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1. Enquadramento 

 

O Plano Local de Saúde (PLS) é um documento estratégico que tem por objectivo 

contribuir para a melhoria do estado de saúde da população. É um instrumento de apoio à gestão 

das actividades dos serviços de saúde e da comunidade, orientando e integrando as diferentes 

tomadas de decisão que reconhecidamente têm impacto na saúde da população. Trata-se de um 

documento estratégico fundamentado nos princípios do Planeamento em Saúde que perspectiva 

a racionalização na utilização de recursos escassos com vista a atingir os objectivos fixados, em 

ordem à redução dos problemas de saúde considerados como prioritários, e implicando a 

coordenação de esforços provenientes dos vários sectores socioeconómicos. 

A importância do Planeamento em Saúde é verificada pelo facto de os recursos serem 

escassos, sendo necessário utilizá-los da maneira mais eficaz, efectiva e eficiente; porque é 

necessário intervir nas causas dos problemas; porque é necessário fundamentar as decisões de 

intervenção com base na evidência; porque é necessário ter instrumentos que permitam definir 

quais as prioridades de intervenção; porque é necessário evitar intervenções isoladas e 

implementar abordagens integradas que utilizem e potenciem as sinergias existentes; porque é 

necessário utilizar e adequar os serviços e os seus recursos de modo a poderem responder, aos 

principais problemas e necessidades de saúde que forem identificadas. 

O actual Plano Nacional de Saúde (PNS), agora revisto e estendido até 2020, define 

como grandes metas a redução para menos de 20% da taxa de mortalidade prematura, o 

aumento em 30% da esperança de vida saudável aos 65 anos de idade, e ainda a redução dos 

factores de risco relacionados com as doenças não transmissíveis. Neste documento orientador 

das políticas de saúde foram actualizados os quatro eixos estratégicos que transitam do PNS 

anterior: Cidadania em Saúde, Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde, Qualidade 

na Saúde e Políticas Saudáveis. Essa revisão e extensão do PNS a 2020 está alinhada com os 

princípios e orientações da Estratégia 2020 da Organização Mundial de Saúde para a Região 

Europeia. 

O presente PLS parte do Plano Regional de Saúde e direciona-se para a população 

residente na área geodemografia do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Douro Sul, 

tendo sido realizada uma análise do respectivo Perfil Local de Saúde e da última actualização do 

Diagnóstico de Situação de Saúde do ACES Douro Sul. 
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A extensão do PLS do ACES Douro Sul a 2020 serve para reforçar a definição das 

principais necessidades de saúde definidas na versão prévia do PLS; para definir quais as 

mudanças que deverão ocorrer, em termos de melhoria do estado de saúde da população; para 

orientar as Unidades de Saúde no planeamento da sua intervenção; para facilitar a definição 

conjunta do papel dos cidadãos e dos diversos sectores da comunidade e da sua co-participação 

no processo de mudança. Faz recomendações para intervenção alinha/mantém alinhadas as suas 

acções com as principais necessidades de saúde da população. 

 

1.1. Visão 

O PLS pretende maximizar ganhos em saúde e reduzir o impacte da doença na 

população, através do alinhamento em torno de objectivos comuns dos diferentes potenciando a 

capacitação do indivíduo, da família e da comunidade, numa filosofia de Saúde em Todas as 

Políticas.  

 

1.2.  Missão 

 

 Identificar problemas e necessidades de saúde da população. 

 Ser um instrumento de gestão com vista à tomada de decisão nas políticas locais de 

saúde. 

 Integrar, articular e potenciar esforços dos parceiros, numa abordagem intersectorial e 

de Saúde em Todas as Políticas. 

 Comunicar o estado de saúde da população. 

 Promover a participação e capacitação dos cidadãos no desenvolvimento do seu capital 

individual e social de saúde, na co-produção de políticas de saúde. 

 Contribuir para a operacionalização das estratégias nacionais, regionais e locais 

propostas. 

 Monitorização e a avaliação do desempenho. 

 

1.3.  Valores e Princípios 

 

Os valores e princípios do PLS baseiam-se no envolvimento e participação de todos os 

stakeholders nos processos de criação de saúde – Saúde em Todas as Políticas, na redução das 

desigualdades em saúde, integração e continuidade de cuidados, optimização de recursos 

disponíveis e sua sustentabilidade.  
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2. Diagnóstico de Situação de Saúde 

 

2.1. Caracterização sociodemográfica 

 

O ACES Douro Sul, que está integrado na Administração Regional de Saúde do Norte 

(ARSN, I.P.), é constituído por 8 concelhos do distrito de Viseu (Figura 1) que se distribuem 

por uma área de cerca de 1.365 km2. A sede do ACES Douro Sul está localizada no concelho de 

Lamego. 

