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INTRODUÇÃO 

O Departamento de Saúde Pública (DSP) encontra-se organizado em seis áreas funcionais na dependência 

direta da Diretora do Departamento: 

- Autoridade de Saúde 

- Laboratório Regional de Saúde Pública 

- Planeamento em Saúde 

- Vigilância Epidemiológica e Saúde Ambiental 

- Promoção e Proteção da Saúde 

- Observatório Regional de Saúde. 

 

Dentro destas áreas funcionais estiveram em execução diferentes programas e projetos e, ainda,  atividades 

não enquadradas em programas ou projetos. Foram, também, efetuadas múltiplas atividades não previstas em 

sede de Plano de Atividades, sendo de salientar as relacionadas com a participação do Departamento de Saúde 

Pública nos sucessivos Grupos de Trabalho e Comissão para a Reforma da Saúde Pública Nacional, bem como as 

relacionadas com a organização do V Congresso Nacional de Saúde Pública. 

Mantiveram-se, em 2016, os constrangimentos orçamentais que afetaram, essencialmente, as áreas da 

formação, investigação e desenvolvimento, bem como os programas que mais necessitavam de produção de 

materiais, nomeadamente, na área da promoção e proteção da saúde. Também a dificuldade, decorrente da 

inexistência de um mapa de pessoal, de manter/cativar recursos humanos necessários à gestão regional dos 

vários programas, torna difícil manter a visão estratégica e operacional de um trabalho que, neste 

Departamento, se pretende com continuidade/sustentabilidade, qualidade e inovação. 

 

1. ÁREA FUNCIONAL AUTORIDADE DE SAÚDE  

Para além de serem asseguradas as funções inerentes à competência de Autoridade de Saúde Regional, 

continuou a ser garantido o apoio técnico às Autoridades de Saúde da região Norte. 

No que diz respeito ao Alerta e Resposta em Saúde Pública foi dada continuidade à análise, validação e envio 

regular de informação relevante em Saúde Pública, para as autoridades de saúde locais e outros serviços de 

saúde: divulgação dos relatórios semanais da Unidade de Emergência em Saúde Pública (UESP) da Direção-

Geral da Saúde (DGS) e consultada com regularidade a informação divulgada nos sítios do European Centre for 

Disease Prevention and Control (ECDC) e Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Foi dado apoio 

técnico aos serviços locais nas situações de alerta ou de surto de doença infeciosa registadas ao longo do ano, 

designadamente, surtos de doença dos Legionários no Grande Porto, surtos de gastroenterite em diferentes 

áreas geográficas, surtos de tuberculose e ainda outras situações que pontualmente mereceram contacto com 

os serviços locais. Foram, ainda, produzidas informações sobre as ocorrências registadas a enviar ao Conselho 

Diretivo (CD) da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN) e à DGS. Foram, ainda, elaboradas 

respostas a questões colocadas ao DSP por utentes, questões essas relacionadas com doenças infeciosas.  

Foram realizadas 21 488 Juntas Médicas de avaliação do grau de incapacidade pelas 28 Juntas Médicas 

em funcionamento na região. A Junta Médica de recurso de avaliação do grau de incapacidade realizou 21 

Juntas Médicas de recurso. 

Relativamente à Sanidade Internacional, mantiveram-se em atividade os sete Centros de Vacinação 

Internacional da região (consulta do viajante, vistorias a navios e aeroporto), foram realizadas 12 793 
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consultas do viajante (12 504 em 2015) e foram inoculadas 19 219 de vacinas de baixo consumo (20 045 

em 2015).  

Manteve-se o apoio técnico no âmbito da implementação do Sistema de Informação dos Certificados de 

Óbito (SICO).  
 

 

2. ÁREA FUNCIONAL LABORATÓRIO REGIONAL DE SAÚDE PÚBLICA  

Foram desenvolvidas as atividades inerentes à direção do Laboratório Regional de Saúde Pública (LRSP).  

Refira-se a introdução de novas matrizes, nas áreas de microbiologia (ar interior) e análises clínicas (pesquisa 

de sangue oculto nas fezes). 

Foi concedida, pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC), a renovação da acreditação de trinta e cinco 

métodos analíticos e a acreditação, no setor de química, de um novo método. 

Âmbito acreditado - águas e análises clínicas num total de trinta e seis métodos analíticos para diferentes 

matrizes (Anexo Técnico de Acreditação Nº L0434 -1). 

No âmbito da Norma EN ISO 17025: Em 2015 foi efetuado o pedido de extensão para acreditação do parâmetro 

cloreto de sódio (cloreto) em alimentos confecionados e pré-confecionados-sopa e a pesquisa de Legionella spp 

e de Legionella pneumophila por biologia molecular em águas de consumo, águas de processo, águas naturais 

doces (termais) e águas de piscina. Realça-se o bom desempenho em programas de avaliação externa da 

qualidade, em todas as áreas de atividade do LRSP. 

