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Lista de siglas e acrónimos 

 

ACES – Agrupamento de Centros de Saúde 

ACESFA – Agrupamento de Centros de Saúde Feira/Arouca - Entre Douro e Vouga I  

ARS – Administração Regional de Saúde 

ARSN – Administração Regional de Saúde do Norte 

CAOP – Carta Administrativa Oficial de Portugal 

CID 9 - Classificação Internacional de Doenças, 9ª Revisão, Modificação Clínica (CID-9-MC) 

DGS – Direção Geral da Saúde 

DSP – Departamento de Saúde Pública 

DSS – Diagnóstico de Situação de Saúde 

ERSAR – Entidade Reguladora de Serviços de Águas e Resíduos 

IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

NUTS – Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 

RN – Região Norte 

SIARS – Sistema de Informação da Administração Regional de Saúde 

SIDA – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

SINAVE – Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 

TB – Tuberculose 

TM – Tumor Maligno 

TMP – Taxa de Mortalidade Padronizada 

USP – Unidade de Saúde Pública 

VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana



 

Nota metodológica 
 

Um diagnóstico de situação de saúde (DSS) é um processo contínuo que tende a ser limitado 

pela disponibilidade de dados num determinado momento de produção de um documento escrito. 

No momento em que é produzido, é automaticamente desatualizado dado o risco de surgirem novos 

e relevantes dados. O conhecimento das características demográfico-sociais, dos problemas, 

necessidades de saúde e dos fatores de risco e de proteção da população alvo é elemento essencial 

do processo de planeamento de uma instituição com as características de um ACES. 

Este diagnóstico de situação tem em conta os dados disponíveis até dezembro de 2018, sendo 

que existem dados por questão de acesso ou disponibilidade, são circunscritos a 2014 (mortalidade 

por exemplo), 2011 (desagregação de dados do INE por freguesia) ou até 2009 (alguns indicadores de 

saneamento). Com esta atualização do diagnóstico de situação, pretende-se que exista um documento 

que funcione de suporte ao planeamento desta instituição, com uma síntese de um conjunto de 

informações dispersas em diversas fontes. Estas fontes incluíram: 

- Instituto Nacional de Estatística; 

- Pordata; 

- Direção Geral de Saúde; 

- Administração Central do Sistema de Saúde; 

- Sistema de Informação da Administração Regional de Saúde; 

- Sistema de Controlo e Gestão do ACES; 

- Instituto Português do Mar e da Atmosfera; 

- Instituto de Emprego e Formação Profissional; 

- Entidade Reguladora de Saneamento, Água e Resíduos; 

- Relatórios e ferramentas da Unidade de Saúde Pública do ACES Feira-Arouca; 

- Ferramentas estatísticas do Departamento de Saúde Pública da ARS Norte, I.P. : Perfil Local 

de Saúde ACES Feira-Arouca 2016, morbilid@des.hospitalar (Análise dos internamentos hospitalares 

na região norte, 2013), mort@lidades.infantil (Natalidade, mortalidade infantil e componentes região 

norte 1996-2016), morbilid@des.csp (Morbilidade nos cuidados de saúde primários 2015). 
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ACES Entre Douro e Vouga I – Feira e Arouca  
  

O Agrupamento de Centros de Saúde Entre Douro e Vouga I / Feira/Arouca (ACESFA) abrange 

as áreas geográficas dos concelhos de Santa Maria da Feira e Arouca. A população alvo do ACESFA 

abrange, por natureza, os utentes inscritos nos referidos centros de saúde, utilizadores esporádicos, 

mas também as populações residentes, temporária ou permanentemente, nestes concelhos.  

O ACESFA tem a sua sede em Santa Maria da Feira, sendo atualmente dirigido pelo Dr. António 

Alves. Conta, atualmente, com 11 Unidades de Saúde Familiar (9 modelo B e 2 modelo A), 6 Unidades 

de Cuidados de Saúde Personalizados, 1 Unidade de Saúde Pública, 3 Unidades de Cuidados na 

Comunidade (1 em Arouca e 2 na Feira) e 1 Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados. De frisar a 

existência de um Serviço de Urgência Básica em Arouca e do Centro Diagnóstico Pneumológico em 

Santa Maria de Lamas. Desde 2016 o número de inscritos desceu ligeiramente de 153433 para os 

valores descritos no quadro 1. Em sentido inverso, a taxa de utilização tem vindo a subir ligeiramente. 

Quadro 1. Utentes do ACESFA, dezembro de 2018 e variação percentual (Dez 2016) 

Unidade de Saúde N % 

UCSP Arouca 6808 -16,9 

USF Escariz 7240 25,9 

USF Novo Norte 8743 3,2 

UCSP Este 7834 -2,1 

UCSP Sul (Santa Maria da Feira) 10267 -3,0 

UCSP Lobão e Caldas de São Jorge 8392 0,4 

UCSP Norte (Mozelos) 3315 7,6 

UCSP Sanguedo 960 NA 

USF Argoncilhe 7315 -7,6 

USF Famílias 11955 -0,2 

USF Sem Fronteiras 10350 0,0 

USF Egas Moniz 10219 -4,2 

USF Sudoeste 12081 -0,5 

USF Terras de Santa Maria 10931 0,8 

USF Saúde Mais 12220 -1,0 

USF Cuidar 13834 -0,2 

USF Fiães 10568 -2,8 

TOTAL 153032 -0,3 

 

 Como é visível na secção sobre população, o número de residentes do ACESFA é estimado 

pelo INE em 160870 residentes no ano de 2015. O número de inscritos corresponde a 94,7% desse 

valor, sendo que existem utentes do ACES não residentes na área em questão. Verifica-se que apenas 

92,9% dos inscritos são residentes no ACESFA (141550 em 152366). A estimativa de valores de 
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prevalência e considerações sobre dados com afiliação geográfica e/ou de registo estatístico no ACES 

deverão sempre ser enquadradas nesta realidade. 

Território 

 

Os concelhos de Arouca e Santa Maria da Feira pertencem à zona administrativa do distrito de 

Aveiro pertencendo, desde 2014, à NUTS III Área Metropolitana do Porto. Previamente constituíam, 

juntamente com os concelhos de Oliveira de Azeméis, S. João da Madeira e Vale de Cambra, a NUTS 

III “Entre Douro e Vouga”, segundo o Decreto-Lei no 46/89, de 15/02, da Nomenclatura das Unidades 

Territoriais para Fins Estatísticos. 

 

Estes concelhos encontram-se na intersecção da Região Norte com a Região Centro de Portugal, 

entre o rio Douro e o rio Vouga, tal como o nome do ACES indica. A localização geográfica tem como 

consequência importante uma heterogeneidade administrativa de integração quer no Centro quer no 

Norte, dependendo do domínio temático a que nos referimos. Separados da linha costeira pelo 

concelho de Ovar, estes concelhos são caracterizados por um gradiente oriente-ocidente de 

progressiva industrialização e decrescente ruralidade. Este gradiente também se reflete na 

componente orográfica, com o interior mais montanhoso e com a também relacionada menor 

densidade e qualidade de acessos. Este facto tem um impacto considerável na dissonância entre 

proximidade geográfica e tempo de deslocação nesta região, com consequências previsíveis em 

Saúde. 

 

O concelho de Arouca é constituído por 16 freguesias: Alvarenga; Chave; Escariz; Fermêdo; 

Mansores; Moldes; Rossas; Santa Eulália; S. Miguel do Mato; Tropeço; Urrô; Várzea; União de 

freguesias de Arouca e Burgo; União de freguesias de Cabreiros e Albergaria da Serra; União de 

freguesias de Canelas e Espiunca e União de freguesias de Covêlo de Paivó e Janarde. 

 

O concelho de Santa Maria da Feira é constituído por 21 freguesias: Argoncilhe; Arrifana; 

Escapães; Fiães; Fornos; Lourosa; Milheiros de Poiares; Mozelos; Nogueira da Regedoura; Paços de 

Brandão; Rio Meão; Romariz; Sanguedo; Santa Maria de Lamas, São João de Ver; São Paio de Oleiros; 

União das Freguesias de Caldas de S. Jorge e Pigeiros; União das Freguesias de Canedo, Vale e Vila 

Maior; União das Freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande; União das Freguesias de Santa Maria 

da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo; União das Freguesias de São Miguel do Souto e Mosteirô. 
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Clima 

De acordo com a classificação climática de Köppen, os municípios pertencentes ao ACESFA, 

têm um clima tipo Csb, o que corresponde a um “clima temperado com Verão seco e suave” (Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera). É possível observar na figura 1 o padrão de temperatura nos anos 

1981-2010 e na figura 2 o padrão de pluviosidade correspondente à estação meteorológica, com 

disponibilidade de normais climatológicas, mais próxima do ACESFA (Serra do Pilar) – existe uma 

estação meteorológica em Arouca mas sem disponibilidade destes dados. 

 
Figura 1. Normais climatológicas referentes à temperatura da estação meteorológica da Serra do Pilar, 1981-

2010. Fonte: IPMA, IP 

 

 
Figura 2.Normais climatológicas referentes à precipitação da estação meteorológica da Serra do Pilar, 1981-

2010. Fonte: IPMA, IP. 
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Saneamento e Resíduos 

 

 Os indicadores de saneamento são inevitáveis na caracterização de saúde de uma população. 

Caracterizam-se os dados relativos ao saneamento básico de acordo com o INE no quadro 2. 

Quadro 2. Indicadores de saneamento básico (2009). Fonte: INE 

Local de residência População servida (%) por 

Sistemas públicos de 

abastecimento de água 

Sistema de drenagem 

de águas residuais 

Estações de 

tratamento de águas 

residuais 

Continente 95 83 73 

ARS Norte 92 75 65 

ACES Feira/Arouca 98 35 21 

Arouca 89 28 28 

Santa Maria da Feira 100 36 20 

 Os dados de 2009 estão claramente desatualizados. No entanto, no INE são estes dados que 

estão ainda patentes. A Indaqua Feira, responsável pela rede de drenagem das águas residenciais no 

concelho de Santa Maria da Feira indica no seu sítio eletrónico que atualmente a cobertura do sistema 

de drenagem de águas residuais é de 90%. A Águas do Norte, Grupo Águas de Portugal, não menciona 

dados equivalentes para o concelho de Arouca. A consulta da Entidade Reguladora dos Serviços de 

Água e Resíduos revela que de 2001 para 2015, Arouca passou a registar um indicador de água segura 

de 37,2% para 93,8% enquanto Santa Maria da Feira de 99,3 para 99,9%. 

 De acordo com a Pordata (quadro 3), pode ser utilizado um indicador proposto para medir a 

gestão dos resíduos urbanos que “pode variar entre -100% (opções de gestão de resíduos onde não 

existe a reciclagem e valorização orgânica de resíduos) e 100% (opções de gestão de resíduos onde 

todos são reciclados ou valorizados)”. Destaca-se a evolução favorável de Arouca e Santa Maria da 

Feira, embora o primeiro concelho tenha melhores resultados na atualidade. 