Do ponto de vista da organização territorial dos serviços de saúde, é limitado a Norte 

pelo ACES Marão I - Douro Norte, a Noroeste pela Unidade Local de Saúde do Nordeste, a 

Noroeste pelo ACES de Baixo Tâmega e a Sul pelo ACES Dão Lafões II. 

 

 

 

Figura 1. Área geodemografia de intervenção do ACES Douro Sul. Fonte: http://portal.arsnorte.min-saude.pt 

 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a população residente na área 

geodemografia de intervenção do ACES Douro Sul é de 74.095 habitantes (INE, Censos 2011) 

representando cerca de 2,0% da população da região Norte (RN) em 2016 (3.577.902 

habitantes). Entre os dois últimos censos (2001 e 2011) a população do ACES diminuiu (-7,5%) 

contrariamente ao verificado para a RN e para o Continente, cuja população cresceu, 

respectivamente, 0,1% e 1,8%. Na figura 2 é possível verificar a sua distribuição por grupos 

etários e por sexo. Esta pirâmide etária reflecte ainda o envelhecimento da populacional que se 

tem verificado na referida área geodemografia.  

http://portal.arsnorte.min-saude.pt/
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Figura 2. Pirâmide etária relativa à estimativa da população residente para o ano de 2016. Fonte: 
Instituto Nacional de Estatística, 2017. 

 

O índice de envelhecimento (207,4 em 2016) é superior ao da RN (146,1) e ao do 

Continente (153,9).  

A esperança de vida à nascença (81,0 anos no triénio 2014-2016) tem aumentado em 

ambos os sexos mas é inferior à da RN (81,7 anos) e à do Continente (81,4 anos). 

  A taxa de natalidade (6,4 nados vivos por 1000 habitantes, em 2016) apresenta uma 

tendência decrescente, com valores sempre inferiores aos da RN e aos do Continente. 

Em 2016 o índice de dependência de jovens (17,2%) foi inferior ao da RN (19,9%) e ao 

do Continente (21,5%). 

Quanto ao índice de dependência de idosos (35,7%) este é superior ao da RN (29,0%) e 

ao do Continente (33,1%).  

Apesar do nível de escolaridade da população ter melhorado entre 2001 e 2011, o 

mesmo é baixo, sendo inferior ao da RN e ao do Continente. Embora neste período a taxa de 

analfabetismo tenha diminuído (8,6%), em 2011 ainda era superior à da RN (5,0%) e à do 

Continente (5,2%), em todos os concelhos. 
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2.2. Caracterização da saúde da população 

 

2.2.1. Nascimentos 

 

Em 2016, a taxa de natalidade era de 6,4 nados vivos por 1000 habitantes, a qual é 

inferior valores registados na Região Norte e no Continente (Quadro 1). 

Quadro 1. Taxa de natalidade no ACES Douro Sul, de 2012 a 2016, por ano civil 

 Ano 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Portugal 8,5 7,9 7,9 8,3 8,4 

Continente 8,5 7,9 7,9 8,2 8,4 

Região Norte 7,8 7,3 7,2 7,5 7,8 

ACES Douro Sul 5,9 5,8 n.d 5,8 6,4 

Armamar 5,3 3,9 5,5 5,7 5,4 

Lamego 6,4 6,3 6,6 6,4 6,3 

M. da Beira 6,5 6,5 5,2 6,8 7,1 

Penedono 4,1 5,3 5,7 6,2 3,7 

S.J. Pesqueira 4,7 6 5,7 5,8 5,9 

Sernancelhe 7,1 5,9 2,9 2,9 6,8 

Tabuaço 4,1 4,5 4,5 3,7 6,1 

Tarouca 6,6 5,6 5,5 6,1 7,7 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2017. 

 

A proporção de nascimentos pré-termo (6,0% no triénio 2014-2016) apresentou, nos 

últimos triénios, valores inferiores aos da RN e aos do Continente.  

A proporção de crianças com baixo peso à nascença apresenta valores inferiores aos da 

RN e aos do Continente (7,0% no triénio 2014-2016). 
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Quadro 2. Proporção de nascimentos pré-termo e crianças com baixo peso à nascença, no ACES Douro 
Sul e na ARS Norte, no triénio de 2014-2016 

 ACES Douro Sul ARS Norte Continente 

Nascimentos Pré-termo 6,0 7,6 7,9 

Crianças com baixo peso à nascença 7,0 8,7 8,8 

Fonte: Perfil Local de Saúde ACES Douro Sul 2017. 

