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1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano Nacional de Saúde (PNS) constitui um elemento basilar das políticas de Saúde em 

Portugal, traçando o rumo estratégico para a intervenção no quadro do Sistema de Saúde. 

Pretende maximizar os ganhos em Saúde através do alinhamento em torno de objetivos comuns, 

da integração de esforços sustentados em todos os sectores da sociedade, e da utilização de 

estratégias assentes na cidadania, na equidade e acesso, na qualidade e nas políticas saudáveis. 

O Plano Local de Saúde (PLS) 2012-2016 da ULS Nordeste é um documento estratégico que tem 

como objetivo contribuir para a melhoria do estado de saúde da população e que obriga a uma 

relação forte entre os serviços de saúde e a comunidade que serve. Identifica os problemas de 

Saúde, prioriza as necessidades, determina a tendência dos problemas, define estratégias, traça 

objetivos, prevê a avaliação de resultados. É um instrumento de apoio à gestão das atividades 

dos serviços de Saúde e da comunidade orientando e integrando as diferentes tomadas de 

decisão que têm impacto na Saúde da população. 

Cabe às Unidades de Saúde Pública (USP), a nível local, a responsabilidade da coordenação técnica 

do processo de construção, supervisão da implementação e monitorização do PLS.  

O horizonte do PLS estendeu-se pelo período de 2012 a 2016, em que o ano de 2012 representou 

o ano zero de preparação do PLS.  

 

Pretende-se que os Planos Locais de Saúde estejam atualizados e alinhados com o “Plano 

Nacional de Saúde: Revisão e Extensão a 2020”, com especial foco nas parcerias e na 

operacionalização das atividades, devendo refletir nas suas estratégias em todas as 

intervenções os quatro eixos estratégicos, segundo uma abordagem intersectorial que envolva 

os diferentes parceiros (stakeholders) que têm impacto na Saúde. Pretende-se que as 

abordagens Whole-of-society e Whole–of-government estejam transversalmente patentes na 

elaboração do PLS, numa lógica de Saúde em todas as Políticas. Este documento veio alinhar o 

PNS com o Plano de Saúde Europeu e com as recomendações do relatório de avaliação da 

implementação do PNS 2012-2016, apresentado em 2014 pela Organização Mundial de Saúde 

para a Região europeia. O documento que agora se apresenta Plano Local de Saúde da ULS 

Nordeste, revisão e extensão a 2020, pretende alinhar o PLS 2012-2016 com a informação de 

saúde mais actualizada constante nomeadamente no DSS da ULS Nordeste 2018 e com o 

realinhamento às orientações do Plano Nacional de Saúde: Revisão e Extensão a 2020. 
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2. PLANO LOCAL DE SAÚDE 2012-2016 

 

A Unidade de Saúde Pública (USP), na qualidade de Observatório Local de Saúde, criou um grupo 

de trabalho para coordenar e elaborar o PLS tendo seguido para a sua execução as diversas fases 

do planeamento em Saúde: O diagnóstico da situação, a definição de prioridades, a fixação de 

objetivos, a seleção de estratégias, a elaboração de programas e projetos, a preparação da 

execução, a execução e a avaliação.  

Para este PLS recorreu-se à base de evidência científica disponível, particularmente os 

documentos elaborados pela ARS Norte: Perfil Regional de Saúde da Região Norte, Mortalidades, 

Morbilidades, Plano de Saúde da Região Norte 2009-2010 e Avaliação do Plano Regional de 

Saúde do Norte 2009-2010. Foram ainda consultadas outras fontes de informação: INE, IEFP, ACS, 

ACSS, OMS, SIARS, etc. 

No diagnóstico de situação da população da ULS Nordeste identificaram-se os recursos quer de 

saúde quer comunitários, importantes para todo o processo de intervenção futura e 

identificaram-se os problemas de saúde da comunidade com base nos indicadores disponíveis.  

Não sendo possível a elaboração de programas para a resolução de todos os problemas de saúde, 

foi necessário priorizar as principais necessidades verificadas. O grupo de trabalho procedeu à 

priorização de dez problemas de saúde com base na informação disponibilizada e utilizando os 

critérios de magnitude (afetação em termos de impacto nos indicadores de morbi-mortalidade), 

transcendência (mede o nível de afetação social em termos de grupos populacionais e ou sócio 

económicos) e vulnerabilidade (mede o grau de aplicabilidade / dificuldade de resolução de um 

problema de saúde). Solicitou-se aos diferentes profissionais que validassem os problemas de 

saúde propostos e/ou identificassem novos.  

Em reunião com o Conselho de Administração da ULS foi apresentado o Diagnóstico de Situação 

da ULS Nordeste e divulgados os problemas de saúde priorizadas pelo grupo de trabalho.  

Numa reunião posterior com os mesmos elementos presentes procedeu-se à priorização das 5 

principais Necessidades de Saúde.  

O grupo de trabalho formulou objetivos e estratégias com base nas necessidades identificadas. 

