60% daqueles doentes, referenciados
pelos médicos de família.

Quem
participa

São precisos
mais
recursos?

CA
CC/DACeS
USF/UCSP
USP
UCC
CRI de
Viana do
Castelo

Não

Necessidades reduzidas: Menor mortalidade por doença crónica do fígado e cirrose

12

ACSS: Bilhete de Identidade dos Indicadores de Monitorização dos CSP. 2013
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Estratégia

Melhorar a intervenção comunitária com o objectivo de
diminuir os hábitos de consumo nocivo de álcool na
população.

Proposta de intervenção
●Garantir que, até 2016, a USP e as UCC da ULSAM promovem iniciativas, em
colaboração com as escolas e os pais dos alunos, que abordem o problema
das dependências, designadamente do álcool, de modo a envolver, pelo
menos, 50% das crianças escolarizadas.
●Garantir que, até 2016, as equipas de medicina familiar das USF/UCSP
comunicam às UCC todos os casos de grávidas com hábitos alcoólicos
exagerados e os casos que necessitam de apoio comunitário.
●Garantir que, em 2014, o serviço de obstetrícia assegura às USF/UCSP e
UCC a identificação de qualquer novo caso de síndrome fetal alcoólico.
●Garantir que, em 2016, as UCC asseguram, de forma sustentada, apoio
comunitário aos utentes alcoólicos, em articulação e complementaridade
com o CRI e o DSM.
●Promover que, até 2016, nos eventos associados a grande consumo de
bebidas alcoólicas passe a ser vendida cerveja sem álcool e a preço inferior.
●Garantir que até 2016, se dá continuidade ao projecto "Intervenção em
contextos recreativos", desenvolvido em parceria entre a USPAM e o CRI,
numa estratégia de redução de riscos e minimização de danos

Quem
participa

São precisos
mais
recursos?

CA
DSM
CC/DACeS
Serviço
obstetrícia
USF/UCSP
UCC
USP
Autarquias
CRI

Não

Necessidades reduzidas: Menor mortalidade por doença crónica do fígado e cirrose

Estratégia

Conhecer melhor os comportamentos associados à
condução de veículos com elevadas taxas de alcoolémia e à
excessiva ingestão de álcool.

Proposta de intervenção

Quem
participa

● Em 2014, a USP fará a proposta de um estudo sobre os acidentes de
viação ocorridos no distrito, associados com alcoolémia superior à legal.
●Até 2016, a USP efectuará um estudo que possa contribuir para melhor
se perceber os comportamentos associados a um excesso de ingestão de
álcool.

USP

São precisos
mais recursos?

Não

Necessidades reduzidas: Menor mortalidade por doença crónica do fígado e cirrose
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Estratégia

Melhorar a qualidade do diagnóstico e tratamento dos
doentes com DM e das suas complicações.13

Proposta de intervenção
● Em 2016, 95,0% dos doentes diabéticos tenham compromisso de
vigilância.
● Em 2016, 90,0% dos doentes diabéticos tenham pelo menos duas HbA1c e
um exame dos pés registados nos últimos 12 meses.
● Em 2016, 60,0% dos doentes diabéticos tenham pelo menos uma
referenciação ou um registo de realização de exame à retina.
● Em 2016, 60,0% dos doentes diabéticos com idade inferior a 65 anos com
o último registo de HgbA1c inferior ou igual a 6,5%.
● Em 2016, em todas as USF/UCSP 75,0% dos doentes diabéticos tenham
pelo menos duas HbA1c e um exame dos pés registados nos últimos 12
meses.
●Garantir que a 100% dos doentes diabéticos encaminhados pelos médicos
de família, pelo sistema CTH, para as consultas hospitalares da diabetes, do
pé diabético ou para tratamento da retinopatia é assegurado o acesso em
tempo adequado (dentro do TMRG).
●Garantir que, em 2016, na ULSAM, está em funcionamento uma consulta
externa multidisciplinar do pé diabético.

Quem
participa

São precisos
mais
recursos?