Integrados em programas de vigilância foram, no setor de microbiologia, processadas 6 055 amostras de água 

(consumo, piscinas, balneares e termais), tendo sido realizados 33 373 ensaios; 206 amostras para 

pesquisa e quantificação de Legionella spp e 201 para pesquisa e quantificação de Legionella 

pneumophila. Foram, ainda, realizados 54 ensaios em lamas maturadas com Águas Minerais Naturais 

destinadas a tratamentos. Analisaram-se 285 amostras de esfregaços de manipuladores de alimentos e 

superfícies com 1 242 ensaios e efetuados 57 ensaios em ar interior. 

O setor de química, num total de 1 626 amostras de água de consumo e de piscina efetuou 8 806 ensaios 

e avaliou a concentração de cloreto de sódio em 286 amostras de sopa fornecida a estabelecimentos 

escolares e IPSS. 

O LRSP prestou serviços a clientes externos, tendo analisado 830 amostras de águas de consumo, de 

piscinas, balneares, de processo e águas naturais. 

No apoio laboratorial ao Programa de Luta Contra a Tuberculose, em 2 696 amostras de expetoração, urina 

e outros produtos, realizaram-se 10 473 exames diretos e culturais de micobactérias, 385 antibiogramas 

e identificações tendo sido, ainda, efetuados 2 110 testes IGRA, dos quais 988 destinados a clientes externos. 

Para a realização do Controlo Interno de Qualidade (CIQ), foram efetuados 2 500 ensaios microbiológicos, 

2 909 ensaios químicos e 957 ensaios de análises clínicas.  

No total, foram realizados 49 634 ensaios de matriz ambiental e 13 925 ensaios de análises clínicas. 

Em conformidade com o preçário em vigor para o LRSP, a receita total realizada foi de 336.426,45€, tendo sido 

faturado a clientes externos o valor de 67.054,36€. 

 

 

 



 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA  
 

 

4  

 

3. ÁREA FUNCIONAL PLANEAMENTO EM SAÚDE  

Relativamente aos Planos de Saúde da população, que colocam nas agendas regionais e locais as principais 

necessidades de saúde da população salienta-se, no ano de 2016: 

- a Avaliação Intercalar dos Planos Locais de Saúde (PLS), com a divulgação do relatório de Avaliação 

Intercalar aos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS)/Unidades Locais de Saúde (ULS) e respetivas 

Unidades de Saúde Pública (USP) e através do portal da ARS Norte, e sua discussão com as USP da região; 

- a realização de um Grupo Focal (Focus Group) com a participação de várias entidades-chave da região Norte 

fora do setor da saúde, no âmbito da implementação do Plano Regional de Saúde do Norte (PRSN), onde se 

identificaram duas estratégias comuns a implementar para dar resposta às principais necessidades de saúde da 

população; foi, ainda, definida com os parceiros externos regionais a extensão do PRSN a 2020. 

Foi efetuada a orçamentação de trinta e seis programas e projetos em curso no DSP, para o ano de 2016. 

Foi assegurado o apoio técnico ao processo de contratualização interna das USP, em articulação com o 

Departamento de Contratualização da ARSN.  

 

Foi elaborado o Relatório de Atividades 2015, a partir dos relatórios enviados por vinte e sete dos programas 

e projetos em curso nesse ano.  

Portanto, os programas e projetos que estiveram em curso na Área Funcional Planeamento em Saúde, no 

ano de 2016, foram os seguintes: 

 Planos de Saúde da população 

● Planos Locais de Saúde 2011-2016 

● Plano Regional de Saúde do Norte 2014-2016 

 Monitorização e Avaliação (M&A) de Programas e Projetos de Saúde 
 
 

4. ÁREA FUNCIONAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL 

 

4.1 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 Os programas/projetos que estiveram em curso na Área Funcional da Vigilância 

Epidemiológica das Doenças Transmissíveis, no ano de 2016, foram os seguintes: 

● Vigilância e Controlo das Doenças Transmissíveis de Declaração Obrigatória 

● Vigilância e Controlo da Tuberculose 

● Vigilância e Controlo da Tuberculose Multirresistente 

● Vigilância e Controlo das Meningites na Comunidade 

● Programa Nacional de Vacinação 

● Vigilância e Controlo das Toxinfeções Alimentares Coletivas 

● Plano Pós-Eliminação da Poliomielite – Vigilância Epidemiológica da Paralisia Flácida Aguda 

● Vigilância Epidemiológica Integrada da Doença dos Legionários 

● Vigilância Epidemiológica da Gripe 

 

Em 2015 tornou-se obrigatória a notificação eletrónica de doenças transmissíveis através da 

aplicação informática de suporte ao SINAVE e em fevereiro de 2016 procedeu-se à primeira 

alteração ao Regulamento de Notificação Obrigatória de Doenças Transmissíveis e Outros Riscos 
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em Saúde Pública com vista à implementação do processo de notificação laboratorial, por forma 

a permitir uma vigilância integrada, clínica e laboratorial dos casos de doenças transmissíveis de 

notificação obrigatória. 