 

2.2.2. Mortalidade  

 

 

Quadro 3. Taxa de mortalidade bruta em ambos os sexos e para todas as idades, de 2012 a 2016, por ano civil 

 Ano 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Portugal 10,2 10,2 10,1 10,5 10,7 

Continente 10,3 10,2 10,1 10,5 10,7 

Região Norte 9,0 9,0 8,9 9,3 9,5 

ACES Douro Sul 13,5 12,9 12,8 13,2 13,7 

Armamar 19,3 12,9 13,1 14,4 13,0 

Lamego 10,1 10,9 11,0 12,6 12,6 

M. da Beira 12,7 12,8 11,5 12,1 14,2 

Penedono 15,5 15,1 21,1 16,3 19,2 

S.J. Pesqueira 14,0 13,1 11,5 14,0 14,3 

Sernancelhe 15,4 14,8 12,2 13,4 13,4 

Tabuaço 10,4 12,9 12,2 11,7 12,8 

Tarouca 10,5 10,7 10,0 11,0 9,9 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2017. 

 

 

A mortalidade infantil aumentou para 6,3 óbitos infantis por 1000 nados vivos no triénio 

2014-2016, contrariando a tendência evolutiva decrescente verificada até 2013, sendo superior à 

registada na RN e no Continente, e verifica-se nas componentes neonatal e pós-neonatal.  
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Quadro 4. Taxa de mortalidade infantil e seus componentes do ACES Douro Sul, 2014-2016 

 ACES Douro Sul ARS Norte 

13-15 14-16 13-15 14-16 

Taxa Mortalidade Infantil (/1000 nv) 3,2 6,3 2,7 2,9 

Taxa de mortalidade neonatal (/1000 nv) 2,4 4,8 1,9 2,1 

Taxa de mortalidade neonatal precoce (/1000 nv) 0,8 1,6 1,3 1,4 

Taxa de mortalidade pós-neonatal (/1000 nv) 0,8 1,6 0,8 0,8 

Taxa de mortalidade fetal tardia (1000 nv+fm) 2,4 1,6 1.8 1,9 

Taxa de mortalidade perinatal (/1000 nv+fm) 3,2 3,2 3,1 3,3 

 Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2017. 

Legenda: nv- nados vivos; fm – fetos mortos. 

 

 

No triénio 2012-2014 a taxa de mortalidade prematura padronizada pela idade (idade 

inferior a 75 anos) por todas as causas de morte, apresenta valores superiores aos da RN, para 

ambos os sexos e para o sexo feminino, neste caso com significância estatística. Destaca-se, 

pela negativa, as doenças crónicas do fígado (incluí cirrose) e as causas externas em ambos os 

sexos, com valores superiores aos da RN com significância estatística. Nas mulheres, as taxas 

de mortalidade prematura por tumor maligno da bexiga, acidentes de transporte e lesões são 

superiores às da RN com significância estatística. 
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Quadro 5. Taxa de mortalidade padronizada (por 100.000 habitantes) de 2012-2014 na população com idade 
inferior a 75 anos e ambos os sexos, na ARS Norte e no ACES Douro Sul 

Causas de morte ACES Douro Sul ARS Norte Continente 

Tuberculose 1,0 0,9 0,9 

Tumores malignos 133,9 135,9 137,0 

Tumor maligno do lábio, cavidade bucal e faringe 3,4 5,6 5,4 

Tumor maligno do esófago 6,3 4,6 4,1 

Tumor maligno do estômago 19,4 15,7 12,1 

Tumor maligno do cólon 8,2 10,4 12,2 

Tumor maligno da junção rectossigmoideia, recto, ânus 

e canal anal 
8,0 5,3 

5,5 

Tumor maligno do fígado e vias biliares intra-hepáticas 5,9 5,9 6,3 

Tumor maligno do pâncreas 7,5 6,5 7,0 

Tumor maligno da laringe, traqueia, brônquios e 

pulmões 
20,6 30,0 

28,4 

Melanoma maligno da pele 2,1 1,5 1,6 

Tumor maligno do rim, excepto pelve renal 0,0 1,7 2,0 

Tumor maligno da bexiga 4,6 2,8 3,3 

Tumor maligno do tecido linfático e hematopoético 8,5 9,9 10,4 

Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos 1,7 1,0 1,1 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 10,6 13,5 14,4 

Diabetes Mellitus 8,6 10,2 10,9 

Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos 9,1 9,6 9,6 

Doenças do aparelho circulatório 47,9 61,6 66,6 

Doenças isquémicas do coração 10,2 18,1 21,9 

Outras doenças cardíacas 10,2 9,6 9,0 

Doenças cerebrovasculares 19,5 24,2 24,1 

Doenças do aparelho respiratório 22,0 20,3 19,4 

Pneumonia 7,1 6,4 7,6 

Doenças crónicas das vias aéreas inferiores 7,7 6,7 5,5 

Doenças do aparelho digestivo 34,1 20,7 19,8 

Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose) 22,4 11,4 10,0 

Doenças do sistema osteomuscular/tecido conjuntivo 1,0 1,3 1,6 

Doenças do aparelho geniturinário 3,6 3,7 4,1 

Doenças do rim e ureter 3,6 2,0 2,5 

Algumas afecções originadas no período perinatal 2,6 1,9 2,0 
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Sintomas, sinais e achados anormais não classificados 31,3 29,8 27,1 