CA
CC/DACeS
USF/UCSP

Não

Necessidades reduzidas: Menor mortalidade e morbilidade por Diabetes mellitus

Estratégia

Melhorar a qualidade da prevenção, diagnóstico e
tratamento das doenças de saúde mental.1415

Proposta de intervenção
●Garantir que, até 2016, é desenvolvida uma experiência piloto de “steppedcare program” para a prevenção e o tratamento da depressão, com base em
modelos de “task-shifting”, a ser assegurado pelas UCC, em articulação com
o DSM da ULSAM e com o apoio e participação dos seus terapeutas.
●Garantir que, até 2016, as UCC assegurarão programas de intervenção na
comunidade de apoio aos doentes mentais graves e de prevenção do suicídio,
em articulação com o DSM da ULSAM e com o apoio e participação dos seus
terapeutas e respectiva equipa de medicina familiar.
●Garantir que, até 2016, o DSM da ULSAM assegura o atendimento, em
tempo adequado, a todos os casos de depressão grave e tentativas de
suicídio, encaminhados pelos médicos de família, através do sistema de
informação CTH.
●Garantir que, em 2016, o DSM da ULSAM tem estruturada uma resposta
específica para apoio aos doentes de saúde mental, apoiada nas estruturas
da comunidade, em particular nos CSP, para a qual os médicos de família
referenciarão os seus doentes através do sistema de informação CTH.
●Promover, ao longo de 2014 e 2015, um projecto de formação em serviço
que proporcione competências em prevenção, diagnóstico e tratamento da
depressão e do suicídio e que abranja todos os profissionais que têm
responsabilidade na execução das intervenções anteriores.

Quem
participa

São precisos
mais
recursos?

CA
CC/DACeS
DSM
UCC
Serviço
formação

Não

Necessidades reduzidas: Menor morbilidade por perturbações depressivas e menor mortalidade por
suicídio
13

ACSS: Bilhete de Identidade dos Indicadores de Monitorização dos CSP. 2013
DGS: Programa Nacional para a Saúde Mental. Setembro 2012
15
Parecer do Conselho Nacional de Saúde Mental (CNSM) - Março 2013
14
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Estratégia

Monitorização da evolução dos casos de depressão, de
suicídio e de situações de risco.1617
Quem
participa

Proposta de intervenção

São precisos
mais
recursos?

● A USP monitorizará a evolução dos doentes dos CSP codificados com
CA
Não
depressão (P76) e tentativa de suicídio (P77), bem como dos mandados de
CC/DACeS
condução para avaliação psiquiátrica.
USP
●A partir de 2014, a USP, com recurso ao SICO, vigiará epidemiologicamente
USF/UCSP
os óbitos ocorridos por suicídio, entre os utentes residentes no Alto Minho.
●Monitorizar a proporção de inscritos com 18 anos ou mais e diagnóstico de
depressão, a quem foi prescrita terapêutica antidepressiva.
●Em 2014, a ULSAM coliga e divulgue as estatísticas relativas à evolução da
sinalização aos Núcleos de Apoio a Crianças/Jovens em Risco.
● A USP monitorizará a evolução dos doentes dos CSP codificados com
problemas sociais, nomeadamente: pobreza/problema económico (Z01) e
problema de desemprego (Z06).
Necessidades reduzidas: Menor morbilidade por perturbações depressivas e menor mortalidade por
suicídio

Estratégia

Garantir a qualidade do diagnóstico e do tratamento dos
doentes com DPOC181920
Quem
participa

Proposta de intervenção
● Em 2016, se executem espirometrias em todos os Centros de saúde.
● Em 2016, 70% dos doentes com DPOC têm pelo menos um registo de
avaliação de FeV1nos últimos 3 anos.
●Assegurar o apoio das UCC nos cuidados respiratórios domiciliários ventiloterapia, a todos os doentes que o necessitem, com a
coordenação e apoio da Pneumologia.
●Melhorar o ensino, pelos profissionais de enfermagem das equipas de
medicina familiar, na utilização de dispositivos simples em
aerossolterapia.
●Promover, ao longo de 2014, um projecto de formação em serviço,
que abranja todos os profissionais que têm responsabilidade na
execução das intervenções anteriores.
● Em 2016, pelo menos 90% dos doentes com DPOC vacinados contra a
gripe sazonal e pelo menos 60% contra a doença pneumocócia.
● Em 2016, pelo menos 70% dos doentes com DPOC têm prescrição de
exercício físico regular e de reabilitação respiratória.

CA
CC/DACeS
USF/UCSP
Serviço
Pneumologia
Serviço
formação
Serviço MFR

São precisos
mais recursos?

Não

Necessidades reduzidas: Menor morbilidade por doença pulmonar obstructiva crónica

Estratégia

Investigar epidemiologicamente todos os casos de doença
profissional pulmonar

Proposta de intervenção
● A USP assegurará o estudo epidemiológico de cada caso de doença
profissional pulmonar.