 

Das doenças notificadas na aplicação informática de suporte ao SINAVE na região Norte, 

destacaram-se a tuberculose com um total de 792 casos, a sífilis (excluindo a sífilis congénita) 

com 304 casos e a hepatite C com 217 casos, em 2016. 
 

Na área da vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis é de destacar: 

 

 Programa de Vigilância e Controlo da Tuberculose: 

 

● Foi dada continuidade às atividades planeadas no programa e ao projeto de vigilância 

internacional iniciado em 2014. Foi também dada continuidade à aplicação dos protocolos 

assinados em 2016, nomeadamente com a Divisão de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências (DICAD) e entre a DGS e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços 

Prisionais (DGRSP). Foi garantida a participação nas reuniões convocadas pela DGS. Foi 

organizada formação para os profissionais de saúde, mais concretamente, foram realizadas as 

quatro ações de formação planeadas e foram divulgadas orientações e documentos técnicos 

relacionados com a tuberculose. Foi realizada uma reunião com os interlocutores locais do 

Programa Nacional da Tuberculose (PNT), nos ACeS, ULS e Centros Hospitalares (CH) e ainda 

com os responsáveis por todos os laboratórios que trabalham na área da tuberculose. Foi dada 

resposta a solicitação de pareceres superiores sobre recursos humanos dedicados à tuberculose. 

Foi dado apoio técnico à investigação e controlo de surtos de tuberculose. Foi dada continuidade 

ao projeto de intervenção sobre grupos populacionais socialmente excluídos na cidade do Porto, 

projeto financiado pelas EEA Grants e em colaboração com os serviços de saúde pública locais e 

com o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade do Minho e com o Instituto de Saúde 

Pública da Universidade do Porto. 

. 

 

 Programa de Vigilância e Controlo da Tuberculose Multirresistente: 

● Em relação a este programa manteve-se em funcionamento o Centro de Referência Regional para 

a Tuberculose Multirresistente, com o apoio da coordenadora do centro e de uma médica 

pneumologista. 

 

 Programa Nacional de Vacinação (PNV): 

● As coberturas vacinais na região Norte mantiveram-se elevadas e superiores ou iguais a 97% 

para todas as vacinas nas coortes de nascimento de 2015, 2014, 2009 e 2002 (avaliação do 

esquema cumprido em 31/12/2016);  

● As coberturas vacinais da VASPR II foram superiores ou iguais a 98%, nas coortes de nascidos 

entre 2008 e 1998 (avaliação em 31/12/2016); 

● Em 2016 ocorreram surtos/epidemias de sarampo nos continentes europeu e americano, entre 

crianças e adultos. Face ao risco de infeção pelo vírus do sarampo em viagens internacionais, a 

DGS reforçou a necessidade de vacinação nas 4 a 6 semanas antes da viagem (Comunicado 

C119_01_v1, datado de 01/08/2016). De salientar que na região Norte não houve registo de 

casos confirmados de sarampo durante 2016. Em setembro de 2016, Portugal recebeu os 
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diplomas oficiais da Organização Mundial da Saúde que certificam a eliminação de rubéola e de 

sarampo;  

● As elevadas coberturas vacinais contra a poliomielite contribuem para manter a região Norte 

livre de poliomielite (coberturas com VIP na avaliação do PNV cumprido em 31/12/2016 de 

99,1%, 97,6% e 98,8% para as coortes de 2015, 2009 e 2002, respetivamente). 

 

 Programa de Vigilância Epidemiológica Integrada da Doença dos Legionários: 

● Ao nível das atividades definidas neste Programa, mantém-se a necessidade de melhorar a 

investigação dos casos, a fim de garantir uma intervenção de saúde pública atempada, bem 

como de sensibilizar as unidades de internamento hospitalar para a obrigatoriedade de serem 

cumpridas as determinações constantes na Circular Normativa n.º 05/DEP, de 22-04-2004, da 

DGS, no sentido de ser feita a colheita de produtos biológicos para exame cultural e 

caracterização molecular de estirpes;  

● Em 2016, foram acompanhadas as investigações epidemiológicas e ambientais de 107 casos 

confirmados da região Norte e a intervenção local em dois clusters; 

● Em 2016, a região Norte integrou um grupo de trabalho liderado pela DGS, no âmbito do 

Programa de Vigilância Ambiental da Doença dos Legionários - PROVAL. Entre outras atividades 

a desenvolver, pretende-se efetuar um estudo piloto que decorrerá nas cidades do Porto e 

Lisboa, no contexto do Programa de Vigilância Ambiental da Doença dos Legionários. 

