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1 – INTRODUÇÃO 
 
 

 O Plano Local de Saúde (PLS) é um documento estratégico com orientações para que as instituições do Ministério 

da Saúde, outros organismos públicos ou privados, da área da saúde e de outros setores de atividade, possam 

contribuir para a promoção e obtenção de ganhos em saúde de toda a população residente na área de influência 

dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS). É um instrumento de gestão que visa sustentar política, técnica e 

financeiramente os ACeS. Integra e facilita a coordenação e colaboração das múltiplas entidades do sector da 

saúde, encarando-a em sentido lato, na sua riqueza interdisciplinar e na responsabilização da comunidade. Define 

prioridades e metas a alcançar até 2020.  

O PLS assenta nas principais prioridades e orientações estratégicas definidas a nível europeu (principais conclusões 

da conferência “Health Strategies in Europe”, Lisboa, 2007), no respeito pela identidade regional e pelos 

diferentes matizes da sua população; no reconhecimento de que os principais determinantes da saúde se situam 

nos domínios social, económico e ambiental, no pressuposto da coresponsabilização e coparticipação dos 

cidadãos, bem como dos diferentes sectores da sociedade, na intervenção em saúde, no ACeS. 

O PLS baseia-se na identificação dos cinco problemas de saúde prioritários do ACeS, com base nas principais 

necessidades de saúde da população, a partir do diagnóstico da situação e do perfil de saúde do ACeS, a atualizar 

anualmente e a repetir de 5 em 5 anos; em estudos regionais de identificação de necessidades, de âmbito mais 

específico, como é o caso do estudo das “Necessidades em cuidados continuados na região Norte” (Teixeira, C., 

2006); nas principais prioridades e orientações estratégicas definidas a nível nacional através do Plano Nacional de 

Saúde de acordo com os seus princípios e finalidades.  

O PLS destina-se a definir as principais necessidades de saúde da população do ACeS e as mudanças que 

desejavelmente deverão ocorrer, em termos da melhoria do estado de saúde da população do ACeS; a contribuir 

para a construção da visão estratégica do ACeS e a orientar o planeamento em saúde; a facilitar as melhores 

escolhas em termos de eficácia, eficiência e oportunidade e a gerar conhecimento, interna e externamente; a 

fazer recomendações para a intervenção e influenciar os decisores locais no sentido de alertar para as prioridades 

em saúde; a facilitar a definição do papel dos cidadãos e dos diversos sectores da sociedade na sua coparticipação 

no processo de mudança. 
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2 - CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO DO ACES 

  
 

O ACES Cávado III – Barcelos/Esposende é constituído pelos concelhos de Barcelos e Esposende.  

O concelho de Barcelos é um dos catorze municípios do distrito de Braga que se encontra enquadrado na região 

Norte (NUT II) e respetiva sub-região do Cávado (NUT III). Esta sub-região é constituída por seis concelhos, mais 

propriamente Amares, Braga, Esposende, Terras de Bouro, Vila Verde e Barcelos, pertencendo os restantes oito 

municípios à sub-região do Ave (Figura 1).  

 
Figura 1 – Áreas geográficas que integram a Região Norte 
 

 
 
Em termos geográficos, o concelho confronta com Esposende a Oeste, a Sul com a Póvoa de Varzim e Vila Nova de 

Famalicão, a Este com Braga e Vila Verde, e a Norte com os concelhos de Ponte de Lima e Viana do Castelo. 

Destaca-se, ainda, a ligação e atravessamento deste concelho pelo rio Cávado que praticamente o divide em dois 

(Norte e Sul).  

O município de Barcelos apresenta uma área total de aproximadamente 378 km2 e uma densidade populacional 

de 313,8 hab./Km2. Dividida por 61 freguesias, confere-lhe o título de maior concelho do distrito de Braga e 

simultaneamente com o maior número de freguesias, sendo a respetiva sede de concelho a união de freguesias de 

Barcelos, Vila Boa, Vila Frescainha (São Martinho) e Vila Frescainha (São Pedro).  



 
Plano Local de Saúde- Extensão 2020  

  

 
 

3 
 

O concelho de Esposende situa-se no norte de Portugal (distrito de Braga), na região do Minho e pertence a NUT 

III - Cávado. Limita a norte com o concelho de Viana do Castelo, a sul com o concelho de Póvoa de Varzim, a 

nascente com o concelho de Barcelos e a poente, numa extensão aproximada de 18km, com o Oceano Atlântico.  

Esposende apresenta uma área de 95,4 km2 e uma densidade populacional de 356,8 hab/km2.  

 
 
Quadro 1 – Área geográfica, Superfície e Densidade Populacional de Portugal, R. N. e ACeS Barcelos /Esposende-2015 
 

Área geográfica Superfície 
Densidade Populacional 

Habit./ Km2 

2015 

103Km2 

2015 
% 

2015 

Portugal  92,2  100  112,2  

Norte  21,3  35  169,4  

ACeS Barcelos/Esposende  0,48  0,62  322,4  

Fonte INE 

 

3 – CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA - 2015 

 

O ACES Barcelos/Esposende pertence ao distrito de Braga e insere-se na NUT II Norte e NUT III Cávado, abrange 

uma população residente de 152.645 habitantes, representando cerca de 4,2% da população da Região Norte (RN) 

(3.603.778 habitantes) e 1,5% da população residente no Continente.     
  

     Quadro 2 - Evolução da população residente (1995, 2005 e 2015) 
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Figura 2 – Pirâmide Etária do ACeS Barcelos/Esposende - 2015 

 

 

 

 

 

O índice de envelhecimento (108,4) é inferior ao da RN (139,5) e ao de Portugal (146,9). 

 

Quadro 3 – Índice de Envelhecimento por Local de Residência 2011-2015    
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O Índice de Dependência Total corresponde à relação entre a população jovem e idosa e a população em idade 

ativa. Como podemos verificar no quadro 4 e gráfico 2, no Aces Barcelos/Esposende o índice de Dependência Total 

é de 43,7 sendo inferior ao de Portugal (53,4) e ao da Região Norte (48,2). 

 

  

 Quadro 4 – Índice de dependência total por local de residência de 2011 a 2015 

 

 

Fonte: INE. Estimativas anuais da população residente 

 

   
 Gráfico 1 – Índice de dependência total por local de residência de 2011 a 2015 
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Entende-se por índice de dependência dos jovens a relação entre a população jovem (com menos de 15 anos) e a 

população em idade ativa definida como a população compreendida entre os 15 e os 64 anos de idade. Quanto 

maior o índice mais jovem é a população estudada. No ACES Barcelos/Esposende podemos verificar pelo quadro 5 

e gráfico 3, que o índice de dependência dos jovens é de 21,0% em 2015, inferior ao índice de Portugal e superior 

ao da região Norte. 

 

 

               Quadro 5 – Índice de Dependência de Jovens por local de residência de 2011 a 2015 

 

               Fonte INE 

 

 

             Gráfico 2 - Índice de Dependência de Jovens por local de residência de 2011 a 2015 
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O índice de dependência dos idosos consiste na relação entre a população idosa, com mais de 65 anos e a 

população em idade ativa. No ACES Barcelos/Esposende, e ao contrário do panorama nacional e regional, o índice 

de dependência dos idosos é de 22,7%, bem abaixo dos 31,8% de Portugal e dos 28,1% da região norte. No quadro 

5 e 6 verificamos a evolução dos índices de dependência dos jovens e idosos e nota-se que o índice dos jovens está 

a diminuir e o dos idosos a aumentar desde 2011 (quadro 6 e gráfico 3). 

 

  

  Quadro 6 - Índice de Dependência de Idosos por local de residência de 2011 a 2015 

 

 
 

Gráfico 3 - Índice de Dependência de Idosos por local de residência de 2011 a 2015 
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Por análise do quadro 7 verificamos que a esperança de vida à nascença (81,4 anos) tem aumentado em ambos os 

sexos, sendo superior à da RN (81) e à do Continente (80,8).  

 

Quadro 7 – Esperança de Vida no Continente, R.N. e ACeS Barcelos/Esposende por triénio (1996/98 e 2011/13) 

 

 

 

A taxa de natalidade é de 7,5 nados vivos por 1000 habitantes, em 2015, é igual à observada na RN e inferior no 

Continente (quadro 8). 