Quem
participa

USP

São precisos
mais recursos?

Não

Necessidades reduzidas: Menor morbilidade por doença pulmonar obstructiva crónica

16

17
18
19
20

Parecer do CNSM - Março 2013
ACSS: Bilhete de Identidade dos Indicadores de Monitorização dos CSP. Janeiro 2013
DGS: Programa Nacional para as Doenças Respiratórias. 2012
Norma 28/2011, actualizada em 10/09/2013
Orientação n.º 10/2013, de Agosto 2013
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Avaliação
A principal função da avaliação é verificar se as mudanças desejadas foram atingidas. Sendo as
mudanças propostas neste PLS relativas à própria organização e ao nível de saúde da
população do Alto Minho, proceder-se-á à avaliação tanto da implementação como do
impacto do PLS 2014-2016. A primeira foca as dimensões do acesso, a continuidade e
qualidade do processo organizacional; e a segunda foca os resultados, tanto em termos de
alteração do estado de saúde como em termos de ganhos, obtidos em relação aos objetivos
pré-estabelecidos.

AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃODO PLS 2014-2016
A avaliação da implementação do PLS permitir-nos-á conhecer a adequação das estratégias
definidas, considerando a factibilidade das recomendações de intervenção do PLS.
Esta avaliação de nível próximo é importante para identificar os pontos de fraqueza e reforçálos, criando assim, um processo cíclico que possibilita o desenvolvimento de uma cultura
organizacional. Para a consecução desta função, a avaliação da implementação será efetuada
com periodicidade anual ao longo do período de vigência do PLS.
A avaliação da implementação pretende verificar os resultados da execução do PLS 2014-2016,
ao nível do processo, do profissional e do utente.

Avaliação da implementação: INDICADORES
Processo

●Qualidade do acesso ao tratamento da doença oncológica: tempos de

espera para 1ª consulta externa e cirurgia
●% profissionais de saúde dos CSP que recebem formação em serviço na área

da saúde mental
●% de centros de saúde com realização de espirometrias
●%de instituições chave da comunidade que aderem a uma proposta de

intervenção a selecionar na fase de discussão pública do PLS.
Profissional

●% de doentes com HTA com pelo menos 1 registo de IMC no último ano
●% inscritos >=13 anos de idade com quantificação de hábitos alcoólicos nos

últimos 3 anos
●% inscritos >=18 anos de idade com diagnóstico de depressão a que foi

prescrita terapêutica antidepressiva
●% utentes com DPOC com pelo menos 1 registo de FeV1 nos últimos 3 anos

Utente

●% utentes com DPOC que necessitaram de internamento por DPOC no

último ano
●% diabéticos <65 anos de idade com o último registo de HbA1c <=6,5%
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PLS 2014-2016
A avaliação do impacto pretende verificar a consecução dos objetivos propostos no PLS 20142016. Para a medição dos resultados que traduzem esses objetivos, são utilizados indicadores
do estado de saúde e indicadores de ganhos em saúde.
A avaliação do impacto será efetuada após o período de vigência do PLS, durante o primeiro
semestre do ano 2017.

Avaliação do impacto: INDICADORES
Estado de
saúde

●Taxa de mortalidade prematura (<65 anos de idade) por DCV
●Taxa de mortalidade prematura (<65 anos de idade) por DIC
●Taxa de mortalidade prematura (<65 anos de idade) por TMCR
●Taxa de mortalidade prematura (<65 anos de idade) por TMEst.
●Taxa de mortalidade prematura (<65 anos de idade) por TMTBP
●Taxa de mortalidade prematura (<65 anos de idade) por DCFC
●Taxa de mortalidade prematura (<65 anos de idade) por DM
●Taxa de mortalidade prematura (<65 anos de idade) por suicídio