Causas externas 35,4 22,2 25,6 

Acidentes de transporte 9,6 5,2 6,3 

Quedas acidentais 1,5 1,8 1,7 

Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente 8,1 6,3 8,5 

Lesões (ignora-se se foram acidentais ou 

intencionalmente infligidas) 

6,6 4,1 3,8 

 Fonte: Perfil Local de Saúde ACES Douro Sul 2017. 

 

 

No triénio 2012-2014, as principais causas de morte prematura no sexo masculino no 

ACES Douro Sul são, por ordem decrescente: as doenças crónicas do fígado (inclui cirrose), o 

tumor maligno laringe, traqueia, brônquios e pulmões, e o tumor maligno do estômago. No sexo 

feminino, surgem como principais causas as doenças cerebrovasculares, o tumor maligno da 

mama e o tumor maligno do estômago.  

No triénio 2012-2014 a taxa de mortalidade prematura padronizada pela idade (idade 

inferior a 75 anos) por todas as causas de morte, apresenta valores superiores aos da RN, para 

ambos os sexos e para o sexo feminino, neste caso com significância estatística. Destaca-se, 

pela negativa, as doenças crónicas do fígado (incluí cirrose) e as causas externas em ambos os 

sexos, com valores superiores aos da RN com significância estatística. Nas mulheres, as taxas 

de mortalidade prematura por tumor maligno da bexiga, acidentes de transporte e lesões são 

superiores às da RN com significância estatística. 
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2.2.3. Morbilidade e determinantes de saúde  

 

Em relação aos determinantes da saúde, verifica-se medida pela proporção de inscritos 

com diagnóstico ativo de ICPC-2 em 2015, as causas de doença mais registadas são as 

alterações do metabolismo dos lípidos, a hipertensão arterial, as perturbações depressivas, a 

obesidade e a Diabetes Mellitus, sobretudo no sexo feminino e com valores superiores aos da 

RN. 

 

Quadro 6. Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo, dezembro 2016 

Diagnóstico activo (ICPC-2) ACES Douro Sul ARS Norte Continente 

Alteração do metabolismo dos 

lípidos 

37,3 22,9 21,3 

Hipertensão 27,1 21,7 22,2 

Perturbações depressivas 14,6 10,8 10,4 

Doenças dos dentes e 

gengivas (7 anos) 

11,8 8,0 6,3 

Obesidade 11,0 9,6 8,0 

Diabetes 9,6 7,9 7,8 

Fonte: Perfil Local de Saúde ACES Douro Sul, 2017 

 

A taxa de incidência da infeção VIH tem sofrido oscilações, mantendo-se inferior à da 

RN e à do Continente. A taxa de incidência de tuberculose (24,9/100.000 em 2016) aumentou 

nos dois últimos anos em observação, atingindo em 2016 um valor superior ao da RN e 

Continente. 

 

Quadro 7. Taxa de incidência (/100.000 habitantes) de VIH/SIDA e Tuberculose, 2016 

Diagnóstico activo (ICPC-2) ACES Douro Sul ARS Norte Continente 

VIH/SIDA 2,8 6,6 10,1 

Tuberculose 24,1 20,0 17,7 

Fonte: Perfil Local de Saúde ACES Douro Sul, 2017 

 

No que respeita à morbilidade nos Cuidados de Saúde Primários, a proporção de 

inscritos nos Cuidados de Saúde Primários em 2016 com diagnóstico ativo por abuso do tabaco, 

abuso crónico de álcool e abuso de drogas, no sexo masculino, é superior à do sexo feminino. 
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Os valores observados para o excesso de peso (em ambos os sexos) e abuso crónico de álcool 

(principalmente no sexo masculino), são superiores aos da RN e Continente. 

 

Quadro 8. Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo, dezembro 2016. 

Diagnóstico ativo (ICPC-2) ACES Douro Sul ARS Norte 

Excesso de peso 11,1 7,8 

Abuso do tabaco 9,2 13,2 

Abuso crónico do álcool 4,7 1,9 

Abuso de drogas 0,4 0,5 

Fonte: Perfil Local de Saúde ACES Douro Sul, 2017  
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 Magnitude: dimensão do problema utilizando indicadores de mortalidade e morbilidade; 

 Transcendência: mede o nível de afectação social em termos de grupos populacionais e/ou 

socioeconómicos; 

 Vulnerabilidade: baseado numa perspectiva de avaliação do potencial e/ou possibilidade de 

prevenção. 