Quadro 3. Índice de hierarquia de gestão dos resíduos urbanos (2009-2014). Fonte: Pordata 

Local de residência 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Arouca -83,7 -71,1 -82,0 -12,3 41,6 46,0* 

Santa Maria da Feira -73,2  -70,9 -51,1 -40,9 -47,8 -50,7* 

*Dados provisórios 
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População 
 

 

Os concelhos de Santa Maria da Feira e Arouca abrangem uma população residente de 159652 

pessoas (Instituto Nacional de Estatística, 2017). Esta população está distribuída por 

aproximadamente 545 km2, sendo a densidade populacional deste território de 292,9 habitantes por 

Km2. Esta medida sumária dos dois concelhos mascara a realidade de que em Santa Maria da Feira, 

138613 residentes estão distribuídos por 215 Km2 enquanto em Arouca, 21039 residentes estão 

distribuídos por 329,1 Km2. Isto resulta numa densidade populacional, respetivamente, de 63,9 e 

644,7 habitantes por Km2. Este facto representa, a priori, uma realidade a ser devidamente 

considerada no planeamento em Saúde. Recorrendo aos dados dos censos de 2011 respetivos à 

distribuição de população por freguesias, temos uma melhor imagem da distribuição da população na 

figura 3. 

 

Figura 3. Densidade populacional por freguesias do ACESFA (Carta Administrativa Oficial Portuguesa de 2011) 
no ano de 2011, distribuída por quantis. 
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Quadro 4.População residente por local de residência e sexo, em 2011 e 2017. Fonte: INE 

Local de residência Sexo 2011 2017 Var 2017-2011 

Arouca 

 

Homens 10733 9983 -6,99 

Mulheres 11498 11056 -3,84 

Santa Maria da Feira Homens 67688 66233 -2,15 

Mulheres 72319 72380 0,08 

ACESFA Homens 78421 76216 -2,81 

Mulheres 83817 83436 -0,45 

 

Dentro dos 159652 habitantes, 83436 são do sexo feminino (52%) e 76216 são do sexo masculino 

(48%). A evolução de 2011 a 2017 traduz uma quebra, com maior expressão no sexo masculino 

(quadro 4). Da perspetiva da distribuição etária, 13,2% da população tem menos de 15 anos e 18,4% 

tem 65 ou mais anos. Traduzindo isto nos índices de dependência, temos um índice de dependência 

de jovens de 19,4 e um índice de dependência de idosos de 26,9. O valor do primeiro tem vindo a 

diminuir nos últimos anos, o segundo tem vindo a aumentar, o que significa um agravamento do índice 

de envelhecimento (população com 65 anos ou mais / população com menos de 15 anos) que se cifra 

em 2017 no valor de 138,95 (quadro 6). 

 

Figura 4. Índice de envelhecimento nas freguesias do ACESFA (Carta Administrativa Oficial Portuguesa de 2011) 
no ano de 2011, distribuída por quantis. 
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A expressão do índice de envelhecimento é heterogénea no território do ACESFA, como se pode 

verificar na figura 4. Os dados de 2011 confirmam o maior envelhecimento no concelho de Arouca 

com expressão máxima na orla oriental e sudeste deste território. 

 

Quadro 5. População residente por grupos etários em 2017. Fonte: INE. 

Local Sexo Masculino Sexo Feminino 

Total 0-14 15-24 25-64 65-74 75+ Total 0-14 15-24 25-64 65-74 75+ 

Arouca 

 
9983 1369 1193 5662 987 772 11056 1403 1252 5012 1254 1334 

Santa 

Maria 

da Feira 

66233 9409 7955 38097 6311 4461 72380 8942 7758 35604 7558 6674 

ACESFA 76216 10778 9148 43759 7298 5233 83436 10345 9010 40616 8812 8008 

 

No quadro 5 é possível observar a distribuição da população por grandes grupos etários, tendo 

em conta os cut-offs habituais usados no cálculo dos índices de dependência. A distribuição por grupos 

etários quinquenais é observável na figura 5, com a referência da distribuição etária de 2011, 

realçando o envelhecimento progressivo ao longo dos últimos 6 anos com a diferença das duas 

distribuições. 

Adicionalmente, repare-se no quadro 7, que apresenta a variação percentual dos grupos etários 

entre 1991 a 2013, revelando que a população com mais de 85 anos, por exemplo, mais do que 

triplicou neste período no sexo masculino e com a quebra em torno dos 70-80% em todos os grupos 

etários com menos de 30 anos de idade. 

Quadro 6.Evolução dos índices de dependência e índice de envelhecimento no ACES Feira-Arouca 

Local de residência 1991 2001 2011 2017 

Índice de dependência dos jovens 32,0 26,3 22,1 19,4 

Índice de dependência dos idosos 14,8 17,3 22,0 26,9 

Índice de envelhecimento 46,2 65,5 99,4 138,9 

 

A esperança média de vida à nascença da Região Norte, onde o ACESFA se enquadra, foi estimada 

em 80,7 para o triénio 2013-2015, sendo a do triénio anterior 80,6. Considerando os valores do triénio 

2011-2013, o ACESFA registava valores superiores ao Norte e Continente – 84,4 para as mulheres e 

79,0 para os homens. 
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Figura 5. Pirâmide etária do ACES Feira-Arouca, nos anos 2011 e 2017 

 
Figura 6. Pirâmide etária de Arouca, nos anos 2011 e 2017 
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Figura 7. Pirâmide etária de Santa Maria da Feira, nos anos 2011 e 2017 

Quadro 7. Relação percentual entre grupos etários do ACES Feira-Arouca, 2013-1991 

Grupo Etário Homens Mulheres 

0-4 anos 73% 75% 

05-09 anos 77% 74% 

10-15 anos 77% 76% 

15-19 anos 68% 68% 

20-24 anos 70% 70% 

25-29 anos 69% 70% 

30-34 anos 85% 95% 

35-39 anos 126% 131% 

40-44 anos 138% 141% 

45-49 anos 182% 170% 

50-54 anos 197% 178% 

55-59 anos 175% 160% 

60-64 anos 163% 159% 

65-69 anos 158% 151% 

70-74 anos 169% 158% 

75-79 anos 204% 186% 

80-84 anos 238% 189% 

>=85 anos 347% 253% 
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Quadro 8. Número de empresas por sector de atividade e respetiva proporção no total no ano de 2014. Fonte: 
INE 

Local Primário Secundário Terciário 

N % N % N % 

Portugal 129867 11,5% 146238 13,0% 851212 75,5% 

Norte 53766 13,9% 59803 15,5% 272833 70,6% 

Área Metro. Porto 6911 3,8% 24850 13,6% 151002 82,6% 

Arouca 541 22,7% 567 23,8% 1272 53,4% 

Santa Maria da 

Feira 

257 1,8% 3274 22,7% 10864 75,5% 

 

 Como é visível no quadro 8, tanto Arouca como Santa Maria da Feira apresentam 

proporcionalmente maior proporção de empresas no sector secundário relativamente à respetiva 

NUTS III, NUTS II e Portugal. É um dado relevante para a saúde destas populações acrescido do facto 

de Arouca ter uma proporção muito elevada de empresas no sector primário, compatível com as suas 

características geodemográficas.  

 

 

Quadro 9. Distribuição da população empregada por sector da atividade económica em 2014. Fonte: INE 

Local Primário Secundário Terciário 

N % N % N % 

Portugal 194393 6% 983685 29% 2267148 66% 

Norte 67526 6% 474150 40% 633166 54% 

Área Metro. Porto 11505 2% 199245 33% 368887 62% 

Arouca 881 13% 3400 51% 2392 36% 

Santa Maria da 

Feira 

356 1% 24640 55% 18915 42% 

 

A distribuição da atividade empresarial repercute-se, como esperado, na proporção da 

população empregada em cada um dos sectores (quadro 9). Mais uma vez, atente-se na proporção 

mais elevada de trabalhadores no sector primário do concelho de Arouca, comparativamente com 

Santa Maria da Feira e as outras áreas em que estes dois concelhos se inserem. 
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Quadro 10. Número e proporção de residentes pensionistas, com subsídio de desemprego e rendimento social 
de inserção em 2014. Fonte: INE 

Local Pensionistas Subsídio de 

desemprego 

Rendimento Social 

de Inserção 

N.º % Pop 
Residente 

N.º  %  Pop 
Residente 

N.º  % Pop 
Residente 

Portugal 2 900 792 28,0 583 523 5,6 320 811 3,1 

Norte 978 540 27,0 213 505 5,9 123 103 3,4 

Área Metro. Porto 467 861 27,0 112 227 6,5 80 389 4,6 

Arouca 6 570 30,5 738 3,4 333 1,5 

Santa Maria da 

Feira 

36 163 25,9 8 334 6,0 2 877 2,1 

 

 No que toca à proteção social no ACESFA, são visíveis alguns dados relevantes, 

nomeadamente no que toca a valores mais elevados de pensionistas em Arouca e também menor 

proporção de atribuição nos concelhos do ACESFA de rendimentos sociais de inserção face à AMP, 

Norte e Portugal (quadro 10). 

 

Figura 8. Taxa de desemprego nas freguesias do ACESFA (Carta Administrativa Oficial Portuguesa de 2011) no 
ano de 2011, distribuída por quantis. 
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 Se no caso da proporção de pensionistas, esta estará relacionada com o maior 

envelhecimento do concelho de Arouca, no caso da taxa de desemprego esta terá outras variáveis 

associadas. A título ilustrativo, repare-se na heterogeneidade em 2011 desta taxa, de acordo com as 

freguesias dos concelhos do ACESFA (fig.6). A região noroeste do concelho da Feira assume valores 

mais elevados na taxa de desemprego (15,7-19,4%), sendo a freguesia de Espiunca a única de Arouca 

a assumir valores no primeiro quantil de desemprego do ACESFA. 

 

 De acordo com os últimos dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (quadro 

11), existiam 416 pessoas desempregadas no concelho de Arouca enquanto em Santa Maria da Feira 

existiam 4236 pessoas na mesma situação em novembro de 2018. Note-se a evolução favorável do 

número de inscritos, com quebras de 44% em Arouca e Santa Maria da Feira. Adicionalmente, destaca-

se o maior número de mulheres inscritas (com uma evolução menos favorável que a do sexo 

masculino) e a proporção de indivíduos com inscrição inferior a um ano (superior a 50% em ambos os 

concelhos). 

 

Quadro 11. Número de desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional em agosto 
de 2015 e agosto de 2016 (últimos dados disponíveis). Fonte: IEFP, I.P, Estatísticas Mensais 

 

Concelho Mês Género Tempo de inscrição Total 

Homens Mulheres < 1 ano > 1 ano 

Arouca Nov 2015  312  431  352  391 743 

Nov 2016  257  352  318  291 609 

Nov 2017  173  265  216  222 438 

Nov 2018  180  236  231  185 416 

% -42% -45% -34% -53% -44% 

Santa Maria 

da Feira 

Nov 2015 3 300 4 284 3 674 3 910 7584 

Nov 2016 2 713 3 608 2 980 3 341 6321 

Nov 2017 2 195 3 063 2 618 2 640 5258 

Nov 2018 1 810 2 426 2 238 1 998 4236 

% -45% -43% -39% -62% -44% 

 

 

 Relativamente à escolarização, o ACESFA assume valores mais baixos nos níveis de 

escolaridade relativamente à Área Metropolitana do Porto, com destaque para os valores inferiores 

no ensino superior, com acumulação de indivíduos sem nenhum nível de escolaridade e com uma 

proporção maior de população com o ensino básico completo à custa de valores inferiores nos níveis 

seguintes de escolaridade. Uma vez mais, este é um aspeto assimétrico nos dois concelhos mas 

também com heterogeneidades importantes entre as freguesias. A título de exemplo, apresenta-se a 
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taxa de analfabetismo, distribuída por quantis na figura 7, com valores ainda muito elevados (entre 

8,2 e 29,6%) nas freguesias do sudeste do ACESFA, concelho de Arouca face a valores muito inferiores 

no oeste do mesmo ACES, pertencentes ao concelho de Santa Maria da Feira. 

