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1. Enquadramento
A presente extensão ao Plano Local de Saúde (PLS) do ACES Santo Tirso Trofa 20112016 decorre das recomendações realizadas na avaliação intercalar do PLS Santo Tirso
Trofa 2011-2016 tida em dezembro de 2017.
Os documentos técnicos em que nos fundamentamos para a sua extensão serão o
Plano Nacional de Saúde Revisão e Extensão a 2020 e os Termos de referência para a
construção dos PLS consensualizados na ARS Norte pelo Departamento de Saúde
Pública.
O modelo de integração dos documentos estratégicos terá por base os seguintes
elementos:

EIXOS ESTRATÉGICOS DE
CIDADANIA EM SAÚDE
EQUIDADE E ACESSO
ADEQUADO AOS CUIDADOS DE
SAÚDE
QUALIDADE EM SAÚDE
POLÍTICAS SAUDÁVEIS
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2. Atualização do Diagnóstico de Situação 2018
Quem somos?
A população residente do ACES Santo Tirso/Trofa, em 2016, foi de 107.193 habitantes
com cerca de 64% a pertencer ao concelho de Santo Tirso e 36% ao concelho da Trofa.
Houve, em relação a 2011, uma redução de 3% da população residente resultado de
saldos naturais e migratórios negativos.
Quando comparamos a população dos dois concelhos, a população de Santo Tirso é
mais idosa, apresentando mais 3,9% da população com mais de 65 anos de idade, e a
população da Trofa é mais jovem apresentando mais 2,0% da população com menos de
15 anos de idade. O índice de envelhecimento do ACES, em 2016, ultrapassou o da
Região Norte, mas à custa do valor apresentado no concelho de Santo Tirso.
A taxa de natalidade tem diminuído no ACES e o índice sintético de fecundidade
apresenta, em 2016, um valor muito abaixo dos 2,1 em cada mulher, valor necessário
para que a substituição de gerações seja assegurada.
A esperança média de vida à nascença no ACES, no triénio 2014-2016, foi de 81,4 anos
tendo sido nos homens de 78,6 anos e nas mulheres de 84,1 anos.

Como vivemos?
A população residente analfabeta tem diminuído ao longo dos últimos períodos
censitários, tanto no concelho de Santo Tirso como no da Trofa, sendo o sexo feminino
o que apresenta maior expressão de analfabetas.
O número de desempregados inscritos no IEFP tem vindo a diminuir, e é o sexo
feminino quem apresenta o maior número de desempregadas.
O ganho médio mensal de trabalhadores por conta de outrém tem vindo a aumentar
nos dois concelhos e é o setor terciário o que maior percentagem de trabalhadores
abrange.
O ACES apresenta uma maior proporção de população pensionista da segurança social
comparada com a proporção de população beneficiária do subsídio de desemprego,
justificada pelas características de envelhecimento da população.
A taxa de condução com alcoolemia superior a 1,2g/L tem aumentado no ACES e a taxa
de criminalidade e de crimes contra a integridade física mostra uma tendência
decrescente desde 2006.
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Em 2016, foi o desporto, a área da cultura que teve maior investimento dos concelhos
de Santo Tirso e da Trofa.
A água destinada ao consumo humano das populações de Santo Tirso e Trofa,
distribuída pela rede pública, segundo os critérios analíticos e de qualidade vigente, é
considerada potável. No entanto, a percentagem de cobertura da rede pública do ACES
não é satisfatória. Aliado a este aspeto, parte da população ainda privilegia a utilização
do uso de água de cariz privado, em detrimento do sistema público disponível, o que
poderá constituir um risco para a saúde dos consumidores.

Onde vivemos?
A área geográfica do ACES compreende um total de 208,62Km2. Perante os dados de
2016, verifica-se que no concelho de Santo Tirso (área 136,60Km2), somente 50% da
população está efetivamente servida pela rede pública de abastecimento de água, ao
passo que no concelho da Trofa (área 72,02Km2), este valor situa-se nos 60%.
Uma parte significativa da população nos dois concelhos em análise está a utilizar água
não tratada, de qualidade desconhecida, Os dados de 2017 evidenciam que a taxa de
cobertura à rede pública de saneamento no concelho de Santo Tirso apresenta-se
deficiente, apenas 40%, ao passo que no concelho da Trofa a taxa de cobertura ronda
os 97%. À indisponibilidade do serviço público, em determinados locais, acresce ainda a
baixa taxa de adesão da população à rede pública de saneamento: 40% no concelho de
Santo Tirso e 64% no concelho da Trofa.
Uma parte considerável da população mantém soluções particulares, através da
disposição em infraestruturas individuais, possivelmente mal concebidas, podendo
constituir problemas ambientais e de saúde pública.