Para a priorização dos problemas foi utilizado o método de “Comparação por Pares”, tendo sido 

seleccionados 5 problemas prioritários:  

Tumor Maligno da Mama Feminina 

Doença Crónica do Fígado (incluindo a Cirrose), 

Tumor Maligno do Estômago  

Tumor Maligno do Cólon e Recto  

Doença Cerebrovascular 

3. Problemas de Saúde  

3.1. Identificação e Priorização 

Com base em instrumentos de gestão do ACES, nomeadamente do Diagnóstico de 

Situação de Saúde, Perfil Local de Saúde, foram identificados 8 problemas de saúde da 

população abrangida pela área geodemografia do ACES Douro Sul:  

 Tumor Maligno do Estômago 

 Tumor Maligno do Cólon e Recto 

 Tumor Maligno da Mama Feminina 

 Tumor Maligno do Esófago 

 Tumor Maligno da Traqueia Brônquios e Pulmão 

 Pneumonia 

 Doença Crónica do Fígado (incluindo a Cirrose)  

 Doença Cerebrovascular 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1ª fase: Priorização dos Problemas de Saúde, de acordo com os critérios: 
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3.2. Os 5 problemas prioritários  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Tumor Maligno da Mama Feminina 

2. Doença Crónica do Fígado (inclui a Cirrose) 

3. Tumor Maligno do Estômago 

4. Tumor Maligno do Cólon e Reto 

5. Doença Cerebrovascular 



 

  

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA – ACES DOURO SUL  

 

14 PLANO LOCAL DE SAÚDE – Extensão a 2020 

4. Enquadramento dos problemas de saúde  

 

 

Tumor Maligno da Mama 

 

Quadro 9. Indicadores relativos ao Tumor maligno da Mama 

Indicador Continente Norte ACES Douro Sul 

% óbitos (< 75 anos) em 

relação ao total na 

localização geográfica 

8,2 7,6 6,2 

Tx de mortalidade 

padronizada (< 75 anos) 

(/100000) 

17,7 15,2 15,1 

Anos potenciais de vida 

perdidos 
29.453 9.990 243 

Tx de anos potenciais 

de vida perdidos 

(/100000) 

225,4 204,0 265,7 

Fonte: ARS Norte: mort@lidades - Carga da Mortalidade na Região Norte, 1991-2014 

 

 

Doença Crónica do Fígado (inclui a Cirrose) 

 

Quadro 10. Indicadores relativos à Doença Crónica do Fígado 

Indicador Continente Norte ACES Douro Sul 

% óbitos (< 75 anos) em 

relação ao total na 

localização geográfica 

2,9 3,6 6,7 

Tx de mortalidade 

padronizada (< 75 anos) 

(/100000) 

10,0 11,4 22,4 

Anos potenciais de vida 

perdidos 
32.015 14.865 473 

Tx de anos potenciais 

de vida perdidos 

(/100000) 

125,3 155,3 261,3 

Fonte: ARS Norte: mort@lidades - Carga da Mortalidade na Região Norte, 1991-2014 
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Tumor Maligno do Estômago 

 

Quadro 11. Indicadores relativos ao Tumor Maligno do Estômago 

Indicador Continente Norte ACES Douro Sul 

% óbitos (< 75 anos) em 

relação ao total na 

localização geográfica 

3,5 4,7 5,7 

Tx de mortalidade 

padronizada (< 75 anos) 

(/100000) 

12,1 15,7 19,4 

Anos potenciais de vida 

perdidos 
27.728 13.635 375 

Tx de anos potenciais 

de vida perdidos 

(/100000) 

108,6 142,5 207,4 

Fonte: ARS Norte: mort@lidades - Carga da Mortalidade na Região Norte, 1991-2014 

 

 

Tumor Maligno do Cólon e Reto 

 

Quadro 12. Indicadores relativos ao Tumor Maligno do Cólon e Reto 

Indicador Continente Norte ACES Douro Sul 

Tumor maligno do Reto 

% óbitos (< 75 anos) em 

relação ao total na 

localização geográfica 

3,5 3,1 2,3 

Tx de mortalidade 

padronizada (< 75 anos) 

(/100000) 

12,2 10,4 8,2 

Anos potenciais de vida 

perdidos 
22.888 7.745 58 

Tx de anos potenciais de 

vida perdidos (/100000) 
89,6 80,9 31,8 

Tumor maligno da junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal 

% óbitos (< 75 anos) em 

relação ao total na 

localização geográfica 

1,6 1,7 2,3 
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Tx de mortalidade 

padronizada (< 75 anos) 