 

 

 

Quadro 12. Proporção de população residente por local de residência e nível de escolaridade mais elevado 
completo. Fonte: INE 2011 

Local Nenhum 

nível de 

escolaridade 

Ensino 

básico 

Ensino 

secundário 

Ensino 

pós-

secundário 

Ensino 

superior 

Portugal 18,9 55,1 13,4 0,8 11,8 

Norte 18,6 58,6 11,9 0,7 10,2 

Área Metropolitana do 

Porto 

16,7 57,1 12,9 0,8 12,4 

Arouca 21,4 62,9 8,7 0,8 6,2 

Santa Maria da Feira 18,1 61,2 11,2 0,7 8,7 
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Figura 9. Taxa de analfabetismo nas freguesias do ACESFA (Carta Administrativa Oficial Portuguesa de 2011) no 
ano de 2011, distribuída por quantis 

 

 

 

 

Figura 10. Evolução anual da taxa bruta de natalidade no ACES Feira/Arouca (1996-2016). Fonte: 
mort@lidades.infantil, DSP Norte 
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A taxa bruta de natalidade tem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos em Portugal (fig. 

8), registando-se, porém, uma recuperação desde 2014 (7,9 para 8,4/1000). Esta recuperação (quadro 

14) quebrou em Arouca (7,1 para 6,5) enquanto se manteve em Santa Maria da Feira (6,6 para 7,4), 

afastando-se os dois valores da Região Norte. 

  

Quadro 13. Taxa bruta de natalidade por Local de residência. Fonte: INE 

Local 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Portugal 9,2 8,5 7,9 7,9 8,3 8,4 8,4 

Norte 8,5 7,8 7,3 7,2 7,5 7,8 7,7 

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

Santa Maria da 

Feira 

8,9 8,3 7,6 6,6 7,5 7,7 7,4 

 

 A proporção de nascimentos em mulheres com idade inferior a 20 anos tem vindo a decrescer 

ao longo do tempo, como é visível no quadro 15, sendo que o ACESFA assume valores mais baixos que 

a Região Norte e Continente. O mesmo verifica-se em nascimentos em mulheres com idade superior 

a 35 anos (quadro 16).  

 

 

 

Quadro 14. Proporção de nascimentos em mulheres com idade inferior a 20 anos. Fonte: 
mort@lidades.infantil, DSP ARS Norte, I.P. 

Local 08-10 09-11 10-12 11-13 12-14 13-15 14-16 

Continente 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 2,9 2,6 

Região Norte 3,9 3,7 3,4 3,2 2,9 2,4 2,1 

ACES Feira/Arouca 3,3 3,1 3,2 2,8 2,5 1,7 1,4 

 

 

Quadro 15. Proporção de nascimentos em mulheres com idade superior a 35 anos. Fonte: 
mort@lidades.infantil, DSP ARS Norte, I.P. 

Local 08-10 09-11 10-12 11-13 12-14 13-15 14-16 

Continente 20,6 22,2 23,7 25,2 26,7 28,3 30,0 

Região Norte 19,6 21,1 22,2 23,8 25,1 26,9 28,6 

ACES Feira/Arouca 19,2 20,3 21,6 23,4 25,0 26,6 27,9 
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Relativamente a nascimentos pré-termo e baixo peso à nascença, não se registam discrepâncias 

relevantes entre os valores do ACESFA, Região Norte e Continente (quadros 17 e 18).  

 

Quadro 16.Proporção de nascimentos pré-termo. Fonte: mort@lidades.infantil, DSP ARS Norte, I.P. 

Local 08-10 09-11 10-12 11-13 12-14 13-15 14-16 

Continente 8,5 8,0 7,7 7,7 7,9 7,9 7,9 

Região Norte 8,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 

ACES Feira/Arouca 8,1 7,1 7,1 7,5 8,2 7,5 7,3 

 

Quadro 17. Proporção de nascimentos com baixo peso à nascença. Fonte: mort@lidades.infantil, DSP ARS 
Norte, I.P. 

Local 08-10 09-11 10-12 11-13 12-14 13-15 14-16 

Continente 8,1 8,3 8,4 8,4 8,5 8,7 8,8 

Região Norte 7,9 8,2 8,4 8,4 8,4 8,5 8,7 

ACES Feira/Arouca 8,1 8,0 8,3 8,5 8,6 8,1 8,4 
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Mortalidade 

A mortalidade infantil, definida como o número de óbitos de crianças com menos de um ano 

de idade por cada mil crianças nascidas com vida, é um indicador muito importante em Saúde Pública 

que teve em Portugal uma evolução notável no final do século XX. Pode ser vista isoladamente ou 

tendo em conta os seus diversos componentes temporais (quadro 19). 

A evolução da taxa da mortalidade infantil, dado envolver números pequenos, deve ser vista 

com particular cuidado dado que basta um óbito a mais num ano para que se verifique uma variação 

homóloga importante. Os valores dos triénios 2013-15 e 2014-2016 da mortalidade infantil são 

superiores no ACESFA comparativamente com os valores da Região Norte e Continente, sobretudo à 

custa do componente pós-neonatal (entre 28 e 364 dias de idade). A mortalidade pós-neonatal tem 

apresentado, desde 2010-2012 valores aproximadamente o dobro da Região Norte e Continente. 

 

Quadro 18. Mortalidade infantil e componentes (/1000 nados vivos), 2008-2014, no Continente, Região Norte 
e ACES Feira/Arouca. Fonte: mort@lidades.infantil, DSP Norte 

Mortalidade Local 08-10 09-11 10-12 11-13 12-14 13-15 14-16 

Infantil Continente 3,1 3,0 2,9 3,1 3,0 2,8 3,0 

 Região Norte 2,6 2,8 2,7 2,9 2,7 2,7 2,9 

 ACES 

Feira/Arouca 

3,1 3,0 2,8 3,7 4,4 4,8 4,0 

Neonatal Continente 2,0 2,1 2,1 2,2 2,0 2,0 2,1 

 Região Norte 1,7 1,9 1,8 2,0 1,9 1,9 2,1 

 ACES 

Feira/Arouca 

2,0 1,6 0,7 1,5 1,9 2,8 2,8 

Neonatal 

precoce 

Continente 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 

 Região Norte 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 

 ACES 

Feira/Arouca 

1,8 1,6 0,7 1,0 0,8 1,3 1,4 

Pós-

neonatal 

Continente 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 

 Região Norte 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 

 ACES 

Feira/Arouca 

1,1 1,4 2,1 2,2 2,5 2,0 1,1 

Fetal tardia Continente 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,2 2,3 
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Considerando os agrupamentos de saúde da Região Norte, o ACESFA destacava-se como 

tendo o valor mais elevado de mortalidade infantil, seguido de Gondomar (4,4 vs 3,9/1000) no ano de 

2014 mas no triénio 2014-2016, ocupa um quarto lugar, pertencendo porém ao último quartil (fig.9). 

Como referido previamente, a mortalidade infantil é suscetível a importantes variações percentuais 

mas, mesmo com o alisamento por triénios, o ACESFA continua a destacar-se negativamente face à 

Região e outros agrupamentos. 

 

Recorrendo à padronização indireta, seriam esperados 17 óbitos infantis no período de 2012-

2016 de ACESFA, sendo que foram observados 25 óbitos. Isto traduz-se numa razão padronizada de 

mortalidade de 144,4 (IC95 93,5-213,2), sem significância estatística. Observe-se que, para o mesmo 

período, nenhum componente da mortalidade infantil regista significância estatística no cálculo da 

razão padronizada de mortalidade em relação à região Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Região Norte 2,0 2,0 1,9 1,9 1,7 1,8 1,8 

 ACES 

Feira/Arouca 

2,7 2,5 1,9 2,5 1,1 2,0 0,8 

Perinatal Continente 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8 3,6 3,7 

 Região Norte 3,2 3,4 3,1 3,3 3,0 3,1 3,2 

 ACES 

Feira/Arouca 

4,5 4,1 2,6 3,5 1,9 3,4 2,3 
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Figura 11. Comparação da taxa de mortalidade infantil nos ACES da Região Norte em 2014-2016. Fonte: 
mort@lidades.infantil, DSP ARS Norte, I.P 

 

 

 

 

A taxa bruta de mortalidade tem-se mantido estável ao longo dos anos em Portugal (fig.10), 

oscilando em torno do valor de 10/1000. Esta tendência é aplicável igualmente a Santa Maria da Feira 

(em torno de 7/1000), sendo que o concelho de Arouca teve, em 2015, um decréscimo assinalável da 

taxa bruta de mortalidade comparativamente a anos anteriores (quadro 20). 
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ACeS Gondomar (A13)

ACeS Alto Tâmega e Barroso (A01)

ACeS Santo Tirso/Trofa (A12)

ULS Matosinhos (A22)

ACeS Gerês/Cabreira (A07)

ULS Nordeste (A24)

ACeS Aveiro Norte (A21)

ACeS Vale do Sousa Sul (A10)

ACeS Maia/Valongo (A14)

ACeS Barcelos/Esposende (A08)

ACeS Alto Ave (A04)

ACeS Braga (A06)

ACeS Marão e Douro Norte (A02)
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Figura 12. Evolução anual da taxa bruta de mortalidade no ACES Feira/Arouca (1996-2015). Fonte: 
mort@lidades.infantil, DSP ARS Norte 

 

Quadro 19. Taxa bruta de mortalidade (/100000 hab) por Local de residência. Fonte: INE 

Local 2011 2012 2013 2014 2015 

Portugal 9,7 10,2 10,2 10,1 10,5 

Norte 8,6 9 9 8,9 9,3 

Arouca 9,6 10 11,2 10,5 8,5 

Santa Maria da Feira 6,8 7,1 7,1 7,1 7,2 

 

 

 

 

Considerando todas as causas de mortalidade, destacam-se, pelo seu maior peso relativo, as 

doenças do aparelho circulatório, seguidas dos tumores malignos, na mortalidade proporcional por 

grandes grupos de causas de morte, para todas as idades e ambos os sexos (fig.11). Não se destacam 

diferenças proporcionais ente Continente, Região Norte e ACESFA. 

Continente Região Norte ACeS Feira/Arouca
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Figura 13. Mortalidade proporcional por grandes grupos causas de morte no triénio 2012-1014, para todas as 
idades e ambos os sexos. Fonte: Perfil Local de Saúde 2016, DSP ARS Norte, I.P. 