Ganhos em
saúde

●Taxa de AVPP até aos 70 anos de idade por DCV
●Taxa de AVPP até aos 70 anos de idade por TMTBP
●Taxa de AVPP até aos 70 anos de idade por DCFC
●Taxa de AVPP até aos 70 anos de idade por DM
●Taxa de internamento abaixo dos 70 anos de idade por DM
●Taxa de internamento abaixo dos 70 anos de idade por DPOC
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Comunicação do PLS
A comunicação do PLS é um instrumento essencial à sua implementação e,
consequentemente, à sua efectividade na melhoria da saúde da população.
No actual contexto socioeconómico as políticas locais que influenciam a saúde devem ser
alinhadas, potenciando as sinergias entre os vários sectores da sociedade. Assim, para o PLS da
ULSAM 2014-2016 cumprir a sua missão de elemento orientador das políticas locais, é
necessário que a sua construção e a sua implementação sejam participadas por todos os
intervenientes.
Proposta de comunicação do PLS na fase de construção:
1. Discussão pública interna na ULSAM:
- Apresentação do documento-proposta de PLS ao CA e DACeS.
- Apresentação do documento-proposta de PLS ao CC e departamentos e serviços
da ULSAM.
- Disponibilização do documento-proposta no portal (intranet) da ULSAM e
comunicar esta disponibilização através do Boletim Informativo.
2. Elaboração de novo documento-proposta incorporando os contributos obtidos.
3. Discussão pública externa:
- Apresentação do documento-proposta às instituições chave do Alto Minho.
- Disponibilização do documento-proposta no site (internet) da ULSAM.
4. Elaboração do documento final do PLS incorporando os contributos obtidos e
elaboração da sua versão sumária e nota de imprensa.

Proposta de comunicação do PLS na fase de implementação:
1. Divulgação interna na ULSAM:
- Disponibilização da versão completa do PLS no portal (intranet) da ULSAM.
- Disponibilização da versão sumária do PLS no portal (intranet) da ULSAM.
2. Divulgação externa:
- Disponibilização da versão completa do PLS no site (internet) da ULSAM.
- Disponibilização da versão sumária do PLS no site (internet) da ULSAM.
- Envio da versão completa do PLS às instituições chave do Alto Minho.
- Envio de nota de imprensa aos meios de comunicação social do Alto Minho.
3. Divulgação interna e externa, pelos mesmos meios (intranet e internet) dos
relatórios intercalares e final de avaliação do PLS.
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Anexos
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Anexo 1. Taxa Bruta de Mortalidade (/100000 hab.), todas as idades, ambos os sexos por
triénios na ULSAM

Todas as Causas
Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados
Doenças Infecciosas e Parasitárias
Tuberculose
VIH / sida
Tumores Malignos
Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe
Tumor Maligno do Aparelho Digestivo e Peritoneu
Tumor Maligno do Esôfago
Tumor Maligno do Estômago
Tumor Maligno do Cólon e Recto
Tumor Maligno do Pâncreas
Tumor Maligno do Aparelho Respiratório
Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão
Tumor Maligno dos Ossos, Pele e Mama
Tumor Maligno dos Órgãos Geniturinários
Tumor Maligno da Bexiga
Tumor Maligno de Outras Localizações e de Localizações não Esp.
Tumor Maligno do Tecido Linfático e Orgão Hematopoéticos
Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas
Diabetes Mellitus
Doenças do Sistema Nervoso
Doenças do Aparelho Circulatório
Doença Isquémica do Coração
Doenças Cerebrovasculares
Doenças do Aparelho Respiratório
Pneumonia
Bronquite Crónica, Bronquite não Específicada , Enfisema e Asma
Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC)
Doenças do Aparelho Digestivo
Doença Crónica do Fígado e Cirrose
Causas Externas de Mortalidade
Acidentes de Transporte
Acidentes de Veículos a Motor
Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (Suicídios)