        

 
                  Quadro 8 – Evolução da taxa bruta de natalidade por local de residência – 2011 a 2015 
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O número de desempregados inscritos no IEFP diminuiu em 2015, confirmando a evolução crescente registada da 

diminuição do número de desempregados no período homólogo de dezembro de 2013 e 2014. O sexo feminino 

apresenta um número menor de desempregados do que o masculino. 

Por análise do gráfico 4, o nível de escolaridade mais elevado, da população residente melhorou de 2,7% em 2001 

para 14,1% em 2011, estando abaixo da RN (22,2%) e do Continente (25,7%).  

A taxa de analfabetismo diminuiu no mesmo período, de 26,9% em 2001 para 0,7% em 2011, sendo em 2011 

inferior à da RN (0,9%) e do Continente (1,0%), em todos os concelhos (gráfico 4). 

 

 

Gráfico 4 – Distribuição (%) da população residente, por nível de escolaridade mais elevado (2001 e 2011) 
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O setor secundário é a principal fonte de emprego (51,7% da população), enquanto o setor terciário é o único a 

aumentar no período 2001-2011, aproximando-se da tendência da RN e de Portugal, onde é a principal fonte de 

emprego (quadro 9). 

 
Quadro 9 – População empregada, por local de residência e setor de atividade de 2001 a 2011 

 

 

Como podemos verificar no quadro 10, a taxa de criminalidade tem vindo a diminuir apresentando, em 2015, um 

valor (20,6 por mil habitantes) inferior ao da RN (30,3) e ao de Portugal (34,4). 

 
 
    Quadro 10 – Indicadores de criminalidade por local de residência (2000, 2005, 2010, 2015) 

 

   Fonte INE 
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O ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem e o poder de compra “per capita” são inferiores 

aos da RN e do Continente, em todos os concelhos. 

A proporção da população abrangida por infraestruturas ambientais apresenta valores abaixo dos observados na 

RN e no Continente: 95% da população é servida por sistemas públicos de abastecimento de água (gráfico 5), 52% 

por sistemas de drenagem de águas.  

Todas as freguesias de Esposende são servidas por sistema público de drenagem de águas residuais. 73% da 

população residente de Barcelos está ligada ao sistema de drenagem de águas residuais. 

 
Gráfico 5 – Evolução da distribuição de água segura à população de Barcelos/Esposende (1993 - 2015) 

 

                     Fonte: DSP 

 
 
4 – CARACTERIZAÇÃO DE SAÚDE 

  
 
 

  
4.1 - Determinantes de Saúde – Registo nos Cuidados de Saúde Primários 
 

Por análise do quadro 11, podemos verificar que, em dezembro de 2015, a população residente no ACeS Barcelos/ 

Esposende tinha um excesso de peso e consumo de tabaco inferior ao da população da ARS, Norte. Também 

verificamos que, em termos percentuais, o abuso crónico de álcool e outras drogas era equivalente era inferior ao 

da ARS, Norte. 
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Perante este facto podemos concluir que em dezembro de 2015, a população residente nos concelhos de Barcelos 

e Esposende se encontrava menos exposta a quatro dos maiores fatores de risco para a saúde do que a população 

residente na ARS, Norte e no resto do país. 

 

    

 

4.2 - Mortalidade Infantil e Componentes 

 

Em 1972, a primeira causa de óbito no primeiro ano de vida, em Portugal, eram as doenças do aparelho 

respiratório, particularmente a doença da membrana hialina e a mortalidade infantil correspondia a 41,4/1000, 

contrastando com a Jugoslávia e a França, com 11,4 e 16,0/1000, respetivamente (1). Atualmente, devido à 

melhoria dos recursos técnicos e humanos que se tem vindo a verificar nas quatro últimas décadas nos 

cuidados materno-fetais e, ao facto da maioria dos partos ocorrerem em meio hospitalar, com serviço de 

obstetrícia, verificamos uma descida acentuada da mortalidade infantil, que em 2015 já correspondia a 

2,7/1000nv, tendo sido considerada mais baixa a nível europeu (Quadro 12). 
 
 
 
 
 
 

   Quadro 11 - Proporção de inscritos (%) expostos aos 4 principais fatores de risco, por área de residência – 2015   
                           
               

  Diagnóstico ativo (ICPC-2) 
Continente ARS Norte 

ACeS 
Barcelos/Esposende 

  

  

  HM H M HM H M HM H M         

  Abuso do tabaco (P17)       12,3 17,0 8,1 9,0 13,1 5,2         

  Excesso de peso (T83)       6,9 7,1 6,6 5,0 5,1 5,0         

  Abuso crónico do álcool (P15)       1,8 3,2 0,4 1,3 2,2 0,4         

  Abuso de drogas (P19)       0,5 0,8 0,3 0,4 0,6 0,3         

  HM - Homens e Mulheres  |  H - Homens  | M - Mulheres  Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: SIARS    
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   Quadro 12 - Evolução da mortalidade infantil e componentes no ACES Barcelos/Esposende (2004-2006 a 2013-2015)   

                  
  
          

  
INDICADOR 

  

04-06  
/000 

05-07 
/000 

06-08 
/000 

07-09 
/000 

08-10 
/000 

09-11 
/000 

10-12 
/000 

11-13 
/000 

12-14 
/000 

13-15 
/000  

  Taxa de mortalidade infantil  4,0 3,5 3,4 2,7 2,3 3,0 3,7 4,0 3,2 2,7  

  Taxa de mortalidade neonatal  2,2 2,5 2,6 2,0 1,4 1,6 2,2 2,6 2,1 1,8  

  Taxa de mortalidade Neonatal precoce  1,8 1,9 1,7 1,1 0,9 1,2 1,5 1,1 0,6 0,9  

  Taxa de mortalidade pós-neonatal (nv+fm) 1,8 1,0 0,9 0,7 0,9 1,4 1,5 1,3 1,2 0,9  

  Taxa de mortalidade fetal tardia (nv + fm) 1,0 1,2 1,1 2,0 2,5 2,3 1,7 0,8 1,2 1,2  

  Taxa de mortalidade perinatal (nv + fm) 2,8 3,1 2,8 3,1 3,4 3,5 3,2 1,8 1,8 2,1  

  nv - nados vivos  ;  fm - fetos mortos           
Fonte: Observatórios Regionais de Saúde 

(dados: INE, IP) 

 

4.3 - Mortalidade Proporcional 
 

Por análise do gráfico 6, podemos apreciar a mortalidade proporcional por causas de morte, em todos os grupos 

etários e ambos os sexos, em que se destacam as doenças do sistema circulatório, as neoplasias malignas e as 

doenças do aparelho respiratório (triénio 2012/2014). 

No gráfico 7, verificamos um aumento significativo dos óbitos por neoplasias malignas, sendo em 2014 a primeira 

causa de mortalidade nas pessoas com idade inferior a 75 anos. Também verificamos que é nos concelhos de 

Barcelos e Esposende onde a taxa de mortalidade é mais elevada (triénio 2012/2014). 
 

Gráfico 6  – Mortalidade proporcional por causa de morte no triénio 2012-2014, por idade e sexo 
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Gráfico 7 - Mortalidade proporcional por causa de morte no triénio 2012-2014, para < 75 anos e por sexo 

  

 

 

No gráfico 8, podemos verificar a forma como as diferentes causas de óbito variaram em relação aos grupos 

etários. É de salientar que a maior parte dos óbitos por neoplasia ocorre entre os 45 e os 74 anos e as doenças do 

aparelho circulatório a partir dos 74 anos de idade. 

 

 Gráfico 8  – Mortalidade proporcional, no ciclo de vida, por causas de morte, grupos etários e sexo – 2012-2014 
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5 - METODOLOGIA 
 

A priorização das necessidades de saúde da população residente no ACeS Barcelos/Esposende, foi novamente 

implementada em 2016, desta vez contando com a participação de um elemento do Conselho da Comunidade. A 

priorização foi efetuada a partir do acesso às seguintes fontes de informação: 
  

� SNS (ARS Norte, GDH’s, Centro de Diagnóstico Pneumológico, ACeS Barcelos/Esposende, Equipa Projeto 

de Braga e SIARS);  

� INE e Autarquias Locais.  
 

Este Diagnóstico permite identificar as necessidades e os problemas de saúde prioritários do ACeS, os fatores de 

risco e de proteção da comunidade, os principais indicadores e, sempre que possível, a sua evolução.  
  