 

Do ponto de vista da mortalidade, convém priorizar aquela que ocorre precocemente 

(denominada mortalidade prematura), sendo que o limiar considerado atualmente é o dos 75 anos. 

Considerando esse ponto de vista, o ACESFA mantém um perfil relativo similar à mortalidade em todas 

as idades face ao Continente e Região Norte, com um agravamento proporcional na mortalidade por 

doenças do aparelho respiratório (fig.12). 

 

 

 

Figura 14. Mortalidade proporcional por grandes grupos causas de morte no triénio 2014-1016, para as idades 
inferiores a 75 anos e ambos os sexos. Fonte: Perfil Local de Saúde 2016, DSP ARS Norte, I.P. 
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Considerando esse limiar, as causas específicas de mortalidade de maior expressão no ACES Feira-

Arouca (quadro 21) são, por ordem decrescente: doenças cerebrovasculares, tumor maligno da 

traqueia, brônquios e pulmão, doença isquémica do coração, tumor maligno do estômago, diabetes 

mellitus, tumor maligno do colon e do recto e tumor maligno do pâncreas. 

 

Quadro 20. Principais causas de morte no ACESFA, no triénio 2012-2014, na população com menos de 75 anos. 

Causa de morte Óbitos/100.000 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 24,0 

Tumor maligno da mama 18,6 

Doenças cerebrovasculares 17,1 

Doença isquémica do coração 15,9 

Tumor maligno do estômago 12,8 

Doenças crónicas das vias aéreas inferiores 10,6 

Diabetes mellitus 10,3 

 

 

Note-se na figura 13 o evoluir do perfil de mortalidade de acordo com os ciclos de vida. Os tumores 

malignos atingem a sua máxima proporção no grupo etário dos 45-64 anos, embora preservando o 

primeiro lugar nos 65-74 anos. Isto é consistente com os dados da mortalidade precoce. 

Adicionalmente, veja-se a tendência crescente da mortalidade por doenças do aparelho circulatório, 

atingindo a proporção máxima em indivíduos com mais de 85 anos. Por fim, destaca-se também as 

parcelas relevantes da mortalidade por doenças respiratórias, com expressão considerável a partir dos 

70 anos. 
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Figura 15. Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte e grupos etários no triénio 2012-
2014, em ambos os sexos. Fonte: Perfil Local de Saúde 2016, DSP ARS Norte, I.P. 

 

No quadro 22, apresenta-se a listagem de causas de mortes específicas na Região Norte e ACESFA. 

Os códigos de cor correspondem à comparação da taxa de mortalidade padronizada da região Norte 

vs Continente e do ACESFA vs Região Norte, com a interpretação da legenda. Relativamente ao último 

diagnóstico de situação, verificaram-se modificações das codificações das causas de morte, levando a 

alterações de relevo em valores e rankings de mortalidade por diferentes desagregações. No último 

triénio, a taxa de mortalidade prematura padronizada pela idade (idade inferior a 75 anos) apresenta, 

para todas as causas de morte, valores inferiores aos da Região Norte, com significância estatística 

excepto as doenças do aparelho respiratório e as doenças do aparelho genitourinário. Estes aspetos 

menos favoráveis são alimentados pelas diferenças no sexo feminino, sobretudo pelas doenças 

crónicas das vias aéreas inferiores e por doenças não especificadas do aparelho genitourinário para as 

quais não existem de momento dados adicionais. Note-se que a comparação do ACESFA é feita com a 

Região Norte, não implicando uma situação favorável em todas as causas específicas face ao 

Continente.  
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Quadro 21. Evolução da taxa de mortalidade padronizada (/100000 habitantes) nos triénios 2010-2012, 2011-
2013 e 2012-2014 na população com idade inferior ou igual a 75 anos, ambos os sexos. Fonte: Perfil Local de 
Saúde 2015, DSP ARS Norte, I.P. 

 ARS Norte ACES Feira/Arouca 

Grandes grupos de causas de morte 10-12 11-13 12-14 10-12 11-13 12-14 

Todas as causas de morte 353,1 344,8 336,1 320 310,3 304 

Algumas doenças infeciosas e parasitárias 9,9 9 8,4 6,8 6,1 6,4 

Tuberculose 1,1 1,1 0,9 0,7 0,6 0,9 

VIH/sida 3,8 3,3 3,1 1,5 1,2 1,4 

Tumores malignos 137 136,4 135,9 123 120,3 121,1 

Tumor maligno do lábio, cavidade bucal e faringe 5,5 5,6 5,6 4 4,8 5,2 

Tumor maligno do esófago 4,5 4,7 4,6 4,7 3,7 3,2 

Tumor maligno do estômago 16,5 16,1 15,7 14,5 13,3 12,8 

Tumor maligno do cólon 11,1 11 10,4 7,9 7,1 7,8 

TM da junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal 5,4 5,3 5,3 4 5,1 4,7 

Tumor maligno do fígado e vias biliares intra-hepáticas 5,6 5,8 5,9 3,8 3,7 3,3 

Tumor maligno do pâncreas 6,4 6,3 6,5 10,2 9 8,5 

Tumor maligno laringe, traqueia, brônquios e pulmões 29,3 29,9 30 22,3 23,4 24 

Melanoma maligno da pele 1,3 1,3 1,5 1,8 2,4 2,3 

Tumor maligno do rim, excepto pelve renal 1,7 1,7 1,7 2,7 2,6 2,2 

Tumor maligno da bexiga 2,8 2,9 2,8 2,2 2,6 2,2 

Tumor maligno do tecido linfático e hematopoético 9,4 9,6 9,9 7 8,1 9,8 

Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos 1 1 1 0,8 1,4 0,8 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 15 14,6 13,5 17,6 15,8 14,3 

Diabetes mellitus 12,3 
11,

4 
10,2 14,3 11,8 10,3 

Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos 9,1 9,4 9,6 7,1 8,4 10 

Doenças do aparelho circulatório 61,6 59,7 61,6 58 56,2 52,3 

Doenças isquémicas do coração 15,7 15,7 18,1 17 15,5 15,9 

Outras doenças cardíacas 8,7 8,7 9,6 10,5 12,7 11,1 

Doenças cerebrovasculares 27,9 26 24,2 21,5 19,5 17,1 

Doenças do aparelho respiratório 22 21,2 20,3 24,8 23,1 25,4 

Pneumonia 7,4 6,9 6,4 6,7 6,4 6,7 

Doenças crónicas das vias aéreas inferiores 6,9 6,8 6,7 10,4 9,6 10,6 

Doenças do aparelho digestivo 23,2 21,8 20,7 19 
18,

2 
15,7 

Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose) 13,1 12,4 11,4 8,2 8,4 8,4 

Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo 1,1 1,2 1,3 0,2 0,9 1,7 

Doenças do aparelho geniturinário 4,2 3,8 3,7 3 3,6 6,6 

Doenças do rim e ureter 2,6 2,2 2 2,5 2,7 3,5 

Algumas afeções originadas no período perinatal 1,8 2 1,9 1 1,9 2,4 

Sintomas, sinais e achados anormais não classificados 40,3 38,6 29,8 31,8 34 27,5 

Causas externas 21,9 20,5 22,2 20,8 14,6 15,8 
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Quadro 22. Evolução da taxa de mortalidade padronizada (/100000 habitantes) nos triénios 2010-2012, 2011-
2013 e 2012-2014 na população com idade inferior ou igual a 75 anos, sexo masculino. Fonte: Perfil Local de 
Saúde 2015, DSP ARS Norte, I.P 

 ARS Norte ACES Feira/Arouca 

Grandes grupos de causas de morte 10-12 11-13 12-14 10-12 11-13 12-14 

Todas as causas de morte 504,8 491,4 482 443,1 426,3 419,9 

Algumas doenças infeciosas e parasitárias 15,3 14 13 11,2 9,2 11,6 

Tuberculose 2 1,9 1,7 1 0,8 1,9 

VIH/sida 6,6 5,9 5,3 3 2,5 2,5 

Tumores malignos 193,4 191,7 191,9 168,9 161,8 157,7 

Tumor maligno do lábio, cavidade bucal e faringe 10,4 10,6 10,8 8,1 8,1 9 

Tumor maligno do esófago 8,9 9,2 9,1 9 7,3 6,3 

Tumor maligno do estômago 23,8 23,1 22,3 18,2 14 16 

Tumor maligno do cólon 14,3 13,9 13,6 10,2 8,8 9 

TM da junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal 8 7,7 7,5 4,8 5,8 4,5 

Tumor maligno do fígado e vias biliares intra-hepáticas 9,2 9,4 9,9 6,5 5,5 5,9 

Tumor maligno do pâncreas 9 8,6 8,9 11,9 12,9 11,3 

Tumor maligno laringe, traqueia, brônquios e pulmões 53,2 54 54,3 41,4 41,1 42,9 

Melanoma maligno da pele 1,5 1,4 1,7 1,3 1,6 2,2 

Tumor maligno da próstata 8,4 7,8 8 9,1 7,8 6,4 

Tumor maligno do rim, excepto pelve renal 2,8 2,5 2,6 5,9 5 3,5 

Tumor maligno da bexiga 5 5,3 4,9 3,9 5,7 4,5 

Tumor maligno do tecido linfático e hematopoético 12,4 12,4 12,4 8,8 10,2 10,9 

Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos 1,1 1,3 1,4 1,2 1,2 0,7 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 18 17,4 16,4 20,7 20,5 17,8 

Diabetes mellitus 15,1 13,7 12,7 17,8 15,5 12,8 

Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos 
sentidos 

11,2 11,4 12 4,5 8,2 11,1 

Doenças do aparelho circulatório 85,7 83,3 87,2 76 74 72,7 

Doenças isquémicas do coração 24,9 25,6 30,3 23,3 20,8 23,9 

Outras doenças cardíacas 11,6 11,6 12,6 14,2 14,9 13,2 

Doenças cerebrovasculares 37,5 34,8 32,5 29,5 27,6 25,6 

Doenças do aparelho respiratório 33,8 32,9 32,1 36 30,6 36,9 

Pneumonia 10,9 9,9 9 10,6 9,2 10,5 

Doenças crónicas das vias aéreas inferiores 11,4 11,7 11,8 15,5 13,4 16,4 

Doenças do aparelho digestivo 35,2 33,2 32,2 28,2 25,8 25,1 

Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose) 21,4 20,3 18,9 14,2 13,1 12,8 

Doenças do sistema osteomuscular/ tecido 
conjuntivo 

1,3 1,2 1,2 0 0,9 2,1 

Doenças do aparelho geniturinário 5,7 4,7 4,4 5,5 5,5 7,1 

Doenças do rim e ureter 3,7 2,9 2,5 5 5 4,8 

Algumas afeções originadas no período perinatal 1,8 2,2 2,2 2 3,3 3 

Sintomas, sinais e achados anormais não 
classificados 

61,7 59,2 45,5 50,8 54,5 41,7 

Causas externas 34,4 32,1 34,7 33,2 24,4 27 
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Quadro 23. Evolução da taxa de mortalidade padronizada (/100000 habitantes) nos triénios 2010-2012, 2011-
2013 e 2012-2014 na população com idade inferior ou igual a 75 anos, sexo feminino. Fonte: Perfil Local de 
Saúde 2015, DSP ARS Norte, I.P. 