Que recursos temos?
A nível de recursos da saúde, o ACES, apresenta uma cobertura de cuidados de saúde
primários, hospitalares públicos e privados, cuidados continuados e integrados, e para
comportamentos aditivos e dependência para a população residente.
A cobertura assistencial do ACES nos últimos anos tem uma média de 98,5% de
população inscrita (n=115907) com médico de família (n= 114266). Em 2016 o CHMA
tinha uma lotação de 276 de camas.
A Rede Nacional de Cuidados Continuados tem uma lotação de 32 camas de
internamento nas unidades de média e longa duração e 60 nas unidades de
ambulatório.
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Na educação a oferta existente abrange desde o pré-escolar até ao ensino secundário, e
inclui ensino profissional e ensino artístico.
O apoio social é prestado pela rede de serviços e equipamentos sociais com as suas
várias valências, as habitações sociais, Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e
Equipa de Intervenção Local de Intervenção (ELI), Equipas de Apoio Prevenção violência
nos Adultos (EPVA).
Na área do lazer, existem nos dois concelhos equipamentos desportivos municipais e
parques arborizados.

Que saúde temos?
A mortalidade infantil apresenta uma tendência decrescente mas de forma oscilatória,
sendo inferior à registada na RN e no Continente. A componente pós – neonatal (óbitos
ocorridos entre os 28 dias e o primeiro ano de vida) apresenta os valores mais baixos no
triénio [14-16].
Em 2016 a Taxa Bruta de Mortalidade do ACES para todas as idades e em ambos os
sexos apresentava por ordem decrescente de valores: as Doenças Cerebrovasculares,
Doenças Isquémicas do Coração, Outras Doenças Cardíacas, TM da Traqueia Brônquios
e Pulmões e a Pneumonia. Nas idades precoces <75 anos, no sexo masculino, as causas
específicas por ordem decrescente são o TM Traqueia Brônquios Pulmões, D. Isquémica
do Coração e TM do Estômago. No sexo feminino são as D. Cerebrovasculares, TM
Mama e TM do Estômago.
No ACES a Taxa de mortalidade prematura padronizada pela idade para ambos os sexos,
em idade precoce, coloca as Doenças do Aparelho Circulatório e as Doenças do
Aparelho Respiratório com valores superior aos da RN.
No que diz respeito á Morbilidades Dos Cuidados De Saúde Primários medida pela
proporção de inscritos com diagnóstico ativo de ICPC-2, em 2017 as causas de doença
mais registadas foram as Alterações do Metabolismo dos Lípidos, seguida da
Hipertensão, Abuso do Tabaco, a Obesidade, as Perturbações Depressivas, o Excesso de
Peso e a Diabetes. De destacar que no sexo masculino o Abuso do Tabaco é superior à
RN e nas mulheres a Obesidade também é superior à RN.
A taxa de incidência da Infeção VIH no ACES em 2016 apresenta valores inferiores ao
Continente e à RN. A taxa de incidência da Tuberculose Pulmonar tem evoluído de
forma oscilatória, apresentando valores inferiores aos da RN mas superiores ao
Continente.
Salienta-se a existência de 29 casos validados de Infeções Sexualmente Transmissíveis
(Gonorreia, Hepatite C, Infeção por Chlamydia Trachomatis, Sífilis e VIH), o que
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corresponde a quase um terço de todas as DNO de 2018. As notificações de IST têm
aumentado significativamente ao longo dos últimos 3 anos, tendo duplicado entre 2016
e 2017.

3. PROBLEMAS DE SAÚDE IDENTIFICADOS
Os principais problemas de saúde que se destacam do Diagnostico de situação, pela sua
magnitude são os que em esquema se apresentam de seguida.