(/100000) 

5,5 5,3 8,0 

Anos potenciais de vida 

perdidos 
11.163 4.050 133 

Tx de anos potenciais de 

vida perdidos (/100000) 
43,7 42,3 73,3 

Fonte: ARS Norte: mort@lidades - Carga da Mortalidade na Região Norte, 1991-2014 

 

 

Doença Cerebrovascular 

 

Quadro 13. Indicadores relativos à Doença Cerebrovascular 

Indicador Continente Norte ACES Douro Sul 

% óbitos (< 75 anos) em 

relação ao total na 

localização geográfica 

6,9 6,9 5,7 

Tx de mortalidade 

padronizada (< 75 anos) 

(/100000) 

24,1 24,2 19,5 

Anos potenciais de vida 

perdidos 
37.745 13.005 220 

Tx de anos potenciais de 

vida perdidos (/100000) 
147,8 135,9 121,6 

Fonte: ARS Norte: mort@lidades - Carga da Mortalidade na Região Norte, 1991-2014 
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5. Estratégias de intervenção 

 

O processo de selecção de estratégias de saúde a serem adoptadas face às necessidades 

de saúde priorizadas pretende dar resposta à seguinte questão:  

 Quais os processos/técnicas mais adequado(a)s para diminuir os problemas de 

saúde/satisfazer as necessidades prioritárias de saúde da população?  

 As estratégias de saúde dirigidas aos principais determinantes da saúde são as 

mais custo-efectivas? 

No processo de selecção das estratégias de saúde devemos ter presente que a maioria 

dos factores de risco está associada a várias doenças ou causas, pelo que actuando sobre estes 

factores podemos reduzir múltiplas doenças.  

As estratégias de saúde são implementadas, sobretudo, através de programas e projectos 

com impacto conhecido na saúde, desenvolvidos pelos diversos atores, operacionalizo-os 

quando executam os respectivos Planos de Actividades. Importa implementar os programas e 

projectos de promoção de saúde em todos os níveis de cuidados bem como na comunidade.   

Foram seleccionadas as estratégias a serem adoptadas face às necessidades de saúde 

identificadas.  

 

5.1. Estratégias selecionadas 

 

Prevenção primária: 

 Prevenção do consumo de tabaco (dar continuidade ao Programa de Escolas Livres 

de Tabaco nas escolas EB2,3 e secundárias); 

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

saturadas (dar continuidade ao Programa de Alimentação Saudável em Saúde 

Escolar (PASSE) nos Jardins de Infância e escolas EB1, dar continuidade ao 

controlo das máquinas de venda automática de alimentos nos Agrupamentos de 

Escolas); 

 Promoção da prática de exercício físico (atividade física nas escolas, criação e 

dinamização de espaços para atividade física); 
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 Projetos de promoção do aleitamento materno; 

 Prevenção do consumo de álcool (dar continuidade ao PASSE, elaborar projetos 

estruturados e sustentáveis no âmbito do Programa de Saúde Escolar);  

 Utilização dos meios de proteção individual nos locais de trabalho na prevenção do 

Tumor Maligno de Traqueia, Brônquios e Pulmão; 

 Divulgação de informação sobre estilos de vida saudáveis.  

 

Prevenção secundária: 

 Consulta de cessação tabágica (rentabilizar os recursos humanos dos profissionais 

de saúde do ACES com formação nesta área); 

 Controlo das dislipidemias, hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade; 

 Desintoxicação alcoólica (hospitalar ou clínicas privadas, atividades conjuntas com 

o IDT); 

 Tratamento médico ou cirúrgico atempado das cardiopatias isquémicas e enfartes do 

miocárdio; 

 Continuação dos Rastreios e referenciação dos casos suspeitos de Tumor Maligno 

da Mama Feminino. 

 

Prevenção terciária: 

 Via verde para os Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC); 

 Referenciação atempada para a consulta de Medicina Física e Reabilitação dos 

casos de AVC; 

 Integração na Rede de Cuidados Continuados de Saúde Integrados nos casos de 

AVC, com possibilidade de recuperação funcional; 

 Reinserção dos consumidores de álcool (actividades conjuntas com o IDT); 

 Criação de grupos de auto-ajuda (Tumor Maligno da Mama Feminino e Tumor 

Maligno de Traqueia, Brônquios e Pulmão). 

 



 

  

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA – ACES DOURO SUL  

 

19 PLANO LOCAL DE SAÚDE – Extensão a 2020 

 

Promoção da Saúde  

 Programa de Escolas Livres de Tabaco (PELT); 

 Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE); 

 Programa de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE); 

 Consulta de Vigilância da Saúde nos Cuidados de Saúde Primários. 