2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010
1183
1159,1
1158,5
1134,7
1162,3
1157,9
1158,9
1161,6
94,2
85,4
92,9
95,7
104,3
104,1
98,8
92,4
15,9
15,7
17,9
19,3
22,6
26,5
27,5
29,8
3,2
2,7
2,5
2,4
3,4
2,9
3,4
1,7
1,2
1,1
1,5
1,6
1,5
1,7
1,3
1,9
258,6
247,6
247,2
245
255
251,4
249,7
250,1
5,9
5,7
6
6,7
6,6
6,1
6,4
8
111,9
102
101
97,4
103,9
104,8
106,4
106,6
9,2
8
8,2
8,7
8,1
6,7
5,7
5,3
42,9
40,6
40,2
36,1
35,6
34
35,7
33,6
36
31,4
30,5
29,1
34,3
37,4
39
40,2
10
8,5
8
9,9
11,9
12
11,7
12,1
38,4
40,2
40
40,7
39,9
38,4
37,4
37,4
30,4
31,4
33,1
34,9
35,2
34,5
32,8
32,7
19
15,7
17,4
17,1
19,7
18,8
20,6
19,3
42,5
43,4
44
45,5
48
48,3
45,1
44,3
7,6
8,4
7,4
8,5
9,7
10,1
9,2
8,5
22,7
20,4
20,9
18,9
17,6
16,3
17,2
18,5
16,1
17
14,7
14,9
16
15,9
14,5
13,8
47
51,4
52,1
51,4
49,2
50,7
49,7
52
43,1
46,7
46,7
45,5
42,7
43,5
42,7
44,9
26,6
27,7
27,7
25,9
30,3
31,9
33,8
34,3
491,4
473,4
453,7
423,8
423,9
413,5
419,2
415,8
79,3
79,9
79,1
82,9
83,8
81,9
75,5
69,8
286,6
266,2
250,1
216,2
209,9
203,5
215,4
219,1
97,5
98,1
108,6
116,5
126,2
126,9
132,8
137,5
34
32,6
34,1
41,4
46,2
50,3
51,2
53,9
8
6,8
7
5,9
5,8
6,9
8,9
11
30,8
27,8
31,1
29,4
31,5
32,3
36,2
36,2
51,1
55,6
55,3
57,3
56,1
59
56,5
55,6
19,8
21,8
22,1
22,2
22,3
22,9
22,2
20,1
50,2
52,3
50,4
46,9
42,7
42,7
42,8
45,1
20,9
21,3
17,4
13,8
11,1
10,5
11,3
11,3
19,9
19,3
15,6
12,3
10,4
9,8
10,5
10,6
6,3
6,8
6,6
6,2
6,3
5,6
6,4
7,7

Fonte: ARS Norte IP DSP webmort@lidades
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Anexo 2.Taxa Bruta de Mortalidade (/100000 hab.), em <65 anos, ambos os sexos por triénios
na ULSAM

Todas as Causas
Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados
Doenças Infecciosas e Parasitárias
Tuberculose
VIH / sida
Tumores Malignos
Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe
Tumor Maligno do Aparelho Digestivo e Peritoneu
Tumor Maligno do Esôfago
Tumor Maligno do Estômago
Tumor Maligno do Cólon e Recto
Tumor Maligno do Pâncreas
Tumor Maligno do Aparelho Respiratório
Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão
Tumor Maligno dos Ossos, Pele e Mama
Tumor Maligno dos Órgãos Geniturinários
Tumor Maligno da Bexiga
Tumor Maligno de Outras Localizações e de Localizações não Esp.
Tumor Maligno do Tecido Linfático e Orgão Hematopoéticos
Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas
Diabetes Mellitus
Doenças do Sistema Nervoso
Doenças do Aparelho Circulatório
Doença Isquémica do Coração
Doenças Cerebrovasculares
Doenças do Aparelho Respiratório
Pneumonia
Bronquite Crónica, Bronquite não Específicada , Enfisema e Asma
Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC)
Doenças do Aparelho Digestivo
Doença Crónica do Fígado e Cirrose
Causas Externas de Mortalidade
Acidentes de Transporte
Acidentes de Veículos a Motor
Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (Suicídios)