Mortalidade geral
• Doenças cerebrovasculares
• Doenças isquémicas do coração
• Outras doenças cardíacas

Mortalidade prematura (<75 anos)
• Tumor maligno da traqueia, brônquios e
pulmão
• Doenças isquémicas do coração
• Tumor maligno do estômago

Sexo Feminino
• Doenças cerebrovasculares
• Outras doenças cardíacas (todas as idades)
• Tumor Maligno da mama (<75 anos)

Sexo Masculino
• Tumor maligno da traqueia, brônquios e
pulmão
• Doenças isquémicas do coração
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Principais
Morbilidades

• HTA (21%)
• Perturbação depressiva (10%)
• Diabetes (9%)
• Osteoartrose do joelho (6%)
• Asma (3%)
• Osteoartrose da anca (3%)

Principais
Determinantes
da Saúde

• Dislipidemia (23%)
• Excesso de peso (17%)
• Obesidade (14%)
• Abuso do tabaco (13%)
• Abuso crónico do álcool (2%)
• Abuso de drogas (0,6%)

Doenças
Notificação
Obrigatória

• Tuberculose Pulmonar
• Sífilis
• Gonorreia

O PLS extensão a 2020 integra os principais problemas de saúde do PLS 2011-2016 que
por ordem de priorização tida foram a Diabetes Mellitus, as Doenças Cerebrovasculares
e a Tuberculose Pulmonar, e atualiza-os contemplando as patologias por Tumor
Maligno (sobretudo nas idades precoces, tanto em feminino como no masculino) e as
Doenças Sexualmente Transmissíveis em concreto a Sífilis e a Gonorreia que têm tido
uma expressão cada vez maior nestes últimos dois anos.
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4. Estratégias para a implementação do PLS Extensão a
2020
PARCEIROS DE
ORIENTAÇÕES

Alargar o PLS 2011-2016 a 2020
Publicar no site da ARSN o PLS extensão 2020 do
ACES Grande Porto I
Atualizar a lista de indicadores de Monitorização

IMPLEMENTAÇÃO

PRAZO

ACES/USP

2019

ARS/ACES

2019

USP

2019

USP

2019

ACES/UF

2020

ACES

2020

ACES/USF/UCSP

2020

ACES/USF/UCSP

2020

do PLS extensão 2020
Reforçar a implementação do Plano Nacional de
Saúde através do plano de comunicação para o
PLS 2020-2030

Melhorar o acesso às consultas de apoio intensivo
à Cessação Tabágica

Continuar a investir na informação sobre a
prescrição terapêutica na área da diabetes;
Revisão terapêutica adequada e Formação na
área da insulinoterapia.

Reforçar a cobertura populacional e geográfica
dos programas de rastreios oncológicos de base
populacional

Alargar a cobertura do programa de rastreio da
retinopatia diabética de base populacional
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5. Monitorização
Com o objetivo sempre presente do alinhamento ao PNS Revisão e Extensão a 2020,
descrevem-se os indicadores e metas a incluir na monitorização do PLS extensão a
2020. De referir que são selecionados os indicadores suscetíveis de serem
monitorizados com sistemas de informação existentes na presente data.

Área

Indicador
Taxa de mortalidade infantil

INE

Taxa de mortalidade perinatal

INE

Esperança de vida à nascença

INE

Esperança de vida aos 65 anos, por sexo

INE

Incidência de IST (Sífilis e Gonorreia)
Estado de saúde

Taxa de mortalidade por Tumor Maligno Da
Traqueia Brônquios E Pulmão No Homem
Taxa De Mortalidade Tumor Maligno Da Mama
Feminina
Taxa de mortalidade por doenças
cerebrovasculares em ambos os sexos

Determinantes em Saúde

Fonte

SINAVE
INE

INE

INE

Novos diagnósticos de Hipertensão arterial

SIARS

Novos diagnósticos de Perturbação depressiva

SIARS

Novos diagnósticos de Diabetes

SIARS

Proporção de inscritos com abuso do tabaco

SIARS

Proporção de inscritos com obesidade

SIARS

Proporção de inscritos com excesso de peso

SIARS

Proporção de inscritos com abuso crónico do

SIARS

álcool
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