5.1 - O que pretendemos mudar? 
 

Na priorização das necessidades em saúde do ACES serão tomados em consideração os seguintes critérios: 
 

� Magnitude; 

� Transcendência social; 

� Vulnerabilidade; 

Os principais problemas e necessidades em saúde do ACES foram identificados através do diagnóstico de situação, 

do SIARS, da ARS, Norte, do Departamento de Saúde Pública e do INE: 

• Mortalidades específicas por patologia, registadas até 2012;  

• Morbilidades específicas por patologia registadas até 2014.  

Uma vez priorizados os problemas de saúde foram identificados os fatores determinantes e os recursos de saúde 

existentes na comunidade. A seguir foram selecionadas as estratégias mais adequadas para atingir os objetivos do 

PLS e selecionadas as metas e os indicadores de saúde propostos atingir neste ACeS, no período compreendido 

entre 2016 e 2020.  
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5.2 – Identificação dos problemas de saúde 
 

Um problema de saúde consiste num “estado de saúde considerado deficiente pelo indivíduo, o profissional de 

saúde ou a comunidade” (Pineault, 1987). Para a identificação dos problemas de saúde da população utilizamos os 

indicadores de mortalidade e morbilidade (informação sobre a doença, morte prematura e morte evitável). 

A identificação das morbilidades e mortalidades específicas de uma população é uma prática fundamental uma 

vez que são consideradas medidas diretas das necessidades em cuidados de saúde, refletindo a carga global da 

doença na população, não só em termos da sua incidência, como da capacidade de a tratar. Daí a importância dos 

indicadores de morbilidade e mortalidade no processo de planeamento da saúde e dos serviços de saúde. Os 

indicadores de morbimortalidade podem ser melhorados reduzindo o risco da população (encorajando a prática 

de estilos de vida saudáveis e a diminuição ou cessação de comportamentos de risco), aumentando a precocidade 

do diagnóstico das doenças e melhorando a efetividade do tratamento. 

De acordo com a metodologia de identificação dos problemas acima referida, as principais causas de mortalidade 

até 2012 e de morbilidades específicas deste ACeS, até 2014, encontram-se registadas nos quadros 10 e 11. A 

Proporção de inscritos (/000) no Continente, Região Norte e ACeS Barcelos, com diagnóstico ativo, encontra-se 

registada no Gráfico 9.  

 

  
Quadro 13  - Taxas de mortalidade específicas, por causa de morte – 2008/2012  

 

TAXAS DE MORTALIDADE  2008 2009 2010 2011 2012 

Mortalidade por Doenças Cerebrovasculares 108,7 82,4 80,3 103,5 101,6 

Mortalidade por Pneumonia 20,6 26,8 21,9 34,9 47,9 

Mortalidade por Cardiopatia Isquémica 26,3 26,2 23,2 28,5 32,4 

Mortalidade por Cancro do Pulmão 27,5 36,2 38,6 27,8 29,1 

Mortalidade por Cancro da Mama Feminino 10,0 11,0 12,8 9,1 26,2 

Mortalidade por Cancro da Próstata 9,4 6,9 6,4 8,4 25,5 

Mortalidade por Cancro do Estômago 21,3 25,0 23,1 29,8 23,9 

Mortalidade por Diabetes Mellitus 13,8 23,7 19,3 20,0 22,0 

Mortalidade por Cancro do Cólon e do reto 15,6 20,6 20,9 25,9 20,7 

Mortalidade por Doenças Crónicas do Fígado 13,8 19,4 15,7 18,1 13,6 

Mortalidade por Suicídio e Lesões Autoprovocadas  3,4 3,8 4,0 3,2 10,8 

Mortalidade por Acidentes de Transporte 11,3 7,5 4,0 12,9 6,4 

Mortalidade por Tuberculose     2,6 

Mortalidade por SIDA – VIH1 0,0 1,9 1,4 1,4 1,9 
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Quadro 14  – Morbilidades ocorridas no ACES – 2014 
 

ACES 
ICPC-2 

MASCULINO FEMININO TOTAL 

Doenças Utentes % Doenças Utentes % Doenças Utentes % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cávado III 
 

Barcelos  

Esposende 

Hipertensão Arterial 12.961 76.839 16,8 17.386 82.400 21,1 30.347 159.239 19,0 

Dislipidemias 12.970 76.839 16,9 13.850 82.400 16,8 26.820 159.239 16,8 

Depressão 2.390 76.839 3,1 9.914 82.400 12,2 12.304 159.239 7,7 

Tabagismo 8.126 76.839 10,6 3.720 82.400 4,5 11.846 159.239 7,4 

Diabetes Mellitus 5.408 76.839 7,0 5.818 82.400 7,1 11.223 159.239 7,0 

Obesidade 3.561 76.839 4,6 5.531 82.400 6,7 9.092 159.239 5,7 

Excesso de Peso 2.952 76.839 3,8 3.019 82.400 3,7 5.971 159.239 3,7 

Artrose do Joelho 1.730 76.839 2,3 3.704 82.400 4,5 5.434 159.239 3,4 

Asma 1.308 76.839 1,7 1.671 82.400 2,0 2.979 159.239 1,9 

Osteoporose 162 76.839 0,2 2.166 82.400 2,6 2.328 159.239 1,5 

Artrose da Anca 774 76.839 1,0 1.467 82.400 1,8 2.241 159.239 1,4 

Alcoolismo 1.420 76.839 1,8 326 82.400 0,4 1.746 159.239 1,1 

Bronquite Crónica 743 76.839 1,0 954 82.400 1,2 1.697 159.239 1,1 

DPCO 812 76.839 1,1 598 82.400 0,7 1.410 159.239 0,9 

D. Isquémica Cardíaca 768 76.839 1,0 768 82.400 0,9 1.115 159.239 0,7 

Cancro da Mama 2 76.839 0,0 759 82.400 0,9 761 159.239 0,5 

Enfarte Miocárdio 586 76.839 0,8 144 82.400 0,2 730 159.239 0,4 

Demência 203 76.839 0,3 445 82.400 0,5 642 159.239 0,4 

Abuso de Drogas 343 76.839 0,4 235 82.400 0,3 578 159.239 0,4 

Cancro do Cólon 276 76.839 0,4 249 82.400 0,3 520 159.239 0,3 

Cancro da Próstata 502 76.839 0,7 0 82.400 0,0 503 159.239 0,3 

Cancro do Estômago 157 76.839 0,2 135 82.400 0,2 292 159.239 0,2 

Cancro do Colo Útero        0 76.839 0,0 138 82.400 0,2 138 159.239 0,09 

Tuberculose       43 159.239 0,03 
 
 
Fonte: SIARS 
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GRÁFICO 9 - PROPORÇÃO DE INSCRITOS (/1000) POR DIAGNÓSTICO ATIVO,  POR ÁREA DE 
RESIDÊNCIA - 2014  

 
 

 

  Hipertensão   
  Alterações do Metabolismo dos Lípidos   
  Perturbações Depressivas   
  Abuso do Tabaco   
  Diabetes   
  Obesidade   
  Excesso de Peso   
  Osteoartrose do Joelho   
  Asma   
  Osteoporose   
  Osteoartrose da Anca   
  Abuso Crónico do Álcool   
  Bronquite Crónica   
  Trombose/ Acidente Vascular   
  DPOC   
  Enfarte Agudo do Miocárdio   
  Demência   
  Abuso de Drogas   
       Doença Cardíaca Isquémica Sem Angina   
       Doença Cardíaca Isquémica com Angina   
     Neoplasia Maligna do Cólon/ Recto   
     Neoplasia Maligna do Estômago   
       Neoplasia Maligna do Brônquio/ Pulmão   
  Neoplasia Maligna da Mama Feminina   
  Neoplasia Maligna do Colo do Útero   
  Neoplasia Maligna da Próstata   

          
    
    
              

 

    Fonte: DSP 
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6 – NECESSIDADES DE SAÚDE DO ACES BARCELOS/ESPOSENDE 
 

As necessidades requeridas para reduzir ou eliminar os problemas de saúde de uma população podem ser 

subdivididas em necessidades de saúde, necessidades de serviços e necessidades de recursos materiais e 

humanos. 

As necessidades de saúde, podem ser definidas como “a diferença entre o estado de saúde de uma população 

(principais problemas de saúde) e o estado de saúde desejado”. O estado de saúde que deveria existir mede-se 

através das metas e dos indicadores de saúde definidos no PLS e propostos atingir no período 2016/2020.  