 

 Programa de Vigilância Epidemiológica da Gripe  

● Durante a época 2015/2016 foi dada continuidade às atividades de monitorização da procura 

dos serviços de saúde por síndrome gripal, por consulta do SIARS. Para além disso, e conforme 

planeado, foram recebidos a analisados os dados de vigilância laboratorial provenientes do 

laboratório do Centro Hospitalar de São João. Os dados provenientes da vigilância diária da 

mortalidade por todas as causas foram monitorizados ao longo de toda aquela época. Foram 

elaborados dois relatórios no início da época sob vigilância, relatórios semanais durante o 

período epidémico e um relatório final. 

  

 Programa de Vigilância e Controlo das Toxinfeções Alimentares Coletivas (TAC): 

● Do total de casos notificados no SINAVE em 2016, 16,2% correspondem a doenças transmitidas 

pela ingestão de alimentos, incluindo a água, o que representa um aumento de 1,2 pontos 

percentuais; 

● Em 2016 foram notificados no SINAVE 12 surtos ocorridos na região Norte, constituindo-se 

situações de TAC, incluindo dois casos de botulismo; 

● Manteve-se estreita articulação com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, o que 

permitiu a realização conjunta de duas ações de formação no âmbito da investigação de 

toxinfeções alimentares coletivas, dirigidas aos profissionais das USP da região Norte; 

● Evidenciada a necessidade de melhoria, foi revisto o programa, no sentido de o adaptar às atuais 

necessidades de notificação de riscos em saúde pública. Em reunião com a DGS, foi apresentada 

proposta de revisão das circulares vigentes à vigilância e controlo das toxinfeções, bem como os 

formulários concebidos para inclusão da notificação e inquérito epidemiológico de TAC na 

aplicação informática de suporte ao SINAVE. Foi divulgado junto de todas as USP da região o 

Manual de Procedimentos relativo ao programa. 
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 Programa Nacional de Erradicação da Poliomielite – Plano de Ação Pós-Eliminação 

● Em 2016 manteve-se o risco de importação da doença pelo que se mantiveram as orientações 

relativas à vacinação contra a poliomielite aos viajantes, bem como para a identificação e 

vacinação de populações vulneráveis, nomeadamente, de refugiados e migrantes de países 

afetados pela pólio; 

● Notificação de dois casos de Paralisia Flácida Aguda e de zero casos de poliomielite. 

 

4.2. SAÚDE AMBIENTAL 

Os programas e projetos em curso nesta área e para ano de 2016 foram os seguintes:  

 Programa de Vigilância Sanitária da Água para Consumo Humano  

 Programa de Vigilância Sanitária das Zonas Balneares Costeiras e de Transição  

 Programa de Vigilância Sanitária das Zonas Balneares Interiores  

 Programa de Vigilância Sanitária em Estabelecimentos Termais  

 Programa de Vigilância Sanitária em Oficinas de Engarrafamento  

 Programa de Vigilância Sanitária de Piscinas 

 Programa Regional de Saúde Ocupacional 

 REVIVE – Rede de Vigilância de Vetores  

 Programa de Gestão de Resíduos Hospitalares  

 Saúde Sazonal – Verão & Saúde - Plano de Contingência Regional para as Temperaturas Extremas 

Adversas 

 Saúde Sazonal – Inverno & Saúde - Plano de Contingência Regional para as Temperaturas Extremas 

Adversas 

  

Globalmente, pode considerar-se como muito satisfatório ter continuado a verificar-se, relativamente aos 

programas de vigilância sanitária – e em conformidade com as “Orientações” que anualmente são elaboradas – 

que as USP mantenham procedimentos normalizados, com evidentes ganhos em efetividade e eficiência desses 

programas. 

 

Na área da vigilância em Saúde Ambiental é de destacar: 

 

● A participação de profissionais do DSP na Comissão Técnica de Acompanhamento do Programa 

Nacional de Saúde Ocupacional - 2.º Ciclo 2013/2017, tendo participado em cinco reuniões (via Skype) 

com a DGS e promovido, a nível regional, a discussão e revisão de vários documentos de trabalho 

apresentados nas reuniões; 

● Integração de três profissionais no Grupo de Trabalho constituído na DGS, para revisão da Circular 

Normativa n.º 14/DA, de 21.08.2009, referente ao Programa de Vigilância Sanitária de Piscinas; 

● A participação de ARSN, (com dois elementos do DSP) num grupo de trabalho da DGS – PROVAL – no 