 

Prevenção da doença e de incapacidade 

 Consulta de Vigilância da Saúde nos Cuidados de Saúde Primários; 

 Vigilância de Exposição ao Fumo do Tabaco; 

 Vigilância do Consumo de Sal nas Cantinas Escolares;  

 Cuidados Continuados Integrados. 

 

Estratégias e Tratamento Precoce 

 Rastreio do Cancro de Mama Feminino; 

 Rastreio de Cancro de Cólon e Reto; 

 Consulta de Vigilância da Saúde nos Cuidados de Saúde Primários. 

 

 

 



 

  

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA – ACES DOURO SUL  

 

20 PLANO LOCAL DE SAÚDE – Extensão a 2020 

  

6. Ganhos em saúde e Determinantes de Saúde 

 

Problema de Saúde Ganhos em Saúde 

 

Determinantes de Saúde 

Risco Protectores 

 

Tumor Maligno da 

Mama Feminina 

 Diminuição da 

incidência do tumor 

maligno da mama 

feminina. 

 

 Diminuição do 

número de anos de 

vida potencialmente 

perdidos (AVPP) 

 

 Diminuição da 

mortalidade prematura 

por tumor maligno da 

mama feminina. 

 Genético/História 

Familiar 

 Idade  

 Idade da Menarca  

  Idade da Menopausa  

  Doenças Mamárias 

Benignas  

 Idade da 1ª gestação de 

termo  

 Nuliparidade  

 Excesso de Peso e 

Obesidade  

 Ingestão de bebidas 

alcoólicas  

 Inatividade física 

 Radiações ionizantes 

 Aleitamento materno 

 Actividade física 

regular 

 Alimentação saudável 

 

 

 

 

Doença Crónica do 

Fígado (inclui a Cirrose) 

 Diminuição da 

mortalidade prematura 

por doença crónica do 

Fígado (incluindo a 

cirrose). 

• Genéticos  

• Sexo masculino  

• Ambiente sócio - 

cultural  

• Idade de início de 

consumo do álcool  

• Alcoolismo  

• Consumo de drogas e 

medicamentos  

• Causas infeciosas  

• Comportamentos sexuais 

de risco 

• Alimentação saudável  

• Vacinação 

 

 

 

Tumor Maligno do 

Estômago 

 

 Diminuição da 

mortalidade prematura 

por tumor maligno do 

estômago. 

• Sexo masculino 

 Idade  

• Tabagismo  

• Consumo de álcool  

• Hábitos alimentares   

• Infeção por Helicobacter 

pylori  

• Excesso de peso e 

obesidade 

• Alimentação saudável  

• Prática regular de 

exercício físico 

 

 

Tumor Maligno do Cólon 

e Reto 

 

 Diminuição da 

mortalidade prematura 

por tumor maligno do 

cólon e reto. 

 Genéticos/História 

familiar  

 Idade > a 50 anos 

 Excesso de peso e 

obesidade  

 Consumo de álcool 

 Hábitos alimentares 

 Tabagismo  

 Sedentarismo  

 Alimentação saudável 

(rica em fibras)  

 Pratica regular de 

exercício físico 
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 Pólipos no intestino 

grosso  

 História de colite 

ulcerosa ou doença de 

Crohn 

 

 

 

 

 

Doença Cerebrovascular 

 

 Diminuição da 

mortalidade prematura 

por doença 

cerebrovascular. 

 Idade  

 História  

 Tabagismo  

 Inatividade física  

 Diabetes Mellitus 

 Obesidade (abdominal) 

 Hábitos alimentares 

 Hipercolesterolemia 

Hipertensão  

 Stress excessivo 

 Alimentação saudável  

  Prática regular de 

exercício físico  

 Consulta de vigilância 

precoce para 

indivíduos história 

familiar de doença 

cardiovascular 

precoce ou morte 

súbita. Exames 

periódicos de saúde a 

uma determinada 

idade 

Fonte: Unidade de Saúde Pública ACES Douro Sul, 2019. 
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7. Indicadores e Metas 

Quadro 14. Indicadores e Metas relativos aos 5 problemas prioritários 

 2017 Meta 2020 

T
u

m
o

r
 

M
a

li
g

n
o

 

d
a

 M
a
m

a
 % de mulheres com idade entre os 50 e os 70 

anos com registo de mamografia nos últimos 2 

anos /n.º de mulheres com idades entre 50 e 70 

anos 

65,64 90,00 

 

D
o

en
ça

 

C
ró

n
ic

a
 

d
o

 

F
íg

a
d

o
 

(i
n

cl
u

i 
a

 

C
ir

ro
se

) Proporção de utentes com “abuso crónico de 

álcool” 

4,81 3,00 

Taxa de cobertura vacinal VHB – PNV 

Cumprido 
n.d. 99,80 

 