Para uma melhor compreensão do modo como neste processo de decisão, foram utilizados os critérios acima 

enunciados, passamos a expor, de um modo mais detalhado, a forma como foram definidos: 

• O primeiro critério foi a magnitude, tendo sido considerado para avaliação da dimensão das necessidades 

de saúde, as taxas de morbilidade e mortalidade específicas identificadas nas fontes de recolha de dados; 

• O segundo critério consistiu na avaliação de uma das vertentes da transcendência, ou seja, a forma como 

as famílias ou a comunidade valorizam a morbimortalidade nos diferentes grupos etários; 

• O terceiro critério consistiu na avaliação da vulnerabilidade do problema de saúde à prevenção primária e 

aos rastreios considerados eficientes para diagnóstico precoce.  

Ao grupo responsável pela priorização, constituído por quatro profissionais da USP, uma médica de família da 

Unidade de Saúde Familiar (USF) Esposende Norte, uma enfermeira da Unidade de Cuidados na Comunidade 

(UCC) de Barcelinhos e de Esposende, uma técnica superior de radiologia e o Presidente do Conselho da 

Comunidade, foi-lhes entregue a listagem de mortalidades ocorridas entre 2008 e 2012 e das morbilidades 

específicas ocorridas no ACeS entre 2010 e 2014, a definição dos critérios utilizados (magnitude, transcendência e 

vulnerabilidade) e uma tabela para priorização das necessidades de saúde (Anexo I).   

De acordo com estes critérios, os problemas priorizados foram, por ordem decrescente, a mortalidade por 

diabetes mellitus, a neoplasia do cólon e reto, o carcinoma da mama, o carcinoma do estômago e a cardiopatia 

isquémica.   
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7 – IDENTIFICAÇÃO DOS DETERMINANTES DA SAÚDE 

 

Entende-se por determinantes da saúde os fatores que alteram a probabilidade de ocorrência de doença ou morte 

evitável ou prematura (Quadro 15). Os determinantes da saúde podem ser classificados em demográfico-sociais, 

económicos, biológicos ou endógenos, ambientais, estilos de vida e sistema de cuidados de saúde. Para a medição 

dos fatores determinantes da saúde de uma população utilizamos as medidas adequadas ao determinante em 

causa (por exemplo, prevalência de obesidade, incidência de tuberculose, mortalidade por cancro do cólon, 

cobertura vacinal, demora média de tratamento, percentagem de abandonos de terapêutica, razão entre os 

diabéticos controlados e não controlados, etc.). Os determinantes da saúde podem aumentar (fatores de risco) ou 

diminuir (fatores de proteção) a probabilidade de ocorrência de um acontecimento geralmente indesejado, seja 

de uma doença ou morte, no decurso de um determinado período de tempo. 

A partir desta definição e atendendo às taxas de mortalidade específicas, ocorridas neste ACeS, no período 

compreendido entre 2008 e 2012 e de morbilidade entre 2010 e 2014, o passo seguinte consiste na identificação 

dos principais determinantes de cada um dos problemas de saúde. 
 

7.1 - Diabetes Mellitus: 

• Idade; 

• História familiar de Diabetes Mellitus (DM) (pais, filhos e irmãos); 

• Sedentarismo; 

• Alimentação; 

• Excesso de peso; 

• HDL-c baixo ou triglicerídeos e LDL elevados; 

• Hipertensão arterial (HTA); 

• Doença coronária; 

• DM gestacional prévia; 

• Filhos com peso superior a 4 Kg e abortos de repetição; 
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• Uso de medicamentos que aumentam a glicose sanguínea (corticosteroides, diuréticos tiazídicos e 

betabloqueadores); 
 

7.2 – Tumor Maligno do Cólon e Reto 

• Polipose Adenomatosa Familiar (PAF): Consiste na formação de centenas de pólipos no tubo digestivo, 

sobretudo no cólon e no reto; deve-se a uma alteração num gene chamado APC. Se a polipose 

adenomatosa familiar não for tratada, pode originar cancro colo-rectal, por volta dos 40 anos de idade. A 

PAF representa menos de 1% dos casos de cancro colo-rectal; 

• História pessoal de cancro colo-rectal: quem já teve cancro colo-rectal, pode voltar a desenvolver o 

mesmo tipo de cancro. As mulheres com história de cancro do ovário, do útero ou da mama apresentam, 

de alguma forma, risco aumentado de desenvolver cancro colo-retal; 

• Doença de Crohn ou colite ulcerosa: uma pessoa que teve, durante muitos anos, uma doença que causa 

inflamação do cólon, como a colite ulcerosa ou a doença de Crohn, apresenta risco acrescido de 

desenvolver cancro colo-retal; 

• Alimentação: alguns estudos sugerem que uma alimentação rica em gorduras, sobretudo gordura animal 

e pobre em cálcio, folatos e fibras, pode aumentar o risco de cancro colo-retal. Outros estudos sugerem, 

que as pessoas que fazem uma alimentação muito pobre em fruta e legumes podem ter risco acrescido 

de desenvolver cancro colo-retal. É necessário continuar a investigar de que forma a alimentação 

contribui para o risco de cancro colo-retal; 

• Tabagismo: os fumadores podem apresentar risco aumentado de desenvolver pólipos e cancro colo-

retal; 

• O sedentarismo, o excesso de peso e a obesidade representam risco aumentado para vários tipos de 

cancro, incluindo o cancro do cólon; 

• A prática de exercício físico regular, pelo menos uma hora três vezes por semana, ao reduzir o risco de 

obesidade e obstipação, contribui para reduzir o risco de contrair cancro do cólon; 

• Rastreio de cancro do cólon e reto por colonoscopia a realizar de 5 em 5 anos entre os 50 e 70 anos. 
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7.3 – Tumor Maligno da Mama Feminina 
 

• Idade; 

• Predisposição genética hereditária; 

• História familiar; 

• Menarca precoce ou menopausa tardia;  

• Radioterapia prévia na região torácica; 

• Mamas densas; 

• Excesso de peso ou obesidade; 

• Sedentarismo; 

•  Alcoolismo; 

• Tabagismo; 

• Terapia de reposição hormonal. 

• Existem fatores de risco modificáveis e não modificáveis (idade, história familiar e densidade mamária). 

Dentro destes fatores a prevenção consiste em manter um peso saudável, uma dieta adequada, praticar 

exercício físico, não fumar nem ingerir bebidas alcoólicas em excesso; 

• No caso de mulheres com história familiar de cancro da mama ou do ovário, a decisão de efetuar testes 

genéticos deverá ser efetuada sob orientação médica adequada (2). 

• A prevenção medicamentosa tomando tamoxifeno ou raloxifeno por um período de 5 anos após 

tratamento de cancro da mama também reduz de forma significativa o risco de recidiva; 

• As mutações genéticas hereditárias dos genes BRCA1 e BRCA2 podem aumentar o risco de contrair cancro 

da mama e do ovário. Apenas 10% dos casos de cancro da mama diagnosticados são consequência destas 

mutações, mas para uma mulher que tenha uma delas, o risco de desenvolver cancro da mama é superior 

a 50%. Assim, se uma mulher é portadora de uma destas mutações, tem história familiar de cancro da 

mama ou um carcinoma “in situ”, poderão ser adotadas medidas de prevenção mais precoces com 

exames mais sofisticados, como a ressonância magnética ou mastectomia bilateral profilática (3).  
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7.4- Tumor Maligno do estômago 
 

• Consumo de alimentos fumados, carnes salgadas ou peixes de conserva; 

• Dieta rica em nitritos e nitratos; 

• Dieta pobre em alimentos vegetais (citrinos e legumes); 

• Suplementos antioxidantes em pessoas com má nutrição. A maioria dos estudos realizados não encontrou 

qualquer benefício em pessoas bem alimentadas;  

• Sedentarismo; 

• Tabagismo; 

• Excesso de peso ou obesidade; 

• Síndrome do cancro gástrico hereditário; 

• Acredita-se que a diminuição do cancro do estômago nas últimas décadas se ficou a dever aos novos 

hábitos alimentares, incluindo o uso de sistemas de refrigeração para armazenamento de alimentos. Para 

reduzir o risco de cancro do estômago, as pessoas devem evitar dietas ricas em alimentos fumados, carnes 

salgadas e peixes de conserva. É recomendado que as pessoas mantenham uma dieta saudável, com 

ênfase em alimentos de origem vegetal. Isso inclui ingerir diariamente pelo menos 3 peças de fruta e 

legumes.  