âmbito do Programa de Vigilância Ambiental da Legionella, fase piloto Lisboa e Porto (conforme já 

tinha sido referido). Os elementos participaram numa reunião com o grupo de trabalho, via Skype, tendo 

sido definidas as tarefas a cumprir em 2017; 
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● A realização de oito vistorias a empresas pela equipa regional de Saúde Ocupacional, em 

representação da DGS, no âmbito do processo de autorização dos serviços externos de 

saúde no trabalho, com elaboração dos respetivos autos de vistoria e envio dos mesmos à DGS; 

● A registar a realização do Encontro Nacional de Saúde Ocupacional, que ocorreu em 17 de 

novembro de 2016, sendo de realçar a participação da equipa regional do Norte, quer na 

Comissão organizadora do evento, quer através da apresentação de uma comunicação no 

evento: “Vigilância epidemiológica da doença profissional”; 

● A participação de uma profissional num grupo de trabalho para revisão da Portaria n.º 

1220/2000, constituído pelas seguintes entidades: DGS, Direção-Geral de Energia e Geologia 

(DGEG), Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) e Instituto Superior Técnico de 

Lisboa (IST);  

● Foi mantida a colaboração técnica de elementos da área da Saúde Ambiental nos processos de 

avaliação ambiental realizados pelas USP, no âmbito do Programa de Vigilância 

Epidemiológica Integrada da Doença dos Legionários; 

● Em 2016 deu-se continuidade ao programa REVIVE, tendo sido efetuadas colheitas de 

culicídeos e ixodídeos; 

● Em 2016, profissionais do DSP foram nomeados representantes da ARS Norte para integrarem 

os seguintes grupos de trabalho: 

 Programa Nacional de Gestão do Combustível Irradiado e dos Resíduos Radioativos, 

promovida pela Comissão Reguladora para a Segurança das Instalações Nucleares 

(COMRSIN); 

 Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas – Grupo Setorial Saúde 

(ENAAC 2020 – Setor Saúde) da DGS; 

 Conselho de Região Hidrográfica do Norte para Plano de Gestão das Regiões 

Hidrográficas do Norte (PGRH); 

 Conselho de Região Hidrográfica do Centro para Plano de Gestão das Regiões 

Hidrográficas do Centro (PGRH). 
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5. ÁREA FUNCIONAL PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE 

No que diz respeito à área da Promoção e Proteção da Saúde, do total de programas em funcionamento nesta 

área, gostaríamos de destacar: 

- No que diz respeito ao Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE): 

● No ano de 2016 estiveram ativas 86 equipas PASSE locais distribuídas por 18 ACeS e 3 ULS, 

envolvendo um total de 325 profissionais de saúde, 174 agrupamentos de escolas, 2 542 turmas e 

53 000 alunos. Pode ser observada, abaixo (Tabela 1), a evolução temporal do programa. 

 
Ano de 

implementação 
Equipas 

Profissionais 
das Equipas 

ACeS com 
Equipa 

Agrupamentos 
Escola 

Escolas Turmas Alunos 

2008/09 37 120 13 +1 ULS 36 61 108 1893 
2009/10 49 220 14 + 1 ULS 75 432 536 9549 
2010/11 68 267 19 + 1ULS 113 677 1455 28635 
2011/12 79 340 21 + 3ULS 171 1159 2605 51403 
2012/13 82 276 19† + 3ULS 149 1102 2207 45592 
2013/14 83 296 18 + 3 ULS 179 1104 2388 48922 
2014/15 86 326 19 + 3 ULS 182 1249 2909†† 59201 
2015/16 86 325 18 + 3 ULS 174 1218 2542 53000 

† Criação dos mega ACeS Maia/Valongo e Alto Ave; 
†† Maior proporção de turmas e alunos abrangidos pelos manuais de promoção de alimentação saudável ao invés dos que abordam 
apenas educação alimentar (mesmo relativamente aos anos letivos 2012/2013 e 2013/2014, nos quais esse aumento já havia sido 
reportado). 

 

− No que diz respeito ao Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (PPTT): 

● No ano de 2016 a proporção de ACeS/ULS da região Norte com Consultas de Apoio à Cessação 

Tabágica foi de 100% (56% em 2015), tendo quatro ACeS aberto formalmente as suas consultas no final 

do ano. As equipas de consultas em atividade em 2016 foram 62 (tendo sido de 37 em 2015), sendo 51 

em ACeS e 11 em hospitais, tendo realizado 7 090 consultas, mais 11,6% que no ano anterior (6 354 em 

2015); 

● No âmbito do projeto de monitorização do consumo de tabaco, nos alunos dos 7º, 9º e 12º anos de 

escolaridade, estiveram envolvidos 18 ACeS/ULS (11 em 2015), avaliados 13 893 alunos (16 344 em 

2015), o que corresponde a um acréscimo de participação de 63,6% ACeS em relação ao ano letivo anterior 

e quanto à monitorização do consumo de tabaco nos profissionais das escolas com os 7º, 9º e 12º anos 

de escolaridade participaram 16 ACeS (66,7%) com a participação de 15 811 profissionais. 