 ARS Norte ACES Feira/Arouca 

Grandes grupo de causas de morte 10-12 11-13 12-14 10-12 11-13 12-14 

Todas as causas de morte 222,5 218,4 210,4 212,5 207,7 201,3 

Algumas doenças infeciosas e parasitárias 5,1 4,5 4,3 2,8 3,2 1,6 

Tuberculose 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0 

VIH/sida 1,2 1 1,1 0 0 0,4 

Tumores malignos 89 89,3 88,2 84 83,7 88,5 

Tumor maligno do lábio, cavidade bucal e faringe 1,1 1,1 1 0,4 1,8 1,8 

Tumor maligno do esófago 0,7 0,7 0,7 0,9 0,5 0,5 

Tumor maligno do estômago 10,2 10,2 10 11,3 12,6 9,9 

Tumor maligno do cólon 8,5 8,5 7,8 6,1 5,5 6,6 

TM da junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal 3,1 3,2 3,4 3,1 4,1 4,8 

Tumor maligno do fígado e vias biliares intra-hepáticas 2,6 2,7 2,5 1,5 2 1 

Tumor maligno do pâncreas 4,1 4,4 4,4 8,6 5,6 6,1 

Tumor maligno laringe, traqueia, brônquios e pulmões 8,8 9,3 9,2 5,8 7,9 7,4 

Melanoma maligno da pele 1,1 1,2 1,3 2 3 2,4 

Tumor maligno da mama 16,3 15,6 15,2 15,9 15,5 18,6 

Tumor maligno do colo do útero 2,7 2,5 2,2 2,7 2,1 1,2 

Tumor maligno de outras partes do útero 3,4 3,4 3,3 2 2,9 4,3 

Tumor maligno do ovário 3,5 3,4 3,6 3,7 3,7 3,5 

Tumor maligno do rim, excepto pelve renal 0,8 0,9 0,9 0 0,5 1,1 

Tumor maligno da bexiga 0,9 1 1,1 0,9 0 0,4 

Tumor maligno do tecido linfático e hematopoético 6,8 7,3 7,8 5,5 6,3 8,6 

Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos 0,9 0,8 0,7 0,5 1,5 1 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 12,5 12,3 11 15 11,8 11,3 

Diabetes mellitus 10 9,5 8,1 11,6 8,9 8,3 

Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos 7,3 7,7 7,6 9,3 8,6 9,1 

Doenças do aparelho circulatório 41,3 39,8 39,9 42,3 40,8 34,5 

Doenças isquémicas do coração 8 7,4 7,7 11,7 11,1 8,9 

Outras doenças cardíacas 6,2 6,3 7 7,2 10,6 9,1 

Doenças cerebrovasculares 19,8 18,7 17,3 14,5 12,6 9,8 

Doenças do aparelho respiratório 12,1 11,4 10,5 15,4 16,5 15,3 

Pneumonia 4,4 4,4 4,1 3,4 3,9 3,4 

Doenças crónicas das vias aéreas inferiores 3,2 2,8 2,5 6,3 6,4 5,7 

Doenças do aparelho digestivo 12,7 11,8 10,7 11,1 11,5 7,5 

Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose) 5,8 5,4 4,9 3 4,3 4,6 

Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo 1 1,1 1,4 0,4 0,9 1,3 

Doenças do aparelho geniturinário 2,9 3,1 3 1 2 6,1 

Doenças do rim e ureter 1,7 1,6 1,6 0,5 0,9 2,4 

Algumas afeções originadas no período perinatal 1,7 1,8 1,5 0 0,5 1,8 

Sintomas, sinais e achados anormais não classificados 21,5 20,4 16 14,5 15,4 14,5 

Causas externas 10,6 10,1 10,9 9,6 5,5 5,5 
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A desagregação no sexo masculino e no sexo feminino (quadros 23 e 24) oferece alguma 

informação adicional. As causas de morte cuja taxa de mortalidade padronizada é superior com 

significância estatística à Região Norte continuam a ser as mencionadas para ambos os sexos mas 

apenas no sexo feminino se verifica a permanência de significância estatística nas doenças crónicas 

das vias aéreas inferiores e doenças do aparelho genitourinário. (quadro 24). 

Nos tumores malignos, os tumores malignos do aparelho digestivo apresentavam pior expressão 

face ao Norte no sexo feminino no passado mas agora apresentam resultados melhores, sobretudo 

com o desaparecimento das diferenças estatisticamente significativas no tumor do pâncreas. 

Nas doenças do aparelho circulatório, destaca-se o pior resultado na doença isquémica do coração 

nas mulheres relativamente ao Norte, embora sem significância estatística. 

Nas doenças do aparelho respiratório, tanto a taxa de mortalidade padronizada geral como a das 

doenças crónicas das vias aéreas inferiores apresentam piores resultados que o Norte, em ambos os 

sexos, embora a significância estatística só se verifique na desagregação pelo sexo feminino. 

Morbilidade hospitalar 

Através da análise dos Grupos de Diagnóstico Homogéneo (GDH), é possível fazer uma análise dos 

internamentos hospitalares de uma determinada área geográfica. Os últimos dados disponíveis datam 

de 2013, tendo sido publicados através da ferramenta morbilid@des.hospitalar do DSP da ARS Norte, 

I.P. 

Na ótica dos internamentos, é possível clarificar um pouco mais a carga de doença de uma 

determinada zona geográfica dado que não distam tanto da potencial alteração de determinantes 

como a mortalidade e, adicionalmente, não estão tão sujeitos a vieses como os Cuidados de Saúde 

Primários. 

O número de episódios de internamento (quadro 25) não oferece muita informação útil ao 

diagnóstico de situação apesar da sua desagregação por sexo (fig.14) e a visualização da proporção de 

internamentos desagregada por grupos etários (fig.15) permite uma perspetiva mais abrangente. 

Destaca-se, neste âmbito, patologias menos associadas a mortalidade como as doenças músculo-

esqueléticas, lesões e envenenamentos mas também o grande número de internamentos das doenças 

do aparelho digestivo, circulatório e respiratório dado que abrangem muitas causas específicas para 

além daquelas citadas previamente como tendo maior mortalidade. 

Repare-se nas causas específicas associadas a maior letalidade por 100 internamentos, 

nomeadamente, e por ordem decrescente, o Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão, 

Pneumonia, Doença Cerebrovascular, Tumor Maligno do Estômago e Doença hepática alcoólica. 
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Quadro 24. Caracterização dos internamentos hospitalares, ACES Feira/Arouca, ambos os sexos, 2013 DSP ARS 
Norte, I.P. 

 Causas de internamento  Episódios de 
Internamento 

Internamentos 
/ 100000 hab 

Demora 
média 

Letalidade 
(por 100 Int) 

Todas as causas 12800 7904,7 6,0 3,8 

VIH 24 14,8 14,0 8,3 

Tuberculose 19 11,7 21,9 5,3 

Neoplasias malignas 822 507,6 8,7 8,8 

TM cólon, recto e ânus 129 79,7 10,1 8,5 

TM estômago 48 29,6 10,6 12,5 

TM da traq. bronq. pulm. 41 25,3 10,8 26,8 

TM mama 107 66,1 3,9 1,9 

TM colo do útero 7 4,3 3,7 0,0 

TM próstata 26 16,1 6,2 3,8 

Diabetes 80 49,4 8,3 3,8 

Transt. mentais e comport. 230 142,0 14,8 0,0 

Demências 5 3,1 21,4 0,0 

D. mental relac. álcool 17 10,5 13,1 0,0 

Perturbações do humor 52 32,1 16,6 0,0 

Doenças do sistema nervoso 239 147,6 7,1 2,5 

D. aparelho circulatório 1316 812,7 7,9 7,4 

Enfarte agudo do miocárdio 156 96,3 4,7 2,6 

Doença cerebrovascular 330 203,8 11,5 12,7 

D. aparelho respiratório 1509 931,9 6,5 8,5 

Pneumonia 433 267,4 9,3 17,6 

DPOC e bronquiectasias 181 111,8 9,6 9,9 

Asma 39 24,1 6,0 0,0 

D. aparelho digestivo 1402 865,8 5,1 3,1 

D. hepática alcoólica 28 17,3 9,3 10,7 

D. aparelho músculo-esquelético 973 600,9 4,0 0,1 

Doenças do aparelho genito-urinário 897 553,9 4,7 2,1 

Lesões e envenenamentos 1159 715,7 7,0 1,4 

Causas externas 1300 802,8 7,1 1,4 

Lesões autoprovocadas int. 46 28,4 4,9 2,2 

Acidentes  veículos a motor 102 63,0 10,8 0,0 
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Figura 16. Distribuição dos episódios de internamento (número) por causa de internamento e por sexo, ACES 
Feira/Arouca., ambos os sexos 2013. Fonte: morbilid@des.hospitalar, DSP ARS Norte 

 

 

Figura 17. Distribuição dos episódios de internamento por grandes grupos (capítulo CID9) e por grupo etário, 
ACES Feira/Arouca., ambos os sexos 2013. Fonte: morbilid@des.hospitalar, DSP ARS Norte 

 

 A proporção de internamentos por gravidez, parto e puerpério atinge expectavelmente 

valores mais elevados dos 20 aos 39 anos. Existe um peso crescente nas doenças do aparelho 

circulatório ao longo dos grupos etários, um pico de internamentos por neoplasias malignas entre os 
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60 e os 69 anos, uma certa estabilidade no peso proporcional de internamentos por doenças do 

aparelho digestivo e a bimodalidade, também esperada, na proporção das doenças do aparelho 

respiratório (grupos etários extremos).  

 

Em termos epidemiológicos, os números absolutos não permitem a comparação com outros ACES 

e a sua carga de internamentos. Recorrendo aos internamentos por 100000 habitantes, padronizados 

pela idade, é possível comparar se existem diferenças estatisticamente significativas entre o perfil do 

ACESFA e os outros da Região Norte. 

Sendo assim, o perfil de morbilidade hospitalar do ACESFA, para todas as idades, apresentou em 

2013 um valor superior, com significância estatística, de internamentos padronizados pela idade ao 

da Região Norte, nos seguintes itens: doenças do aparelho músculo-esquelético e acidentes de 

veículos a motor. Quando os dados são analisados tendo em conta o sexo verifica-se um valor superior 

com significância estatística nas doenças músculo esqueléticas apenas no sexo feminino e nos 

acidentes de veículo a motor apenas no sexo masculino. 

Em oposição, o ACES apresentou um valor inferior, com significância estatística nos internamentos 

por: doenças infeciosas (embora sem diferenças estatísticas quanto ao HIV e Tuberculose); neoplasias 

malignas do estômago, da traqueia, brônquios e pulmões; diabetes; doenças mentais relacionadas 

com o álcool e perturbações de humor; doença cerebrovascular; pneumonia; doença hepática 

alcoólica. A presença de significância estatística é dependente da estratificação por sexo, sendo 

necessária alguma prudência na interpretação destes valores. 