• Os citrinos, como a laranja, o kiwi e o limão podem ser úteis, mas o sumo de toranja pode alterar as taxas 

sanguíneas de determinados fármacos. Uma dieta rica em legumes e frutas contribui para prevenir a 

obstipação, que também é um fator de risco de contrair cancro do estômago. Optar por pão integral, 

massas e cereais em vez de grãos refinados e comer peixe ou carne branca em vez de carne processada e 

carne vermelha, também pode reduzir o risco de cancro.  

• Apesar de alguns estudos sugerirem que o uso de chá verde pode proteger contra o cancro do estômago, 

a maioria dos estudos prospetivos de grande dimensão não encontrou nenhum benefício no uso do chá.   

• A obesidade pode aumentar o risco de cancro do estômago. Por outro lado, ser fisicamente ativo pode 

ajudar a diminuir esse risco.   
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• É recomendado manter um peso saudável ao longo da vida, equilibrando a ingestão de calorias com 

atividade física. Além de possíveis efeitos sobre o risco de cancro do estômago, a perda de peso também 

pode ter um efeito sobre o risco de vários outros tipos de cancro e problemas de saúde.     

• O tabagismo pode aumentar o risco de cancro na região proximal do estômago. O tabagismo aumenta o 

risco de outros tipos de cancro e é responsável por cerca de um terço de todas as mortes por cancro. 

• Apenas uma pequena percentagem de cancros do estômago são causados pela síndrome do cancro 

gástrico difuso hereditário. Mas, é muito importante reconhecer isso, porque a maioria das pessoas que 

herda essa condição terá cancro do estômago. Pessoas com história familiar de cancro do estômago 

devem investigar a possibilidade de ter a doença o mais precocemente possível. Se a história familiar 

sugere que uma pessoa pode ter a doença, é recomendada a realização dos exames genéticos. Se o exame 

mostra que a pessoa tem uma forma anormal do gene CDH1, muitos médicos consideram que o estômago 

deve ser retirado antes que o cancro se desenvolva. 

• Evitar os fatores de risco pode reduzir a probabilidade de contrair cancro do estômago, mas não pode 

garantir proteção contra a doença. A deteção precoce pode melhorar as possibilidades de sucesso do 

tratamento e reduzir o número de mortes causadas pela enfermidade, especialmente em países onde isso 

é comum, e em pessoas com determinados síndromes e condições médicas que aumentam fortemente o 

risco de cancro do estômago. 
    

7.5 - Cardiopatia Isquémica: 
 

• Idade e sexo; 

• DM (a redução de 1% da taxa de glicose e a sua manutenção no diabético evita as complicações mais 

frequentes); 

• HTA: aumenta o risco de formação de placas de ateroma e a rotura vascular; 

• Dislipidemias;  

• Inflamação: Estudo JUPITER: A justificação para o uso de Estatinas na Intervenção Primária, tornou-se o 

primeiro estudo concebido para avaliar os efeitos da terapêutica com estatinas na redução de ataques 

cardíacos e AVCs entre pessoas com níveis normais de colesterol LDL e níveis elevados de Proteína C 
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Reativa (PCR). O estudo confirmou que níveis elevados de PCR podiam indicar um risco de ataque cardíaco 

com 8 anos de antecedência, mesmo que os níveis de colesterol LDL estivessem baixos. As estatinas 

podem funcionar ao reduzirem a inflamação e os níveis de colesterol. Assim, não deveria constituir 

surpresa que outros estudos tenham demonstrado que quando os medicamentos reduzem o colesterol, 

mas não a inflamação, a frequência dos episódios cardíacos não corresponda à esperada (4 e 1); 

• Tabagismo;  

• Obesidade (aumenta o risco de sofrer de hipertensão arterial, diabetes e dislipidemias); 

• Alcoolismo;  

• Dieta pobre em frutas e legumes;  

• Stresse psicossocial;  

• Sedentarismo (por cada 2 horas de inatividade aumenta em mais de 20% o risco de ser obeso e em 10% 

de se tornar diabético); 
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Quadro 15  – Identificação dos determinantes de saúde 

Indicador Problema Demográficos Biológicos Ambientais Estilos de Vida Sistema de Cuidados de Saúde 

 

M
O

R
B

IL
ID

A
D

E 
E 

M
O

R
TA

LI
D

A
D

E 

 

 
Mortalidade por 
Diabetes Mellitus 

Idade Genéticos Espaço para 
atividade física 

Sedentarismo 
Alimentação 
Tabagismo 
Alcoolismo 

Controlo da glicemia, da HbA1C, das dislipidemias, do 
excesso de peso, da hipertensão, da doença coronária, da 
retinopatia diabética e insuficiência renal e consulta do pé 
diabético. 

 
 
Cancro do Cólon 
e Reto 

Idade Sexo 
Genéticos 

Espaço para 
atividade física 

Alimentação 
Tabaco 
Sedentarismo 
Alcoolismo 

Rastreio de sangue oculto nas fezes e colonoscopia de 5 
em 5 anos dos 50-74 anos; 
Colonoscopia periódica a doentes de Crohn, Colite 
Ulcerosa ou Polipose Adenomatosa Familiar.  

 
 
 
Cancro da Mama 

Idade Sexo 
Genéticos 

Espaço para 
atividade física 

Alimentação 
Tabaco 
Sedentarismo 
Alcoolismo 

Mamografia de 2 em 2 anos entre os 45 e os 69 anos de 
idade; Testes genéticos a mulheres com história familiar 
de cancro da mama. 

 
 
Cancro do 
Estômago 

Idade Sexo 
Genéticos 

Espaço para 
atividade física 

Alimentação 
Tabaco 
Sedentarismo 
Alcoolismo 

Realização de testes genéticos em casos de Síndrome de 
Cancro Gástrico Difuso Hereditário. 
 

 
 
Cardiopatia 
Isquémica 

Idade Sexo Espaço para 
atividade física 

Alimentação 
Sedentarismo 
Stresse 
Tabaco 
Alcoolismo 

Controlo de Hipertensão (HTA) 
Controlo de Excesso peso/Obesidade 
Controlo da DM 
Controlo das Dislipidemias 
Controlo Tabagismo/Alcoolismo 
Controlo da inflamação crónica 
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8 - DEFINIÇÃO DE NECESSIDADES   

 

A necessidade de saúde mede-se estimando o desvio entre o real e o desejado e exige a identificação 

dos fatores determinantes.  

Para os 5 primeiros problemas definidos como prioritários no ACES Barcelos/Esposende, elencaram-se 

as necessidades técnicas apresentadas tendo por base os determinantes acima mencionados como se 

observa no quadro abaixo. 

 

 

Quadro 16 -  Necessidades técnicas de saúde definidas 

PROBLEMA DE SAÚDE NECESSIDADES TÉCNICAS DE SAÚDE 

Diabetes Mellitus 
Menor mortalidade por Diabetes Mellitus 

Tumor Maligno do Cólon e Reto 
Menor mortalidade por tumor Maligno do Cólon e 

Reto 

Tumor Maligno Mama Feminina  
Menor mortalidade por Tumor Maligno da Mama 

Feminina 

Tumor Maligno do Estômago 
Menor mortalidade por Tumor Maligno do Estômago 

Cardiopatia Isquémica 
Menor mortalidade por Cardiopatia Isquémica 

 
 

Para a satisfação destas necessidades, urge identificar recursos e definir estratégias. Para tal, a 

participação de todos os Parceiros Internos e Externos reveste-se de particular importância. 
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9 - RECURSOS DA COMUNIDADE 

 

Para a realização de um programa que tenha por objectivo principal o controlo das principais 

necessidades de saúde da população, seja a nível nacional, regional ou local é necessário que existam 

recursos materiais, humanos e económicos. 

Antes de definirmos os objectivos a concretizar e as metas a atingir relativamente às necessidades de 

saúde priorizadas neste ACeS, é necessário verificar se os recursos existentes na comunidade são ou não 

suficientes para a sua prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação ou reintegração social. 