 

- O Programa Nacional de Saúde Escolar | 2015 (PNSE|2015) foi aprovado em 20 de julho de 2015, pelo  

Despacho n.º 7/2015, da DGS e divulgado através da Norma n.º 015/2015 de 12/08/2015, da DGS. 

A sua implementação implicou um processo de transição em relação ao Programa anterior, pelo que foram 

desenvolvidas as seguintes atividades: 

- reuniões de apresentação e esclarecimento do PNSE|2015 a todos os intervenientes locais e regionais 

(dirigentes e operacionais); 

- reuniões técnicas com os responsáveis locais pelo Programa com os objetivos de simplificar a sua 

operacionalização e potenciar a oportunidade de mudança que o Programa representa; 

- programa de formação em Saúde Escolar, com a realização da primeira ação de formação antes do final do ano 

letivo 2015/2016. 
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Da avaliação do ano letivo de 2015/2016, destaca-se os seguintes resultados 

 

    O Programa Nacional de Saúde Escolar foi desenvolvido por 100% dos ACeS/ULS, do Pré-escolar ao 

Ensino Secundário.  

●    Foram abrangidos 98,2% dos Agrupamentos de Escolas/Escolas não agrupadas (AE/ENA) (meta 2016 - 

70%); 

●     Foram abrangidos 82,7% das crianças/alunos (meta 2016 - 50%); 

●     Foram abrangidos 74% dos docentes e 68%  dos não docentes (meta 2016 - 50%); 

●     Percentagem de crianças/alunos alvo de Ações de Educação para a Saúde: 

 - saúde mental/competências socioemocionais – 16,8% (meta 2016 - 50%);         

 - alimentação saudável/atividade física – 38,9% (meta 2016 - 50%);            

 - educação para os afetos e sexualidade – 59,8% (meta 2016 - 50%);            

 - prevenção do consumo de tabaco – 14,8% (meta 2016 - 50%); 

 - prevenção do consumo de substâncias ilícitas – 8,9% (meta 2016 - 50%); 

 - prevenção do consumo de álcool – 10,6% (meta 2016 - 50%). 

 

De referir, ainda, que, na sequência do definido no Plano Estratégico do DSP 2015 – 2020, relativamente à 

promoção da saúde em contexto escolar, foi constituído um grupo de trabalho com profissionais das Equipas 

regionais de Saúde Escolar e dos outros programas regionais de promoção da saúde, em contexto escolar 

(PASSE, PELT, PNPSO e PRESSE), que começaram a  trabalhar em conjunto, a partir de setembro de 2016, com 

reuniões de periodicidade mensal, tendo, como objetivo final, a elaboração de um tronco de saúde 

mental/desenvolvimento de competências sócio emocionais, comum a todos os programas referidos. 

 

- No que diz respeito ao Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO): 

 No ano de 2016, no âmbito dos projetos Saúde Oral em Saúde Infantil (SOSI), Saúde Oral em Crianças e 

Jovens (SOCJ), Saúde Oral Crianças e Jovens idades intermédias (SOCJi), Saúde Oral Crianças e Jovens 

com 16 anos (SOCJ16), Saúde Oral Crianças e Jovens com 18 anos (SOCJ18), Saúde Oral em Grávidas 

(SOG), Saúde Oral em Pessoas Idosas (SOPI), Saúde Oral em pessoas com infeção VIH/sida e 

Intervenção Precoce no Cancro Oral (PIPCO), foram emitidos 258 092 cheques-dentista (mais 14 167 

do que no ano de 2015) e foram utilizados 208 643 cheques-dentista (mais 19 387 do que no ano de 

2015) o que corresponde a uma proporção global de utilização do cheque-dentista de 80,8%, 

representando um acréscimo de 3,3% em relação ao ano 2015. 

 

Em relação ao Programa Regional de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida: 

●   Foram efetuadas três ações de formação dirigidas a profissionais das Unidades de Saúde Familiar (USF) 

e Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de 9 ACeS, para a implementação dos testes 

rápidos nos Cuidados de Saúde Primários, abrangendo 77 médicos e enfermeiros; 

 ●   Foram efetuadas 5 ações de formação sobre profilaxia pós-exposição profissional ao VIH e outros 

agentes biológicos, dirigidas a 125 profissionais dos Cuidados de Saúde Primários (CSP); 

●  Foi produzido e divulgado um Manual de Procedimentos sobre Testes Rápidos nos CSP;  



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA  
 

 

 11 

 

● O número de ACeS/ULS da região Norte que realizam teste rápido para deteção precoce da 

infeção VIH/sida aumentou para 70,8%; 