Nos indivíduos com idade inferior a 75 anos, o perfil de morbilidade hospitalar neste ACES 

apresentou um valor superior, com significância estatística nas doenças do aparelho respiratório, nas 

doenças músculo-esqueléticas, nas lesões e envenenamentos e nos acidentes com veículos a motor 

comparativamente com a Região Norte. Por outro lado, o ACES apresentou um valor inferior, com 

significância estatística nos internamentos por todas as causas, nas doenças infeciosas (embora mais 

uma vez sem diferenças estatísticas quanto ao HIV e Tuberculose), nas neoplasias malignas da 

traqueia, brônquios e pulmões, na diabetes, nas doenças mentais relacionadas com o álcool, nas 

perturbações de humor, nas doenças do aparelho circulatório como as doenças cerebrovasculares e 

nas doenças do aparelho digestivo como a doença hepática alcoólica. 

Comparativamente à Região Norte, a desagregação por sexo em indivíduos com idade inferior a 

75 anos revela que o sexo masculino assume taxas de internamento mais elevadas com significância 

estatística nas doenças do aparelho respiratório e nos acidentes com veículos a motor enquanto as 

mulheres têm taxas de internamento mais elevada, com significância estatística, nas doenças do 

aparelho respiratório, aparelho músculo-esquelético e lesões e envenenamentos. 
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Morbilidade Cuidados de Saúde Primários 

 

Do ponto de vista da morbilidade registada nos cuidados de saúde primários, medida pela 

proporção de inscritos com diagnóstico ativo de ICPC-2 em novembro de 2018, destacam-se (quadro 

26) as alterações do metabolismo dos lípidos, a hipertensão e as perturbações depressivas. 

 

Quadro 25. Proporção de diagnósticos ativos no ACES Feira Arouca em dezembro de 2015, por género, 
ordenados por ordem decrescente no total de utentes 

Diagnóstico Código ICPC-2 % Total %M %F 

ALTERAÇÕES DO METABOLISMO DOS LÍPIDOS T93 28,5 27,7 29,1 

HIPERTENSÃO (K86 + K87) K86+K87 22,0 20,4 23,5 

EXCESSO DE PESO T83 17,9 17,7 18,0 

PERTURBAÇÕES DEPRESSIVAS P76 14,0 6,0 21,5 

ABUSO DO TABACO P17 13,0 19,3 7,2 

OBESIDADE T82 12,0 9,5 14,4 

DIABETES (T89 + T90) T89+90 7,6 7,9 7,4 

OSTEOARTROSE DO JOELHO L90 6,3 3,8 8,5 

ASMA R96 3,3 2,8 3,7 

OSTEOARTROSE DA ANCA L89 2,9 2,2 3,6 

OSTEOPOROSE L95 2,8 0,4 5,1 

ABUSO CRÓNICO DO ÁLCOOL P15 1,8 3,2 0,4 

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA R95 1,7 2,4 1,1 

 

Completando a informação relativa a determinantes de saúde normalmente mencionados, o 

abuso crónico do álcool aparece registado em 1,8% dos utentes (3,2 % nos homens, 0,4% nas 

mulheres) e o abuso de drogas aparece registado em 0,6% dos utentes (0,9% nos homens, 0,3% nas 

mulheres). 

Comparando a proporção das patologias previamente referidas, com a proporção dos 

diagnósticos na Região Norte (fig.16), note-se que a proporção de utentes com abuso de tabaco é 

inferior nas mulheres e também na diabetes. Em sentido contrário, destaca-se o maior número de 

mulheres com perturbações depressivas registadas e a proporção de utentes com alterações do 

metabolismo dos lípidos. 

 

Na Saúde Mental, vale a pena fazer um exercício suplementar face aos números elevados das 

perturbações depressivas no sexo feminino. A desagregação destes dados por grupo etário mostra o 

resultado expresso na figura 16 em que se observa uma prevalência máxima de 32,1 % de 

perturbações depressivas em mulheres dos 55 aos 59 anos com uma aparente distribuição normal em 

torno desse valor. Em termos práticos, anulado o denominador das crianças e mulheres mais jovens, 
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verificamos que aproximadamente 1 em cada 3 utentes do sexo feminino neste ACES, dos 40 aos 69 

anos, têm um diagnóstico de perturbação depressiva. 

 

Figura 18. Proporção de inscritos em ambos os sexos, por percentagem, em 2012 e 2016, com diagnóstico de 
perturbação depressiva no Sistema de Informação das Administrações Regionais de Saúde no ACES 

Feira/Arouca. Fonte: SIARS 

Valerá a pena destacar também a desagregação do alcoolismo que, apesar de revelar valores 

muito pequenos, apresenta-se de forma distinta na figura 17, seguindo o mesmo raciocínio do que na 

perturbação depressiva, com valores a oscilar entre os 4,7% e os 6,4% nos homens entre 45 e 79 anos, 

com um acréscimo evidente de codificação entre os 50 e os 64 anos no intervalo descrito de quatro 

anos. 
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Figura 19. Proporção de inscritos em ambos os sexos, por percentagem, em 2012 e 2016, com diagnóstico de 
abuso crónico do álcool no Sistema de Informação das Administrações Regionais de Saúde no ACES 

Feira/Arouca. Fonte: SIARS 

 

A execução do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral de 2014-2015 revelou um índice 

CPO-D total (que avalia a presença de cáries dentárias na população) de 1.38 nos alunos abrangidos 

pelo projeto cheque dentista (alunos de 7, 10 e 13 anos de idade), o que corresponde a um nível 

“baixo” da doença. Este valor está na linha do registado no ano anterior (1.3), embora ainda não esteja 

atingida a meta definida de 1. 

 

 

Figura 20. Proporção de inscritos/1000 por diagnóstico ativo no Sistema de Informação das Administrações 
Regionais de Saúde em 2014, na Região Norte e no ACES Feira/Arouca. Fonte: morbilid@dades.csp, DSP ARSN, 

I.P. 

 

O Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral é dos que mais beneficiaria da 

sustentabilidade da articulação entre as unidades funcionais do ACES e dos parceiros na comunidade, 
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nomeadamente escolas e autarquias. Relacionado com o Programa Nacional de Promoção de Saúde 

Oral, a vários níveis, surge também o Programa Nacional de Saúde Escolar que deve ser igualmente 

visto como prioritário para dar resposta a algumas das necessidades técnicas de saúde identificadas 

assim como necessidades sentidas pela comunidade (ver perceção da comunidade). 

 

Doenças de notificação obrigatória 

 

 

Figura 21 - Número de doenças de notificação obrigatória em 2018 

 

Notificaram-se um total de 132 doenças de notificação obrigatória em 2018(fig.19). Nas doenças 

de notificação obrigatória, a campilobacteriose destaca-se agora como doença mais notificada e que 

deverá merecer mais atenção. A tuberculose, com dezasseis notificações, deve continuar a ser alvo de 

investimento para a redução contínua da incidência local desta doença, nomeadamente da cadeia de 

transmissão ainda activa de tuberculose polirresistente no sul de Santa Maria da Feira.  
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 A evolução da taxa de incidência da tuberculose é favorável, sendo os valores registados em 

2011, 2012 e 2013, respetivamente, 25,9, 22,8 e 20,4/100000 habitantes. No enquadramento da 

Região Norte, isto significa que o ACESFA se encontra no segundo quartil com melhores resultados 

neste indicador – fig.20. 

 

Figura 23. Evolução da taxa de incidência (/100000 habitantes) de tuberculose, 2000-2013 no ACES 
Feira/Arouca. Fonte: Perfil Local de Saúde 2015, DSP ARS Norte, I.P. 

 

 A evolução da taxa de incidência da infeção VIH regista igualmente uma evolução favorável 

desde 2008, registando-se nesse ano um valor de 11,1 e, em 2013, 1,2/100000 habitantes – figura 21. 
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Figura 22. Evolução do número de notificações doenças de declaração/notificação obrigatória no ACES 
Feira/Arouca de 2007 a 2018 Fonte: Relatório das Doenças de Notificação Obrigatória 2015, USP Entre Douro e 
Vouga I 
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Figura 24. Evolução da taxa de incidência (/100000 habitantes) da infeção VIH (Complexo Relacionado com 
SIDA + Infeção Aguda + Portadores Assintomáticos + Síndroma de Imunodeficiência adquirida), 2000-2013 no 

ACES Feira/Arouca. Fonte: Perfil Local de Saúde 2015, DSP ARS Norte, I.P. 

 

Vacinação 

 

O panorama da cobertura vacinal no final de 2018 é globalmente favorável. As alterações do 

PNV traduziram-se em algumas irregularidades, sobretudo no que toca à perda da universalidade da 

BCG. Em quase todas as coortes avaliadas verificou-se uma cobertura vacinal que ultrapassou as metas 

propostas pelo ACES (98%). Os resultados para os objetivos para a segunda dose da HPV continuam 

um pouco abaixo da expectativa. 

A recusa vacinal não representa, por ora, um problema no ACES devendo, no entanto, ser 

acautelada a formação e a disponibilidade de material pedagógico para lidar com essa circunstância.  

 

Perceção da Comunidade 

 

 Através do Conselho da Comunidade, solicitou-se que os parceiros representados ordenassem 

um conjunto de necessidades técnicas identificadas na atualização do diagnóstico de situação, tendo 

em conta as três principais fontes de informação: mortalidade, morbilidade hospitalar e em cuidados 

de saúde primários. O resultado desse levantamento está expresso no quadro 28. 

 

Quadro 26. Ordenamento de problemas de saúde de acordo com a perceção dos parceiros representados no 
Conselho da Comunidade do ACES Entre Douro e Vouga I 

Problema de Saúde Ranking 

Acidente vascular cerebral 1 

Perturbações depressivas 2 
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Diabetes 3 

Enfarte agudo do miocárdio 4 

Tumor maligno do estômago 5 

Tumor maligno do colon e recto 6 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 7 

Pneumonia 8 

Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 9 

Doenças musculo-esqueléticas 10 

Lesões e envenenamentos 11 

Acidentes de veículos a motor 12 

Tuberculose 13 

 

  Adicionalmente, os parceiros tinham a hipótese de se expressar acerca de outros problemas 

que consideravam como necessidades sentidas no âmbito do contacto com o público. Neste domínio, 

duas necessidades sentidas destacaram-se: a obesidade, nomeadamente infantil e o domínio da saúde 

mental, com destaque específico para o alcoolismo. As demências e doenças mentais degenerativas 

foram citadas assim como especificamente as perturbações depressivas. Relevante também é 

destacar que foram feitas alusões à necessidade de uma maior capacidade de resposta da Saúde na 

área das adições, saúde mental assim como uma maior necessidade de articulação com respostas já 

existentes ao nível da comunidade. 

  

 Olhando de forma crítica para a ordenação feita pelos parceiros, é de destacar que é alinhado 

com o levantamento das necessidades técnicas a maior importância dada a problemas com maior 

expressão em termos de magnitude como o Acidente Vascular Cerebral, Perturbações Depressivas e 

Diabetes. A menor visibilidade da importância de outros problemas tal como as doenças musculo-

esqueléticas, lesões e envenenamentos, acidentes de veículos a motor e tuberculose certamente 

contribuem para a sua menor priorização. 