Para isso é necessário identificar os contributos que a saúde pode dar (ACeS, Hospital e Clínicas 

Privadas), as Autarquias Locais, a Rede Social, as empresas, o Ministério da Educação, os Grupos de 

Auto-ajuda, os Bombeiros, as forças policiais, o Ministério Público e o Ministério da Saúde que também 

já contribuiu para a concretização de algumas prioridades (quadro 17).  
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Quadro 17 – Identificação dos Recursos da Comunidade  

NECESSIDADES 

DE SAÚDE 

RECURSO 1 RECURSO 2 RECURSO 3 

O que existe? Quem disponibiliza? O que existe? Quem disponibiliza? O que existe? Quem disponibiliza? 

 
Mortalidade por 
Diabetes Mellitus 

Vigilância do pé 
Monitorização da HbA1c 
Controlo Peso 
Consulta de Nutrição, de 
Oftalmologia e Nefrologia 

ACeS 
Hospital 
Instituições Privadas 

Espaço para exercício 
físico 

Autarquias 
Ministério da  
Educação 

Instituições privadas 

Alimentação 
PASSE (Cantinas das escolas 
EB1) 
PASSEzinho (cantinas dos JI) 
 

ACES 
Autarquias 
Ministério Educação 

 
Mortalidade por  
Tumor Maligno do 
Cólon e Reto 

Rastreios (PSO e colonoscopia 
de 5 em 5 anos entre os 50-74 
anos; 
PASSE e PASSEzinho (Cantinas 
das escolas EB1 e JI). 

ACeS 
Hospitais 
Instituições Privadas 
Ministério Educação 
 

PELT (escolas EB23 e 
Secundárias) 
Consulta de Cessação 
Tabágica 
DL 237/07, de 14/08 

ACeS 
Ministério Educação 
Ministério da Saúde 

Espaço para Exercício físico 
Grupos de Apoio aos 
Ostomizados 

Autarquias 
ACeS 
Europacolon 
Associações/Rede Social 
Clínicas Privadas 

 
 
Mortalidade por 
Tumor Maligno da 
Mama Feminina 

Mamografia de 2 em 2 anos 
entre os 45 e os 69 anos de 
idade; Testes genéticos;  

ACeS 
Hospitais 
Instituições Privadas 

Espaço para atividade 
física 
Controlo do 
Alcoolismo  
 

Autarquias 
Ministério Educação 
Hospitais  
Instituições Privadas 
 

PASSE (Cantinas das escolas 
EB1) 
PASSEzinho (cantinas dos JI) 
PELT (escolas EB23) 
Consulta de Cessação 
tabágica 

ACeS 
Hospitais 
Ministério da Educação 
Ministério da Saúde 
Autarquias 

 
 
Mortalidade por 
Tumor Maligno do 
Estômago 

Exames genéticos em casos 
de Síndrome de Cancro 
Gástrico Difuso Hereditário. 

ACeS 
Hospitais 
Instituições Privadas 

Espaço para atividade 
física 
Controlo do 
Alcoolismo 

Autarquias 
Ministério Educação 
Hospitais  
Instituições Privadas 
 

PASSE (escolas EB1) 
PASSEzinho (cantinas dos JI) 
PELT (escolas EB23) 
Consulta de Cessação 
tabágica 

ACeS 
Hospitais 
Ministério da Educação 
Ministério da Saúde 
Autarquias 
 

 
Mortalidade por  
Cardiopatia 
Isquémica 
 

Controlo da HTA 
Controlo do Peso/IMC 
Controlo da DM 
Controlo das Dislipidemias 
 

ACeS 
Hospitais 
Instituições Privadas 

Espaço para atividade 
física 
Controlo do 
Alcoolismo e 
Tabagismo 

Autarquias 
Ministério Educação 
ACeS/Hospitais 
Instituições Privadas 
Ministério da Saúde 

PELT (escolas EB23) 
PASSE (Cantinas das 
escolas EB1) 
PASSEzinho (cantinas dos 
JI) 
Consulta de Cessação 
tabágica 

ACeS 
Ministério da Educação 
Autarquias 
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10 - OBJETIVOS 

 

Com base na situação atual dos problemas priorizados e respetivas necessidades de saúde 

definidas, os recursos disponíveis e a avaliação prognóstica dos respetivos indicadores de 

saúde, pelo método de regressão exponencial, definiram-se os objetivos de saúde da população 

do ACES. 

 

Gráfico 10 – Taxa de Mortalidade Padronizada por Diabetes Mellitus /100.000 hab., por sexo, < 75 anos, no ACES 

Barcelos/Esposende nos triénios 1991-1993 a 2012-2014 e projeções até ao triénio 2018-2020 

 

Observando o gráfico 10, podemos concluir que no triénio de 1998-2000 até ao triénio 2001-

2003 houve uma acentuada subida da taxa de mortalidade padronizada na população com 

idade inferior a 75 anos por Diabetes Mellitus, em ambos os sexos, mas de forma mais evidente 

no sexo masculino. Após o triénio 2001/2003 verifica-se uma descida abrupta da referida taxa 

até ao ano 2005. Após 2005 mantém-se o decréscimo da taxa de mortalidade padronizada até 

ao triénio 2012-2014 ficando nos 5,6/100.000 indivíduos, muito abaixo da região Norte 

(10,2/100.000 indivíduos) e Continente (10,9/100.000 indivíduos), após o qual as projeções 

para 2018-2020 mostram uma ligeira subida da taxa de mortalidade padronizada por Diabetes 

Mellitus. 
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Objetivo de saúde:  
 
Diminuir a Taxa de Mortalidade por Diabetes Mellitus, no ACES Barcelos/Esposende, na 

população com menos de 75 anos, em ambos os sexos, de 5,6/100.000 para 5,4/100.000 

indivíduos, no triénio 2018-2020. 

 

Gráfico 11 – Taxa de Mortalidade Padronizada por Tumor Maligno do Estômago /100.000 hab., por sexo, < 75 

anos, no ACES Barcelos/Esposende nos triénios 1991-1993 a 2012-2014 e projeções até ao triénio 2018-2020 

 

No que diz respeito ao Tumor Maligno do Estômago, verifica-se uma tendência decrescente 

para ambos os sexos, sexo feminino e masculino desde o triénio 1992-1994 até ao triénio 2012-

2014, neste triénio apresenta uma taxa de mortalidade padronizada para ambos os sexos de 

19,7/100.000 indivíduos, muito superior à da região Norte (15,7/100.000 indivíduos) e 

Continente (12,1/100.000 indivíduos). As projeções até ao triénio 2018-2020 mantêm essa 

mesma tendência de descida com uma taxa de mortalidade para ambos os sexos de 

15,9/100.000 indivíduos.  

 
Objetivo de saúde:  
 
Diminuir a Taxa de Mortalidade por Tumor Maligno do Estômago, no ACES Barcelos/Esposende, 

na população com menos de 75 anos, em ambos os sexos, de 19,7/100.000 para 15,9/100.000 

indivíduos, no triénio 2018-2020. 
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Gráfico 12 – Taxa de Mortalidade Padronizada por Tumor Maligno da Mama Feminina /100.000 hab., por sexo, < 

75 anos, no ACES Barcelos/Esposende nos triénios 1991-1993 a 2012-2014 e projeções até ao triénio 2018-2020 

 

No ACES Barcelos/Esposende a Taxa de Mortalidade Padronizada por Tumor Maligno da Mama 

Feminina, como se pode verificar pelo gráfico 3, desde o triénio de 1991-1993 tem tido várias 

oscilações, no triénio 2012-2014 apresenta um valor da Taxa de Mortalidade Padronizada de 

18,5/100.000 indivíduos, similar à região Norte (18,1/100.000 indivíduos) e inferior à do 

Continente (21,9/100.000 indivíduos). As projeções para o triénio 2018-2020 apontam para um 

decréscimo com valores da TMP para 13,2/100.000 indivíduos. 