2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010
242,5
232,9
225,9
225
233,3
228,4
222
213,9
20,9
16
20,8
23,2
29,5
28,6
26,3
21,7
5,9
5,5
5,5
5,5
6,2
7,2
6,4
6,4
1,2
1,3
1
0,8
1,2
1,2
1
0,3
1,3
1,2
1,7
2
1,8
1,7
1
1,7
82,6
76
78
79,8
82,9
78,3
75,8
75,6
3,7
3,8
5
6,2
5,3
4,3
4,5
5,9
30,7
26,7
28,7
27,2
29,7
28,1
26,3
27,6
3,9
3
3
3,2
2,8
3,3
2,7
3,4
10,2
8,5
10
9,5
11,8
10,2
10,9
9,3
9,9
8
7,8
6,5
6,5
7
6
7,1
1,8
1,7
2
2,8
3,7
3,7
3,4
4
17,6
17,5
16,2
17,2
16,8
16,7
17,3
16,7
12,9
12,9
13,2
13,7
13,5
13,5
13,7
13,6
9
7,9
8,2
8,5
9,3
8,8
9,2
8,2
7,5
7,2
7,2
8,2
9,7
10,2
8,5
7,9
1
0,7
0,3
0,3
0,8
0,8
1
1,2
9,6
8,5
8,5
7,3
6,5
5,5
5,9
5,9
4,2
3,8
3
3,5
3,8
3,8
3,5
2,9
5,7
4,8
5,5
5,5
7,2
7,2
7,4
6,9
4,4
3,7
4,5
3,3
4
3,7
4,9
5,2
6,9
5,8
5
4,5
5,5
5,2
4,4
4,5
42,2
41,3
32,2
30,8
30,7
31,7
31,7
29,5
13,7
14,4
12,2
10,5
10
9,9
10,4
10,1
17,3
15,9
12,2
13
13,8
14,2
13,1
11,9
9,7
8,9
8
9
9,7
10
9,7
9,6
3,5
2,8
1,5
2,5
2,8
4
4,2
4
1
1
1,2
0,7
1
0,7
0,7
0,5
2,7
2,2
2,2
1,8
2
1,8
1,3
1,5
19,6
22,6
21,8
24,2
23,7
24,2
22,3
20,7
13,1
14,4
14,8
16,2
16,5
17,4
16,3
14,8
38,4
41,4
39
32,3
27
25,5
27,5
29,8
20,1
21
17,5
13,2
10
9,4
10,1
10,6
19,3
19,2
15,8
11,7
9,5
9
9,9
10,3
5,7
6,3
5,8
5,3
5,7
5,3
6
7,6

Fonte: ARS Norte IP DSP webmort@lidades
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Anexo 3. Taxa de mortalidade padronizada pela idade (/10000 hab) por causa de morte, na
ULSAM, ambos os sexos, todas as idades
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Anexo 4. Taxa de mortalidade padronizada pela idade (/10000 hab) por causa de morte, na
ULSAM, ambos os sexos, <65 anos
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Anexo 5. Inscritos com doenças crónicas, 26 patologias mais registadas no SIARS

ACES/ULS
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho
Alto Minho

COD
K86
T93
T90
P17
P76
T82
L90
T83
K87
Y85
L95
R96
R97
P15
K90
R79
T89
R95
K74
P70
D84
X76
K76
D75
K89
X75

Problema
HIPERTENSÃO SEM COMPLICAÇÕES
ALTERAÇÕES DO METABOLISMO DOS LÍPIDOS
DIABETES NÃO INSULINO-DEPENDENTE
ABUSO DO TABACO
PERTURBAÇÕES DEPRESSIVAS
OBESIDADE
OSTEOARTROSE DO JOELHO
EXCESSO DE PESO
HIPERTENSÂO COM COMPLICAÇÕES
HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA
OSTEOPOROSE
ASMA
RINITE ALÉRGICA
ABUSO CRÓNICO DO ÁLCOOL
TROMBOSE / ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
BRONQUITE CRÓNICA
DIABETES INSULINO-DEPENDENTE
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA
DOENÇA CARDÍACA ISQUÉMICA COM ANGINA
DEMÊNCIA
DOENÇA DO ESÓFAGO
NEOPLASIAS MALIGNAS DA MAMA
DOENÇA CARDÍACA ISQUÉMICA SEM ANGINA
NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON / RECTO
ISQUÉMIA CEREBRAL TRANSITÓRIA
NEOPLASIA MALIGNA DO COLO

Nº Prloblemas
H
M
17.512
26.909
15.782
19.946
7.685
8.470
7.236
4.555
2.027
9.405
4.514
6.504
2.161
5.283
3.511
3.628
3.158
3.417
4.331
1
278
3.383
1.476
1.966
1.433
1.973
2.408
748
1.248
1.402
1.131
1.175
982
1.255
971
645
827
556
393
951
684
654
11
1.209
641
370
449
304
176
184
237

HM
44.421
35.728
16.155
11.791
11.432
11.018
7.444
7.139
6.575
4.332
3.661
3.442
3.406
3.156
2.650
2.306
2.237
1.616
1.383
1.344
1.338
1.220
1.011
753
360
237