 Os dois aspetos citados à parte das necessidades técnicas, a saúde mental e obesidade infantil, 

devem ser alvo de atenção por parte da comunidade e cabe aos Serviços de Saúde procurar a 

articulação entre os parceiros, recorrendo sobretudo a soluções já existentes no terreno e à sua 

potenciação / melhoria. Uma dimensão que deverá ser sempre tida em conta é a mensurabilidade 

destes problemas de saúde que, no caso da obesidade infantil não é um obstáculo mas apresenta 

limitações importantes no caso da saúde mental. De notar também que, para além de qualquer 

estratégia especificamente dirigida, a intervenção sobre dois dos três principais determinantes 

(alimentação e atividade física) das necessidades técnicas de saúde identificadas irá representar 

ganhos tanto na saúde mental e obesidade. 
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 O primeiro e último estudo epidemiológico sobre epidemiologia de perturbações psiquiátricas 

em Portugal (Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental, editado pela Faculdade de Ciências 

Médicas da UNL, coordenado por José Miguel Caldas de Almeida e Miguel Xavier, disponível em 

http://www.fcm.unl.pt/main/alldoc/galeria_imagens/Relatorio_Estudo_Saude-Mental_2.pdf) revela 

dados que podem ser importantes para enquadrar o problema. Um em cada cinco indivíduos 

apresentou uma perturbação psiquiátrica no ano anterior à realização do estudo (2009), sendo que 

Portugal apresentou valores superiores a todos os outros países do sul da Europa. As perturbações da 

ansiedade são as patologias mais prevalentes (16,5%) e são determinantes para a diferença 

relativamente a outros países na prevalência de patologia psiquiátrica. De notar adicionalmente, o 

maior impacto da patologia depressiva nas mulheres (OR: 2,3), destacado também pelo European 

Social Survey – Social Inequalities in Health and their determinants. Estes dados têm ressonância na 

morbilidade registada nos cuidados de saúde primários (20,1% vs 4,7%) mas não têm a fiabilidade 

necessária para medir o fenómeno na população. 
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Prioridades 

 

 Tendo em conta as necessidades técnicas, o parecer da comunidade e a expressão por parte 

das unidades funcionais, foram selecionados os seguintes problemas (e com necessidade de 

atualização das prioridades previamente elencadas) 

 

 Por ordem decrescente de mortalidade (taxa de mortalidade padronizada abaixo dos 75 anos 

e em ambos os sexos, sintetizando patologias com determinantes comuns, nomeadamente as 

doenças do aparelho circulatório e as neoplasias do aparelho digestivo) 

 

1- Doenças do aparelho circulatório (Doenças cerebrovasculares e Doença isquémica do coração)  

 

2-Neoplasias do aparelho digestivo (Tumor maligno do estômago +Tumor maligno do colon, recto, 

ânus e canal anal) 

 

3- Tumor maligno da laringe, traqueia, brônquios e pulmão 

 

4- Tumor maligno da mama na mulher 

 

5-Doenças crónicas das vias aéreas inferiores 

 

6-Diabetes Mellitus 

 

7-Perturbações depressivas  
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Necessidades em Saúde 

 

1- Menor mortalidade por doenças do aparelho circulatório (Doenças cerebrovasculares e Doença 

isquémica do coração) 

 

2- Menor mortalidade por tumor maligno da laringe, traqueia, brônquios e pulmão 

  

3- Menor mortalidade por tumor maligno da mama 

  

4 - Menor mortalidade por neoplasias do aparelho digestivo (Tumor maligno do estômago +Tumor 

maligno do colon, recto, ânus e canal anal) 

  

5- Menor mortalidade por doenças crónicas das vias aéreas inferiores 

  

6- Menor mortalidade por diabetes mellitus 

 

 De acordo com o Plano Nacional de Saúde Mental: 

 

7-Aumentar o registo do estado de saúde mental dos utentes activos dos Cuidados de Saúde 

Primários. 

 

 Estas necessidades serão usadas também na monitorização dos resultados em saúde no final 

do período em questão. 
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Determinantes dos problemas de saúde 

 

 Podemos abordar a questão da melhoria da saúde populacional primariamente através dos 

determinantes envolvidos nas patologias selecionadas como prioritárias. 

 

 

 

 
Figura 25- Determinantes de Saúde (Dahlgren and Whitehead, 1991) 

 

 

 Dos problemas de saúde elencados, podemos isolar um conjunto de determinantes comuns, 

a saber: 

 

A- Tabagismo 

 

B- Alimentação saudável 

 

C- Atividade Física 

 

D- Saúde Mental 

 

E- Literacia em Saúde 

 

 

 Tendo em consideração as prioridades e necessidades identificadas, de seguida alinham-se 

metas estabelecidas pelos Programas Nacionais respetivos, através dos determinantes identificados 

e selecionando objetivos adicionais para além da mortalidade com os respetivos indicadores já 

selecionados a nível a nacional. 
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Metas de Saúde a 2020 (Programas Nacionais): 

Determinantes 

 

Tabagismo 

 

A. Reduzir a prevalência de fumadores na população com ≥15 anos para um valor inferior a 20%;  

B. Eliminar a exposição ao fumo ambiental;  

C. Reduzir as desigualdades regionais na prevalência de fumadores na população com ≥15 anos. 

 

Quadro 27. Metas nacionais do Tabagismo até 2020 

Metas 2020 Objetivos 

A Prevenir a iniciação do consumo de tabaco nos jovens 
Promover e apoiar a cessação tabágica  

B Proteger da exposição diária ao fumo ambiental  

C Monitorizar, avaliar e promover a formação profissional, a investigação e as 
melhores práticas no domínio da prevenção e controlo do tabagismo. 
Aumentar a literacia da população no domínio da prevenção e controlo do 
tabagismo e promover um clima social favorável ao controlo do tabaco. 
Garantir uma adequada cobertura por cuidados de apoio intensivo à cessação 
tabágica e diminuir as barreiras no acesso ao tratamento farmacológico.  

 

Indicadores de monitorização selecionados: 

% de fumadores na população residente com 15 ou mais anos (Inquérito Nacional de Saúde) 

% de fumadores nos utentes do ACES (SIARS) 

 

 

Alimentação Saudável 

 

A. Controlar a prevalência de excesso de peso e obesidade na população infantil e escolar, limitando 

o crescimento a zero, até 2020;  

B. Reduzir em 10% a média de quantidade de sal presente nos principais fornecedores alimentares de 

sal à população, até 2020;  

C. Reduzir em 10% a média de quantidade de açúcar presente nos principais fornecedores alimentares 

à população, até 2020;  

D. Reduzir a quantidade de ácidos gordos trans para menos de 2% no total das gorduras 

disponibilizados, até 2020;  

E. Aumentar o número de pessoas que consome fruta e hortícolas diariamente em 5%, até 2020;  

F. Aumentar o número de pessoas que conhece os princípios da dieta mediterrânica em 20%, até 2020. 
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Quadro 28. Metas nacionais da Alimentação Saudável até 2020 

Metas 2020 Objetivos 

A E F Melhorar o conhecimento sobre os consumos alimentares e estado nutricional 
da população portuguesa, seus determinantes e consequências  

A Diminuir a disponibilidade de alimentos com elevada densidade energética em 
ambiente escolar e em espaços públicos  

A E F Informar e capacitar para a compra, confeção, armazenamento de alimentos 
saudáveis e princípios da dieta mediterrânica na população em geral e em 
particular em ambiente escolar e nos grupos sociais mais desfavorecidos  

A Melhorar a qualificação e o modo de atuação dos diferentes profissionais que, 
pela sua atividade, possam influenciar conhecimentos, atitudes e 
comportamentos na área alimentar em particular em crianças em idade escolar  

B C D Aumentar o conhecimento sobre a disponibilidade e consumos de sal, gorduras 
trans e açúcares da população portuguesa, seus determinantes e consequências  

B C D E Identificar e promover ações transversais que incentivem a disponibilidade e o 
consumo de alimentos de boa qualidade nutricional de forma articulada e 
integrada com outros sectores públicos e privados  

 

Indicadores de monitorização selecionados: 

% da população que consome fruta e hortícolas (Inquérito Nacional de Saúde) 

 

Atividade Física 

 

A. Aumentar para 32% a percentagem de adultos que indica fazer exercício ou desporto com 

regularidade, até 2020 

B. Aumentar para 70% a percentagem de adolescentes que pratica atividade física três ou mais vezes 

por semana, até 2020 

C. Aumentar para 25% a percentagem de adultos com menos de 7,5h/dia em atividade sedentária, até 

2020 

 

Quadro 29. Metas nacionais da Atividade Física até 2020 

Metas 2020 Objetivos 

A B C Promover a sensibilização, a literacia física e a prontidão de toda a população 
face à prática de atividade física regular e redução do tempo sedentário.  
Promover a generalização da avaliação, aconselhamento e referenciação da 
atividade física nos cuidados de saúde primários.  
Incentivar ambientes promotores da atividade física nos espaços de lazer, no 
trabalho, nas escolas, universidades, nos transportes e nos serviços de saúde. 
Promover a vigilância epidemiológica e a investigação, e valorizar e divulgar as 
boas práticas na área da promoção da atividade física.  

 

Indicadores de monitorização selecionados: 
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% de adultos que indica fazer exercício ou desporto com regularidade. (Eurobarómetro) 

 

Literacia em Saúde / Sistema de Saúde 

 

 Colaborar na implementação do Plano de Ação para a Literacia em Saúde (2019-2021), pela 

divulgação dos produtos do mesmo, relacionados com os quatro objetivos. 

 

A. Promover a adoção de estilos de vida saudável (contexto diário)  

B. Capacitar para a utilização adequada (sistemas de saúde) 

C. Promover o bem-estar na doença crónica 

D. Promover o conhecimento e a investigação  
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Figura 26. “Roadmap” do Plano de Ação para a Literacia em Saúde 2019-2021 

 

 

 

De acordo com a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável (2018-2025): 

 

A - Disseminar boas práticas para a promoção do envelhecimento ativo, na redução das desigualdades 

em saúde, na promoção de maior informação acerca de direitos, e na melhoria da qualidade de vida 

da população idosa; 

 

B - Desenvolver competências específicas de cuidados a pessoas idosas; 
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C- Assumir as competências de promoção de literacia em saúde como transversais a todos 

os profissionais; 

 

D-Garantir que os profissionais de saúde usam a promoção da literacia como instrumento de 

intervenção terapêutica e recorrem ao Repositório de Literacia para a Promoção da Saúde; 

 

E- Garantir que todos os contactos com os profissionais de saúde são aproveitados para 

incrementar de forma específica a literacia em saúde; 

 

F- Verificar a possibilidade de implementar o projeto “Centro de Saúde Amigo das Pessoas Idosas” 

(projeto da OMS); 

 

G- Valorizar em sede de contratualização de indicadores relativos à adoção de percursos de 

cuidados para pessoas com comorbilidades que assegurem continuidade de cuidados 

entre os diferentes níveis, adequados à condição de saúde da pessoa; 

 

H- Formar e sensibilizar os profissionais de saúde para as questões da igualdade e não discriminação, 

designadamente em razão da idade e incluído a discriminação múltipla; 

 

I- Promover atividades sociais, culturais, desportivas, de turismo e termalismo dirigidas às pessoas 

idosas; 

 

J- Qualificar os espaços de atendimento nos serviços de saúde para promoção da literacia em saúde. 
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Metas de Saúde a 2020 (Programas Nacionais): Problemas 

de saúde 

 

Doenças Cérebro-Cardiovasculares 
 
A. Reduzir a mortalidade prematura <70 anos por doença cerebrovascular - taxa de mortalidade 

padronizada ≤ 8,5% ou número de óbitos ≤1000.  