 

Objetivo de saúde:  
 
Diminuir a Taxa de Mortalidade por Tumor Maligno da Mama Feminina, no ACES 

Barcelos/Esposende, na população com menos de 75 anos, de 18,5/100.000 para 13,2/100.000 

indivíduos, no triénio 2018-2020. 
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Gráfico 13 – Taxa de Mortalidade Padronizada por Tumor Maligno do Cólon e Reto /100.000 hab., por sexo, < 75 

anos, no ACES Barcelos/Esposende nos triénios 1991-1993 a 2012-2014 e projeções até ao triénio 2018-2020 

 

Conforme se pode observar no gráfico 4, a Taxa de Mortalidade Padronizada por Tumor 

Maligno do Cólon e Reto no ACES Barcelos/Esposende tem tido ao longo dos anos subidas e 

descidas acentuadas, a partir do triénio 2009-2011 houve um decréscimo acentuado da TMP 

que se manteve até ao triénio 2012-2014 (TMP de 8,2/100.000 indivíduos) para ambos os 

sexos, inferior à região Norte (10,4/100.000 indivíduos) e ao Continente (12,2/100.000 

indivíduos). No entanto, as projeções para o triénio de 2018-2020 mostram uma subida da TMP 

para 10,0/100.000 indivíduos. 

 

Objetivo de saúde:  
 
Manter a Taxa de Mortalidade por Tumor Maligno do Colón e Reto, no ACES 

Barcelos/Esposende, na população com menos de 75 anos, em 8,2/100.000 indivíduos no 

triénio 2018-2020. 
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Gráfico 14 – Taxa de Mortalidade Padronizada por Cardiopatia Isquémica/100.000 hab., por sexo, < 75 anos, no 

ACES Barcelos/Esposende nos triénios 1991-1993 a 2012-2014 e projeções até ao triénio 2018-2020 

 

No gráfico 14, podemos observar que a Taxa de Mortalidade Padronizada por Cardiopatia 

Isquémica desde o triénio de 1991-1993 (59,3/100.000 indivíduos para ambos os sexos) tem 

vindo a decrescer de forma acentuada. No triénio 2012-2014 para ambos os sexos apresenta 

uma TMP de 18,3/100.000 indivíduos, sendo similar à TMP para ambos os sexos da região 

Norte (18,1/100.000 indivíduos) e inferior à do Continente (21,9/100.000 indivíduos). As 

projeções indicam que se irá manter a tendência de descida da Taxa de Mortalidade 

Padronizada. 

 

Objetivo de saúde:  
 
Diminuir a Taxa de Mortalidade por Cardiopatia Isquémica, no ACES Barcelos/Esposende, na 

população com menos de 75 anos, de 18,3/100.000 para 13,3/100.000 indivíduos, no triénio 

2018-2020. 
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11 – SELECÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE 

 

A selecção das estratégias de saúde adoptadas face às necessidades de saúde priorizadas pretende 

identificar os processos e as técnicas mais adequadas para reduzir os problemas de saúde, satisfazendo 

desse modo as necessidades de saúde prioritárias da população. 

A estratégia de saúde pode não ser uma estratégia respeitante ao domínio exclusivo dos serviços de 

saúde. Um exemplo concreto é as doenças gastrointestinais de origem infecciosa em que um dos 

principais factores de risco é as deficientes condições de abastecimento de água. 

Foram as seguintes as estratégias seleccionadas para reduzir as taxas de mortalidade e de morbilidade 

priorizadas neste ACeS: 

• Mortalidade por Diabetes Mellitus 

• Mortalidade por Tumor Maligno do Cólon e do Reto; 

• Mortalidade por Tumor Maligno da Mama Feminina; 

• Mortalidade por Tumor Maligno do Estômago; 

• Mortalidade por Cardiopatias Isquémicas 

 

Programa de controlo da Diabetes Mellitus 
 

Prevenção primária. 

• Promoção de uma alimentação equilibrada (PASSE e PASSEzinho nas cantinas das EB1 e JI); 

• Promoção da prática de exercício físico (meios de comunicação social, escolas, centros culturais 

e desportivos, etc.). 

Prevenção secundária: 

• Difundir pelas Unidades Funcionais o “Manual de Boas Práticas para a Diabetes Mellitus”, 

elaborado pela UCF da Diabetes; 

• Controlo da Glicemia e da HbA1C; 

• Consulta de nutrição e de vigilância do pé; 

• Controlo da HTA; 

• Controlo da obesidade e das dislipidemias; 

• Referenciar os diabéticos para a consulta de oftalmologia; 
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• Referenciar os diabéticos para a consulta de nefrologia; 

• Evitar, sempre que possível, a prescrição de fármacos que aumentem a glicose sanguínea 

(corticosteróides, diuréticos tiazídicos e bloqueadores-β). 

Prevenção terciária: 

• Indicação das próteses mais adequadas em casos de amputação; 

Programa de controlo do Tumor Maligno do Cólon e Reto  

 
Prevenção primária:  

• Redução do consumo de tabaco (consulta de cessação tabágica e PELT nas escolas EB2,3); 

• Aumento do consumo de legumes e frutas e redução do consumo de gorduras saturadas e de 

enchidos fumados (PASSE e PASSEzinho nas cantinas das EB1 e JI); 

• Promoção da prática de exercício físico (autarquias, meios de comunicação social, escolas, 

Centros culturais e desportivos, ginásios, etc.) 

Prevenção secundária: 

• Rastreio do cancro do cólon por pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSO) e realização de 

colonoscopias de 5 em 5 anos entre os 50-74 anos; 

• Realização de colonoscopias periódicas a portadores de doença de Crohn, colite ulcerosa ou 

PAF. 

Prevenção terciária: 

• Controlo ou substituição das ostomias a doente submetidos a resseção cirúrgica do cólon ou 

recto (ACeS, Europacolon, Rede Social, Clínicas Privadas). 
 

Programa de controlo do Tumor Maligno da Mama Feminina 
 

 Prevenção primária: 

• Redução/eliminação do consumo de tabaco (consulta de cessação tabágica e PELT nas escolas 

EB2,3); 

• Aumento do consumo de legumes e frutas e redução do consumo de gorduras saturadas e de 

enchidos fumados (PASSE e PASSEzinho nas cantinas das EB1 e JI); 
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• Promoção da prática de exercício físico (meios de comunicação social, promoção da atividade 

física nas escolas, Centros culturais e desportivos, etc.); 

• Realização de testes genéticos a mulheres com história familiar de cancro da mama; 

• Prescrição de tamoxifeno ou raloxifeno durante cinco anos após tratamento de cancro da 

mama;  

Prevenção secundária: 

• Exame clínico anual da mama por um profissional de saúde; 

• Identificação de nódulos ou quistos por auto-palpação da mulher; 

• Rastreio efetuado por mamografia a realizar de dois em dois anos no período compreendido 

entre os 45 e os 69 anos de idade.  

Prevenção terciária: 

• Reconstrução estética da mama com o objetivo de minimizar a perda de qualidade de vida 

decorrente da doença.  

 

Programa de Controlo do Tumor Maligno do Estômago 
 

Prevenção primária: 

• Redução/eliminação do consumo de tabaco (consulta de cessação tabágica e PELT nas escolas 

EB2,3); 

• Utilização dos sistemas de refrigeração para armazenamento dos alimentos; 

• Evitar o consumo de carnes fumadas ou salgadas e peixes de conserva; 

• Aumento do consumo de legumes e frutas (PASSE e PASSEzinho nas cantinas das EB1 e JI); 

• Praticar exercício físico (pelo menos uma hora em 3 dias da semana, de exercício moderado); 

• Tratamento da infeção gástrica por H. Pylori, em doentes sintomáticos; 

• Realização de testes genéticos em casos de Síndrome de Cancro Gástrico Difuso Hereditário; 
 

Prevenção Secundária 

• O rastreio do cancro do estômago por endoscopia digestiva alta só é usado no Japão (país com 

maior taxa de mortalidade por cancro de estômago a nível mundial). 



 
Plano Local de Saúde- Extensão 2020  

  

 
 

38 
 

Programa de controlo das Cardiopatias Isquémicas 

 
Prevenção primária:  

• Redução/eliminação do consumo de tabaco (consulta de cessação tabágica e PELT nas escolas 

EB23); 

• Aumento do consumo de legumes e frutas e redução do consumo de gorduras saturadas (PASSE 

e PASSEzinho na cantina das EB1 e JI); 

• Promoção da prática de exercício físico (meios de comunicação social, actividade física nas 

escolas, Centros culturais e desportivos, Parques Desportivos Municipais, etc.) 