Nº Utentes Inscritos
Problemas por 1000 Inscritos
H
M
HM
H
M
HM
125.764 139.652 265.416
139,24
192,69
167,36
125.764 139.652 265.416
125,49
142,83
134,61
125.764 139.652 265.416
61,11
60,65
60,87
125.764 139.652 265.416
57,54
32,62
44,42
125.764 139.652 265.416
16,12
67,35
43,07
125.764 139.652 265.416
35,89
46,57
41,51
125.764 139.652 265.416
17,18
37,83
28,05
125.764 139.652 265.416
27,92
25,98
26,9
125.764 139.652 265.416
25,11
24,47
24,77
125.764 139.652 265.416
34,44
0,01
16,32
125.764 139.652 265.416
2,21
24,22
13,79
125.764 139.652 265.416
11,74
14,08
12,97
125.764 139.652 265.416
11,39
14,13
12,83
125.764 139.652 265.416
19,15
5,36
11,89
125.764 139.652 265.416
9,92
10,04
9,98
125.764 139.652 265.416
8,99
8,41
8,69
125.764 139.652 265.416
7,81
8,99
8,43
125.764 139.652 265.416
7,72
4,62
6,09
125.764 139.652 265.416
6,58
3,98
5,21
125.764 139.652 265.416
3,12
6,81
5,06
125.764 139.652 265.416
5,44
4,68
5,04
125.764 139.652 265.416
0,09
8,66
4,6
125.764 139.652 265.416
5,1
2,65
3,81
125.764 139.652 265.416
3,57
2,18
2,84
125.764 139.652 265.416
1,4
1,32
1,36
125.764 139.652 265.416
0
1,7
0,89

Fonte :SIARS 31/12/2012
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Anexo 6. Episódios de internamento, taxa de internamento, demora média, taxa de letalidade
intra-hospitalar na ULSAM.

Fonte:ARSnorte IP/DSP/ Morbilid@des.hospitalar/Análise dos internamentoshospitalares,2008
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Anexo 7. Distribuição da taxa de internamento bruta, demora média e taxa de internamento
hospitalar na ULSAM.

Fonte: ARS Norte IP/DSP/ Morbilid@des.hospitalar/Análise dos internamentos hospitalares, 2008
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Anexo 8. Taxa de internamento padronizada pela idade, na ULSAM

Fonte: ARS Norte IP/DSP/ Morbilid@des.hospitalar/Análise dos internamentos hospitalares, 2008
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Anexo 9. Doenças cérebro-cardiovasculares
Evolução da taxa bruta de mortalidade, ambos sexos, < 65 anos, por doenças cerebrovasculares na ULSAM e
projecção( valores para 2016 estimados por regressão exponencial)

Evolução da taxa de AVPP(/100000 hab.) até os 70 anos por doenças cerebrovasculares, ambos sexos ,na ULSAM e
projecções( valores para 2016 estimados por regressão exponencial)

Evolução da taxa bruta de mortalidade, ambos sexos, < 65 anos, por Doença isquémica cardíaca na ULSAM e
projecção( valores para 2016 estimados por regressão exponencial)
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Anexo 10. Tumores Malignos
Evolução da taxa bruta de mortalidade, ambos sexos, < 65 anos, por tumor maligno do cólon e recto e por tumor
maligno do estômago na ULSAM e projecção (valores para 2016 estimados por regressão exponencial)

Evolução da taxa bruta de mortalidade, ambos sexos, < 65 anos, por tumor maligno da traqueia, brônquios e
pulmão na ULSAM e projecção (valores para 2016 estimados por regressão exponencial)

Evolução da taxa de AVPP (/100000 hab.) até os 70 anos por tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão,
ambos sexos, na ULSAM e projecções (valores para 2016 estimados por regressão exponencial)
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Anexo. 11: Doença crónica do fígado e cirrose
Evolução da taxa bruta de mortalidade, ambos sexos, <65 anos, por doença crónica do fígado e cirrose na ULSAM e
projecção (valores para 2016 estimados por regressão exponencial)

Evolução da taxa de AVPP (/100000 hab.) até os 70 anos, por doença crónica do fígado e cirrose, ambos sexos, na
ULSAM e projecções (valores para 2016 estimados por regressão exponencial)
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Anexo 12. Diabetes mellitus
Evolução da taxa bruta de mortalidade, ambos sexos, <65 anos, por Diabetes mellitus, na ULSAM e projecção
(valores para 2016 estimados por regressão exponencial)

Evolução da taxa de AVPP(/100000 hab.) até os 70 anos, por Diabetes mellitus, ambos sexos, na ULSAM e
projecções (valores para 2016 estimados por regressão exponencial)
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Anexo 13. Suicídio e lesões auto provocadas
Evolução da taxa bruta de mortalidade, ambos sexos, < 65 anos, por suicídio e lesões auto provocadas na ULSAM e
projecção (valores para 2016 estimados por regressão exponencial)
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