B. Reduzir a mortalidade prematura <70 anos por doença isquémica cardíaca - taxa de mortalidade 

padronizada ≤ 9,5% ou número de óbitos ≤ 1000  

C. Reduzir a mortalidade intra-hospitalar por Enfarte Agudo do Miocárdio para 7% com número de 

óbitos anual ≤950.  

D. Incrementar o número de angioplastias primárias no Enfarte Agudo do Miocárdio para 470 por 

milhão de habitantes.  

E. Incrementar o número de casos submetidos a terapêutica fibrinolítica ou reperfusão endovascular 

no Acidente Vascular Cerebral para 1800 casos/ano.  

 
 
Quadro 30. Metas das doenças cérebro-cardiovasculares até 2020 

Metas 2020 Objetivos 

A B Monitorizar indicadores de saúde na área das doenças cerebro-cardiovaculares 
Melhorar do controlo ao nível dos Cuidados de Saúde Primários da Hipertensão, da 
Dislipidemia e do Tabagismo Promover a investigação científica na área das doenças 
cérebro cardiovasculares 

C D E Promover aumento da sensibilização dos CSP para os sinais e sintoma de alerta do EAM 
Adequar o nível de resposta do INEM 

D Promover a eficácia dos centros de ICP (Intervenção Coronária Percutânea)  

E Revisão da cobertura nacional para a terapêutica endovascular  

 

 

Doenças Respiratórias / Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

 

A. Duplicar a percentagem de diagnósticos de asma efetuados a utentes dos Cuidados de Saúde 

Primários;  

B. Duplicar o número de utentes com o diagnóstico de DPOC confirmado por espirometria, nos 

Cuidados de Saúde Primários;  

C. Reduzir em 10 pontos percentuais a taxa de internamentos ambulatório-sensíveis por Doença 

Respiratória Crónica (DRC) 
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Quadro 31. Metas das Doenças Respiratórias até 2020 

Metas 2020 Objetivos 

A Promover a vigilância epidemiológica e os registos na área das doenças respiratórias 

B Aumentar o diagnóstico precoce de DPOC nos Cuidados de Saúde Primários, aumentando 
a acessibilidade à espirometria. 

C  Melhorar a prestação de cuidados e promover as boas práticas na área das doenças 
respiratórias 
Constituir alianças com parceiros internacionais 
Melhorar a literacia em Saúde, no que respeita às doenças respiratórias e hábitos de vida 
saudáveis 
 
 

 

 

Indicadores de Monitorização selecionados: 

 

A. Nº de utentes inscritos com o diagnóstico de asma nos CSP no ano, sobre total de utentes inscritos 

nos CSP nesse ano 

 

B. Nº de diagnósticos de DPOC efetuados por espirometria no ano, sobre total de utentes com o 

diagnóstico provável de DPOC inscritos nos CSP nesse ano 

 

C. Nº de utentes asmáticos tratados com corticoterapia inalada no ano sobre o número de utentes 

inscritos nos CSP com o diagnóstico de asma nesse ano, vezes 100 / Nº de utentes com o diagnóstico 

de DPOC a quem foi prescrita vacinação antigripal sobre o número de utentes inscritos nesse ano com 

o diagnóstico de DPOC, vezes 100  

 

 
Doenças Oncológicas  
 

 
A. Expandir a cobertura dos rastreios oncológicos de base populacional, a todo o território nacional e 

aumentar as taxas de cobertura populacional até 2020: rastreio do cancro da mama 90%, rastreio do 

cancro do colo do útero 75% e rastreio do cancro do colon e reto 50%;  

B. Reduzir percentagem de cirurgias oncológicas que ultrapassa o Tempo Máximo de Resposta 

Garantido (TMRG) para menos de 10% até 2020;  
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C. Promover a integração de cuidados entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares em 

três patologias oncológicas;  

D. Garantir que 75% das patologias do reto, pâncreas e testículo são tratados em centro de referência.  

 

Quadro 32. Metas das Doenças Oncológicas até 2020 

Metas 2020 Objetivos 

ABCD Monitorizar indicadores de saúde na área das Doenças Oncológicas  
 

A Promover a cidadania em relação à doença oncológica  
 

ABD Influenciar a incidência das doenças oncológicas nomeadamente das três 
patologias rastreáveis  
Melhorar a recolha de dados no âmbito das doenças oncológicas  

BD Promover a qualidade e a equidade de acesso ao tratamento oncológico  
 

C Promover a articulação entre os diversos níveis de cuidados  
 

 
Indicadores de Monitorização selecionados: 

 

Taxa de cobertura populacional do rastreio do cancro da mama 

Taxa de cobertura populacional do rastreio do cancro do colo do útero 

Taxa de cobertura populacional do rastreio do cancro do cólon e reto 

 

Saúde Mental 

 

A. Aumentar em 25% o registo das perturbações mentais nos Cuidados de Saúde Primários; 

  

B. Inverter a tendência da prescrição de benzodiazepinas na população através da sua estabilização; 

  

C. Apoiar a criação de 1500 lugares para adulto e 500 para crianças/adolescentes em Cuidados 

Continuados Integrados de Saúde Mental; 

 

D. Aumentar em 30% o número de ações no âmbito dos programas de promoção da saúde mental e 

de prevenção das doenças mentais, desenvolvidos pelo PNSM 

 

 A escolha de indicadores para medir a proporção da população é a mais problemática de 

todas. As escolhas internacionais dividem-se entre sintomas auto-reportados, codificações de doenças 
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mentais pelos clínicos e medição da medicação por auto-reporte ou não (Tannebaum et al – Indicators 

for Measuring health: Towards Better Surveillance). Todos eles têm vantagens e desvantagens. A 

opção metodológica, em linha com os objetivos nacionais, é de refinar a codificação de doenças 

mentais e consensualizar o que significam episódios ativos de perturbação depressiva e/ou ansiosa 

assim como cruzar os dados de utentes com medicação crónica com esses registos para certificar que 

estão devidamente codificados. 

 

 Um aspeto universal na literatura é o subdiagnóstico no sexo masculino que deve ser alvo de 

especial atenção através de um limiar mais baixo de suspeição clínica assim como aproveitamento da 

replicação de campanhas nacionais e momentos específicos de sensibilização para a saúde masculina. 

Neste campo, ter em conta ainda as intervenções no campo do Alcoolismo e Cuidadores Informais, 

com iniciativas por parte da Dr.ª Genny Correa e Dr.ª Carla Tavares, em colaboração com iniciativas já 

existentes na comunidade e recursos do ACES, com destaque para a Unidade de Recursos Assistenciais 

Partilhados e Unidades de Cuidados na Comunidade. 

 

 Uma última nota para uma necessidade identificada: maior taxa de cobertura 

estandardizada dos Estabelecimentos Residenciais para Pessoas Idosas no Concelho de Santa Maria 

da Feira (Disponível em: http://www.seg-social.pt/publicacoes?kw=taxas+de+cobertura). Em termos 

comparativos, o concelho tem menor taxa face a outros concelhos vizinhos e, embora o ACES não 

tenha recursos próprios para a sua resolução, pode sempre sensibilizar parceiros para a questão. 

 

Indicadores de Monitorização selecionados: 

A. % de pessoas com registo de Doença Mental entre o nº de utentes inscritos nos CSP 

(depressão/ansiedade) 

B. Consumo de benzodiazepinas (DDD)  

 

 

 

 

 

Parcerias 

Câmara Municipal de Arouca 

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 

http://www.seg-social.pt/publicacoes?kw=taxas+de+cobertura


P á g i n a  | 51 

 

 
PLANO LOCAL DE SAÚDE 2018-2020 | ACES Feira-Arouca 

Rede Social Arouca 

Rede Social Santa Maria da Feira 

Plataforma Territorial Supra Concelhia da Rede Social (Dec-Lei nº115/2006 de 14 de Junho) 

Comunicação 

Disponibilização do Plano Local de Saúde nas plataformas regionais e nacionais específicas até final 

do terceiro trimestre de 2019. 

Disponibilização do Plano Local de Saúde em sítio eletrónico do ACES até final do terceiro trimestre 

de 2019. 

Apresentação do Plano Local de Saúde nas Câmaras Municipais de Arouca e Santa Maria da Feira até 

final do terceiro trimestre de 2019. 

Discussão em Conselho da Comunidade, tendo em vista formulação de estratégias específicas e 

ajustadas às estratégias nacionais. 

Monitorização e Avaliação 

Realização de novos diagnósticos de situação a outubro de 2019 e outubro de 2020. 

Relatório de Monitorização a Janeiro de 2020. 

Relatório de Avaliação a Janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 

 A realidade do ACESFA oferece desafios consideráveis, desde já pelas suas características 

geodemográficas assimétricas entre os dois concelhos que o constituem. No entanto, a atualização do 
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diagnóstico de situação não vem adicionar informação díspar face ao que já está previsto no atual 

Plano Local de Saúde 2012-2016. 

 No que toca à evolução demográfica, destaca-se naturalmente o envelhecimento da 

população e a diminuição dos indicadores do desemprego, continuamente desde 2015. O ACESFA 

mantém uma taxa de mortalidade infantil acima da Região Norte e de Portugal, com destaque para os 

óbitos entre os 8 e os 364 dias. 

 As cinco maiores causas de morte em indivíduos com menos de 75 anos são as doenças 

cerebrovasculares, tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão, doença isquémica do coração, 

tumor maligno do estômago e diabetes mellitus. As doenças respiratórias e do trato urinário inferior 

são superiores à Região Norte com significância estatística. Esta relação mantém-se apenas nas 

mulheres quando desagregada por sexo. 

 Os internamentos do ACESFA, nomeadamente nos com menos de 75 anos, destacam-se por 

um valor superior, com significância estatística nas doenças do aparelho respiratório, nas doenças 

músculo-esqueléticas, nas lesões e envenenamentos e nos acidentes com veículos a motor 

comparativamente com a Região Norte 

 A morbilidade nos cuidados de saúde primários é caracterizada por uma elevada proporção 

de utentes com alteração do metabolismo dos lípidos, hipertensão, perturbações depressivas (com 

destaque para as mulheres), abuso de tabaco e obesidade. 

 Existe um fio comum à morbimortalidade mais importante do ACESFA que consiste na tríade 

de determinantes associada a estilos de vida saudáveis: alimentação, atividade física e tabagismo.  

A consulta da comunidade revelou que, para além dos problemas mencionados previamente, 

a obesidade infantil e os problemas de saúde mental são necessidades sentidas. A abordagem 

estruturada, no âmbito de programas já existentes, mas também recorrendo aos parceiros na 

comunidade deverá fazer face a estes anseios. 
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