• Participação nos programas escolares sobre os riscos atribuídos ao consumo de álcool; 

Prevenção secundária: 

• Desintoxicação alcoólica hospitalar ou instituições privadas; 

• Apoio da Liga dos Alcoólicos Anónimos para abandono do consumo de álcool; 

• Controlo das dislipidemias e hipertensão arterial;  

• Consulta de cessação tabágica; 

• Tratamento médico atempado das cardiopatias isquémicas e enfartes do miocárdio. 
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ANEXOS 
 
 
 
 

 CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DAS PRIORIDADES 

 
Valor da 

Escala 

CRITÉRIO 

Magnitude 
 Transcendência Vulnerabilidade 

 
 

0 – 10 
 

Dimensão do problema 

relativamente à taxa de 

mortalidade, taxa de incidência 

ou de prevalência. 

Forma como as famílias ou a 

comunidade valorizam a 

morbimortalidade nos diferentes 

grupos etários.  

Modo como o problema de saúde é sensível à 

prevenção primária (alimentação, exercício 

físico, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, 

habitação, habitat, meio ambiente, etc) e aos 

rastreios para diagnóstico precoce. 
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ACES ICPC-2 MASCULINO FEMININO TOTAL 
Doenças Utentes % Doenças Utentes % Doenças Utentes % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cávado III 
 

Barcelos  

Esposende 

Hipertensão Arterial 12.961 76.839 16,8 17.386 82.400 21,1 30.347 159.239 19,0 

Dislipidemias 12.970 76.839 16,9 13.850 82.400 16,8 26.820 159.239 16,8 

Depressão 2.390 76.839 3,1 9.914 82.400 12,2 12.304 159.239 7,7 

Tabagismo 8.126 76.839 10,6 3.720 82.400 4,5 11.846 159.239 7,4 

Diabetes Mellitus 5.408 76.839 7,0 5.818 82.400 7,1 11.223 159.239 7,0 

Obesidade 3.561 76.839 4,6 5.531 82.400 6,7 9.092 159.239 5,7 

Excesso de Peso 2.952 76.839 3,8 3.019 82.400 3,7 5.971 159.239 3,7 

Artrose do Joelho 1.730 76.839 2,3 3.704 82.400 4,5 5.434 159.239 3,4 

Asma 1.308 76.839 1,7 1.671 82.400 2,0 2.979 159.239 1,9 

Osteoporose 162 76.839 0,2 2.166 82.400 2,6 2.328 159.239 1,5 

Artrose da Anca 774 76.839 1,0 1.467 82.400 1,8 2.241 159.239 1,4 

Alcoolismo 1.420 76.839 1,8 326 82.400 0,4 1.746 159.239 1,1 

Bronquite Crónica 743 76.839 1,0 954 82.400 1,2 1.697 159.239 1,1 

DPCO 812 76.839 1,1 598 82.400 0,7 1.410 159.239 0,9 

D. Isquémica Cardíaca 768 76.839 1,0 768 82.400 0,9 1.115 159.239 0,7 

Cancro da Mama 2 76.839 0,0 759 82.400 0,9 761 159.239 0,5 

Enfarte Miocárdio 586 76.839 0,8 144 82.400 0,2 730 159.239 0,4 

Demência 203 76.839 0,3 445 82.400 0,5 642 159.239 0,4 

Abuso de Drogas 343 76.839 0,4 235 82.400 0,3 578 159.239 0,4 

Cancro do Cólon 276 76.839 0,4 249 82.400 0,3 520 159.239 0,3 

Cancro da Próstata 502 76.839 0,7 1 82.400 0,0 503 159.239 0,3 

Cancro do Estômago 157 76.839 0,2 135 82.400 0,2 292 159.239 0,2 

Cancro do Colo Útero        0 76.839 0,0 138 82.400 0,2 138 159.239 0,09 

Tuberculose       43 159.239 0,03 
 
 
Fonte: SIARS 

 

TAXAS DE MORTALIDADE  2008 2009 2010 2011 2012 

Mortalidade p/ Doenças Cerebrovasculares 108,7 82,4 80,3 103,5 101,6 

Mortalidade p/ Pneumonia 20,6 26,8 21,9 34,9 47,9 

Mortalidade p/ Cardiopatia Isquémica 26,3 26,2 23,2 28,5 32,4 

Mortalidade p/ Cancro do Pulmão 27,5 36,2 38,6 27,8 29,1 

Mortalidade p/ Cancro da Mama Feminino 10,0 11,0 12,8 9,1 26,2 

Mortalidade p/ Cancro da Próstata 9,4 6,9 6,4 8,4 25,5 

Mortalidade p/ Cancro do Estômago 21,3 25,0 23,1 29,8 23,9 

Mortalidade p/ Diabetes Mellitus 13,8 23,7 19,3 20,0 22,0 

Mortalidade p/ Cancro do Cólon e do reto 15,6 20,6 20,9 25,9 20,7 

Mortalidade p/ Doenças Crónicas do Fígado 13,8 19,4 15,7 18,1 13,6 

Mortalidade p/ Suicídio e Lesões Autoprovocadas  3,4 3,8 4,0 3,2 10,8 

Mortalidade p/ Acidentes de Transporte 11,3 7,5 4,0 12,9 6,4 

Tuberculose     2,6 

SIDA – VIH1 0,0 1,9 1,4 1,4 1,9 
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ICPC-2 PATOLOGIAS (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Hipertensão Arterial 11,65 14,57 16,29 17,79 19,0 

Dislipidemias 7,08  9,73  12,25 14,34 16,8 

Diabetes Mellitus 4,85 5,55 6,06 6,57 7,7 

Depressão 2,54 3,66 5,10 6,37 7,4 

Abuso do Tabaco 1,88 3,11 4,24 5,97 7,0 

Obesidade  8,91 2,78 3,61 4,21 5,7 

Excesso de Peso 3,53 1,73 2,25 2,67 3,7 

Osteoartrose Joelho 1,06 1,61 2,20 2,64 3,4 

Asma 0,61 0,92 1,24 1,53 1,9 

Osteoporose 0,57 0,81 1,06 1,22 1,5 

Abuso crónico do álcool 0,13 0,59 0,96 0,96 1,4 

Bronquite Crónica 0,41 0,58 0,81 0,93 1,1 

DPCO 0,23 0,38 0,52 0,66 1,1 

Doença Cardíaca Isquémica 0,31 0,43 0,51 0,59 0,9 

Carcinoma da Mama 0,20 0,29 0,35 0,41 0,7 

Demência 0,13 0,20 0,28 0,33 0,5 

Carcinoma Cólon e Reto 0,13 0,20 0,24 0,28 0,4 

Carcinoma Colo do Útero 0,04 0,52 0,06 0,07 0,4 

Carcinoma dos Brônquios e Pulmão 0,02 0,02 0,03 0,04 0,4 

Tuberculose 0,03 0,02 0,02 0,02 0,3 

Fonte: SIARS 
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Taxas de Mortalidade, Taxas 
de incidência/prevalência 

CRITÉRIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

 
Mortalidade por Doenças 
Cerebrovasculares  

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

Mortalidade por Pneumonia 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

Mortalidade por Cardiopatia 
Isquémica 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Mortalidade por cancro do Pulmão 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Mortalidade por cancro da Mama 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Mortalidade por cancro da Próstata 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Mortalidade por cancro do Estômago 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Mortalidade por Diabetes Mellitus 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Mortalidade por cancro do Cólon  

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Mortalidade por doenças Crónicas 
do Fígado 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Mortalidade por Suicídio e Lesões 
Autoprovocadas  

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Mortalidade por Acidentes de 
Transporte/100.000 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Mortalidade por Tuberculose 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             
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Taxas de Mortalidade, Taxas 
de incidência/prevalência 

CRITÉRIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

 
Mortalidade por SIDA – VIH1 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Hipertensão Arterial 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Dislipidemias 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Depressão 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Tabagismo 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Diabetes Mellitus 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Obesidade 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Excesso de Peso 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Artrose do Joelho 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

Morbilidade por Asma Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Osteoporose 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Artrose da Anca 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Alcoolismo 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             
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Taxas de Mortalidade, Taxas 
de incidência/prevalência 

CRITÉRIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

 
Morbilidade por Bronquite Crónica 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por DPCO 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Isquemia Cardíaca 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Cancro da Mama 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Enfarte do 
Miocárdio 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Demência 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Abuso de Drogas 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Cancro do Cólon 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Cancro da Próstata 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Cancro do 
Estômago 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Cancro do Colo do 
Útero 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
Morbilidade por Tuberculose 

Magnitude             

Transcendência             

Vulnerabilidade             

SUBTOTAL             

 
 