T
u

m
o
r
 M

a
li

g
n

o
 d

o
 

E
st

ô
m

a
g
o

 

Proporção de utentes com “abuso crónico de 

álcool” 
4,81 3,00 

Proporção de utentes com “abuso de Tabaco” 9,73 7,00 

Proporção de utentes com “excesso de peso” 12,33 9,00 

Proporção de utentes com “obesidade” 11,78 7,5 

 

T
u

m
o
r
 M

a
li

g
n

o
 d

o
 

E
st

ô
m

a
g
o

 

% de utentes [50-75 anos] com colonoscopia 

ou PSOF 

66,61 80,00 

Proporção de utentes com “abuso crónico de 

álcool” 

4,81 3,00 

Proporção de utentes com “abuso de Tabaco” 9,73 7,00 

Proporção de utentes com “excesso de peso” 12,33 9,00 

Proporção de utentes com “obesidade” 11,78 7,50 

 

D
o

en
ça

 C
er

eb
ro

v
a
sc

u
la

r 

Percentagem de hipertensos com PA em cada 

semestre 

69,89 85,00 

Percentagem de DM com 1 HgbA1c por 

semestre 

65,82 80,00 

Proporção de hipertensos com IMC (12 meses) 84,66 90,00 

Proporção de hipertensos com registo do risco 

cardiovascular 

73,04 95,00 

Proporção de utentes com “abuso crónico de 

álcool” 

4,81 3,00 

Proporção de utentes com “abuso de Tabaco” 9,73 7,00 

Proporção de utentes com “excesso de peso” 12,33 9,00 

Proporção de utentes com “obesidade” 11,78 7,50 

Fonte: Unidade de Saúde Pública ACES Douro Sul, 2019.  
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8. Plano de Monitorização/Avaliação 

 

A monitorização do PLS será realizada anualmente, tendo para tal sido efetuado um 

plano de avaliação onde se apresentam os indicadores-chave seleccionados, que serão utilizados 

para medir o atingimento dos objectivos de saúde fixados. 

 

A Extensão a 2020 do PLS do ACES Douro Sul terá os seguintes momentos de 

avaliação: 

- Janeiro de 2020 (será monitorizada a evolução dos indicadores durante o ano de 2019) 

- Janeiro de 2021 (será monitorizada a evolução dos indicadores durante o ano de 2020). 

- Janeiro de 2021 (será realizada avaliação final desde 2011 até 2020). 

 

Os objectivos de saúde do PLS são medidos através de indicadores de saúde. Para a 

obtenção desta informação, irá recorrer-se a todas as fontes de informação disponíveis, com 

especial enfoque no SIARS. 

O Quadro 20 apresenta os indicadores seleccionados para a monitorização e avaliação 

dos ganhos em saúde pretendidos. 

Será a coordenação da Unidade de Saúde Pública a definir a equipa responsável pela 

monitorização/avaliação do PLS. O resultado deste processo será partilhado com a Diretora 

Executiva e com o Conselho Clínico de Saúde, de modo a orientador para a elaboração e 

implementação de estratégias futuras.  
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9.  Considerações Finais 

 

Este documento é uma extensão do PLS que anteriormente tinha como horizonte 

temporal 2016 e que foi avaliado e estendido a 2020, seguindo o PNS e a sua extensão também 

a 2020. Pelo motivo referido anteriormente este novo documento e a sua extensão não traz nada 

diferente do anterior, sendo o seu principal ajustamento a alteração das metas de 2 indicadores 

que na última avaliação foram atingidos e ultrapassados.  

O indicador da % de utentes [50-75 anos] com colonoscopia ou PSOF a meta a atingir 

em 2016 era de 51,8, meta essa atingida e ultrapassada situando-se o valor em 66, tornando-se 

importante definir uma nova meta para a extensão até 2020. E o indicador da percentagem de 

DM com 1 HgbA1c por semestre a meta estipulada também foi ultrapassada desse modo 

definiu-se uma nova meta de 68 para a extensão a 2020 do PLS.  

No que aos problemas priorizadas diz respeito, de referir que os mesmo se mantêm 

relativamente ao último documento do PLS, sendo eles o Tumor Maligno da Mama Feminina, 

Doença Crónica do Fígado (inclui a Cirrose), Tumor Maligno do Estômago, Tumor Maligno do 

Cólon e Reto e Doença Cerebrovascular. 

Pretende-se que esta extensão do PLS a 2020 e a sua avaliação constitua uma base de 

preparação e uma matriz essencial para a elaboração do próximo PLS após 2020. Desse modo é 

importante ir monitorizando o PLS atual através dos seus indicadores-chave, que serão 

utilizados para medir o atingimento dos objetivos de saúde fixados. 
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