● Foram realizadas três reuniões com os interlocutores locais do programa VIH/Sida; 

● Foi proposta alteração ao sistema de informação SClinico, que permita a prescrição e registo de 

resultado do teste rápido nos CSP (versão 2.3 já em fase piloto);  

● Foi criado um grupo de trabalho com os coordenadores dos Centros de Aconselhamento e 

Diagnóstico (CAD); 

● Foi dada continuidade ao processo de atualização de bases de dados do INSA relativos à infeção 

VIH/Sida para cada ACeS/ULS, por ano de diagnóstico e por tipo de infeção (PA, CRS e Sida), sua 

atualização anual e divulgação no site da ARSN- PRVIH/Sida, para apoio à gestão regional e local do 

Programa; 

● Foi dada continuidade ao processo de identificação de necessidades e definição de estratégias de 

intervenção em populações vulneráveis, em conjunto com alguns parceiros chave (incluindo ONG e 

o programa auto-estima), com o objetivo de planear para 2017 uma intervenção estruturada que 

permita a obtenção de indicadores relativamente à infeção VIH nos trabalhadores sexuais e homens 

que têm sexo com homens (HSH) da região Norte; 

 Foi estabelecida uma intervenção conjunta com a DICAD, com o objetivo de sistematizar a 

informação obtida junto dos utilizadores de drogas inseridos na rede de tratamento da 

toxicodependência e nas Estruturas de Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD); 

 Foram distribuídos cartazes e panfletos com informação sobre a infeção VIH, linguística e 

culturalmente adequados às principais populações de imigrantes da região Norte, em português, 

inglês, espanhol, francês, ucraniano, romeno, mandarim e árabe aos ACeS identificados com 

população imigrante nos seus utentes inscritos; 

 Foi dado cumprimento à Norma da DGS nº 7/2014 de Distribuição, nas Unidades de Saúde, de 

Material Preventivo da Transmissão por Via Sexual do VIH com a distribuição em 19 Unidades de 

Saúde, de 200.540 preservativos masculinos, 90.000 preservativos masculinos extra-fortes, 35.420 

preservativos femininos, 47.525 geles lubrificantes, 43.805 kit's sexy, 38.300 folhetos e 52.862 

brindes. 

 

- No que diz respeito ao Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE): 

● No ano de 2016 estiveram ativas 250 equipas PRESSE locais distribuídas por todos os ACeS e ULS da 

região, envolvendo um total de 1 273 profissionais de saúde, educação e psicologia, 250 

agrupamentos de escolas e cerca de 135 000 alunos. Pode ser observada, na tabela 2, a evolução 

temporal do programa. 

 
Tabela 2 – Evolução temporal da implementação do PRESSE na região Norte 

Ano de 
implementação 

Equipas 
Profissionais das 

Equipas 
ACeS com 

Equipa 
Agrupamentos 

Escola 
Alunos 

08/09 23 70 23 23 4 200 

09/10 75 182 21 + 2 ULS 75 13 000 

10/11 137 436 23 + 2 ULS 137 75 000 

11/12 190 609 22 + 2 ULS 190 90 000 

12/13 247 893 21 + 3ULS 247 100 000 

13/14 247 1 046 21 + 3ULS 247 120 000 

14/15 250 1 160 21 + 3ULS 250 130 000 

15/16 250 1 273 21 + 3ULS 250 135 000 

Fonte: equipa gestora regional do PRESSE/DSP/ARSN 
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- No que diz respeito ao Programa Autoestima1 (intervenção dirigida a trabalhadores do sexo): 

 Realizada ação de formação dirigida aos ACeS da região Norte, para sensibilização dos profissionais 

das várias categorias para a importância da equidade em saúde e o trabalho com populações de difícil 

acesso; 

 Participação na 22ª Conferência Mundial de Promoção da Saúde da União Internacional para a 

Promoção da Saúde e Educação (UIPES), com apresentação do póster “O acesso à saúde como direito 

Humano – no norte de Portugal o programa Autoestima vai ao encontro dos trabalhadores do sexo” de 

22 a 26 de Maio de 2016, em Curitiba, no Brasil; 

 Realizadas apresentações sob o título “A Saúde como direito humano - programa Autoestima e o 

acesso à saúde dos trabalhadores do sexo”, para alunos e professores da escola secundária Boa Nova 

(25/02/16), para alunos do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) (17/05/16) e 

comunidade de Matosinhos (03/11/16 - Associação Recreativa Aurora da Liberdade). 

 

Tabela 3 - INDICADORES DE ATIVIDADE DO PROGRAMA AUTOESTIMA 2008-2016  

Indicadores de Atividade: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nº de mulheres conhecidas 4.018 4.369 4.750 5.136 5.444 5.760 6.050 6.381 6.747 

Nº de novas mulheres 350 351 381 386 308 316 290 331 371 

Nº de contactos estabelecidos 7.518 6.983 6.736 6.155 5.644 5.419 5.542 5.260 4.573 

Nº de preservativos masculinos distribuídos 201.152 192.412 179.873 172.489 167.557 173.670 176.654 180.097 179.631 

Nº de preservativos femininos distribuídos - - 1.774 2.914 3.112 2.519 3.581 4.035 6.077 

Nº de testes rápidos HIV realizados2 - - - - - - - - 33 

 Nº de lubrificantes distribuídos - - 7.416 11.435 15.165 16.663 18.885 20.814 12.079 

Nº de consultas médicas (CA) 912 908 689 740 837 619 498 437 389 

Nº de 1ªs consultas (CA) 165 131 99 107 139 95 80 98 76 

Nº contactos com enfermagem (CA) 1.687 1.519 1.227 1.204 1.208 1.059 944 1.099 1.111 

Nº contactos com Psicologia (CA) 959 704 685 697 776 777 365 168 389 

Nº contactos com Serviço Social (CA) 2.795 2.189 2.079 1.978 1.774 1.440 1.236 1.314 1.219 

 

 

Portanto, os programas e projetos que estiveram em curso na Área Funcional Promoção e Proteção da 

Saúde, no ano de 2016, foram os seguintes: 

 Programa Nacional de Saúde Escolar na região Norte (PNSE) 

 Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) 

 Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (PPTT) 

 Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral na Região Norte (PNPSO) 

 Programa Regional de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida 

 Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) 

 Programa Autoestima 

 

 

                                                                 
1
Tendo-se iniciado recentemente o trabalho do Nordeste Transmontano, são contabilizadas pela  primeira vez as 

atividades realizadas nesta região. 
2
 Devido a constrangimentos em recursos humanos,  só no Centro de Aconselhamento de Braga foi possível iniciar a 

realização do teste rápido VIH. 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA  
 

 

 13 

 

6. ÁREA FUNCIONAL OBSERVATÓRIO REGIONAL DE SAÚDE 

Esta área funcional do DSP deu continuidade ao trabalho que tem vindo a ser efetuado, sobretudo, desde o 

último trimestre do ano de 2007, pela área da Informação e Comunicação em Saúde da ex-Unidade de 

Planeamento em Saúde do DSP: investir no desenvolvimento de uma plataforma de informação e 

comunicação em saúde para apoiar as atividades regionais e, sobretudo, locais (ao nível dos ACeS/ULS) de 

observação de saúde da população, planeamento em saúde, tomada de decisão e contratualização. 

São, assim, de destacar, no ano de 2016: 

− a continuidade do trabalho colaborativo dos Observatórios Regionais de Saúde das cinco ARS, com a 

atualização dos Perfis Locais de Saúde (PeLS), a elaboração conjunta dos Perfis Regionais de Saúde, a 

partir da definição de uma estrutura comum (PeRS), e a atualização da aplicação informática 

mortalid@ades.infantil; 

− a atualização da ferramenta informática na área da morbilidade nos Cuidados de Saúde Primários 

(CSP), com base na informação gerada pelo SIARS3, e a organização das bases de dados para a atualização da 

ferramenta da morbilidade hospitalar, desenvolvida a partir da base de dados dos GDH4; 

− Definição da estrutura do novo modelo da ferramenta de análise da mortalidade (Carga da mortalidade) e 

respetivos indicadores, e construção da base de dados de "suporte" da ferramenta; 

− Desenvolvimento de um modelo de Previsão da evolução da Mortalidade (Mortality Forecasting) e 

respetiva ferramenta, que foram apresentados e discutidos no contexto de uma formação-ação dirigida a 

profissionais das Unidades de Saúde Pública dos ACeS/ULS da região; 

 

− No âmbito do programa Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), a preparação e 

acompanhamento do trabalho de campo da 4.ª Ronda COSI – 2016, em toda a região Norte, que, para 

além da equipa gestora regional, envolveu 65 examinadores COSI (equipas locais dos ACeS/ULS), 62 

Escolas/Agrupamentos de Escolas, 1988 crianças e 1988 famílias; 

 

− No âmbito do estudo da Carga da Doença, a colaboração com a DGS e o Institute of Health Metrics and 

Evaluation, na construção do acordo de colaboração entre ambas as entidades e no desenvolvimento de 

estimativas subnacionais. 

 

Os programas e projetos que estiveram em curso na Área Funcional Observatório Regional de Saúde, no 

ano de 2016, foram os seguintes: 

 Perfis de Saúde 

 COSI 

 mort@lidades 

 morbilid@des  

 Carga da Doença 
 

 

 
 
 
 

                                                                 
3 Sistema de Informação das ARS 
4 Grupos de Diagnóstico Homogéneo 