Posteriormente foram selecionados quais os indicadores de saúde que melhor se apropriavam ao 

plano de monitorização e avaliação. 
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3. AVALIAÇÃO DO PLS 2012-2016 

 

O Relatório de Monitorização e avaliação do PLS, realizado em 2017, teve como base informação 

qualitativa e quantitativa relativamente ao processo de implementação. 

 

A informação quantitativa disponível mostrou-se insuficiente para uma adequada avaliação:  

• Incapacidade de verificar a evolução dos indicadores definidos no PLS por 

indisponibilidade atempada dos mesmos (particularmente mortalidades).  

 

Sendo a avaliação uma parte importante do processo, foi sugerido pelo Grupo de Trabalho, 

melhorar os sistemas de informação e registos clínicos (a nível central e local), bem como a 

possibilidade de acessibilidade aos mesmos em tempo útil. 

 

A informação qualitativa reunida apontou para um conjunto de recomendações: 

• Melhorar a articulação e cooperação com todos os colaboradores da USP; 

• Necessidade de melhorar a articulação com todas as Unidades Funcionais e Gestão de 

topo da ULS, aproveitando nomeadamente as oportunidades associadas a processos 

como a contratualização interna e externa; 

• Melhorar a articulação e cooperação com todos os parceiros da comunidade; 

• Dotar a USP dos meios humanos associados ao Observatório de Saúde que permitam 

responder de uma forma mais célere aos desafios lançados.  
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4. REVISÃO E EXTENSÃO DO PLANO LOCAL DE SAÚDE A 2020 

 

Portugal é um país com baixa natalidade, possui uma população envelhecida, portadora de 

patologia crónica múltipla.  

O PNS visa dar resposta a este cenário epidemiológico e demográfico contribuindo para que se 

incentive a natalidade, para que os jovens venham a ser adultos mais saudáveis e para que 

existam respostas rápidas e eficazes aos desafios lançados tanto pelas doenças de evolução 

prolongada, doenças transmissíveis e trauma, como pelas emergências de Saúde Pública. 

 

O PNS propõe como desígnios para 2020 a redução da mortalidade prematura (abaixo dos 70 

anos), a melhoria da esperança de vida saudável (aos 65 anos), e ainda a redução dos fatores de 

risco relacionados com as doenças não transmissíveis, especialmente a obesidade infantil e o 

consumo e exposição ao tabaco, tendo em vista a obtenção de mais valor em Saúde.  

 

O PNS Revisão e Extensão a 2020 constitui-se como uma plataforma que visa desenvolver e 

reforçar a implementação do PNS a nível nacional, regional e local. Os PLS são instrumentos 

ímpares de implementação do PNS, de alinhamento com os objetivos nacionais e regionais e, 

como tal, deve refletir nas suas estratégias, em todas as intervenções, os quatro eixos 

estratégicos (Cidadania, Acessibilidade, Qualidade, Políticas saudáveis), segundo uma abordagem 

intersectorial que envolva os diferentes parceiros que têm impacto em Saúde. 

Os PLS devem estar alinhados com as estratégias nacional e regional, contribuindo 

concertadamente para o cumprimento das metas nacionais, mas devem também traçar 

estratégias e intervenções específicas e individualizadas, orientadas para os potenciais ganhos 

em Saúde da comunidade que servem, promovendo o objetivo último de melhoria do estado de 

Saúde da sua população. 

A USP, na qualidade de Observatório de Saúde, coordenou tecnicamente o processo de 

construção e irá proceder à supervisão da implementação e monitorização da Revisão e Extensão 

do Plano Local de Saúde a 2020. Nesse sentido a USP coordenou: 

• A elaboração do Diagnóstico de Situação de Saúde 2018, tendo sido identificados os 10 

Problemas de Saúde da População da ULS Nordeste; 

• A Consulta Interna para determinar 5 problemas de Saúde prioritários; 

• A Consulta Externa para determinar os 3 Problemas de Saúde prioritários da área geo-

demográfica da ULS Nordeste; 
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• Elaboração de Estratégias de Saúde; 

• Elaboração do Plano de Implementação; 

• Elaboração do Plano de Comunicação; 

• Elaboração do Plano de Monitorização. 
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4.1. DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE 2018  

 

Os problemas de Saúde duma comunidade só podem ser resolvidos se forem visíveis. Daí ser 

importante desenvolver e manter adequados sistemas de informação que permitam, em tempo 

útil, integrar, medir e monitorizar a evolução dos problemas e seus determinantes. O DSS 

apontou para uma realidade em evolução necessitando de ajustes em termos de respostas aos 

novos problemas de Saúde identificados.  

Neste DSS foram identificados e priorizados os 10 problemas de Saúde considerados mais 

relevantes (Pré-seleção dos problemas de Saúde da População). 

 

4.1.1. IDENTIFICAÇÃO PELA USP DOS 10 PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DA 

ULS NORDESTE 

 

A Unidade de Saúde Pública, na qualidade de Observatório Local de Saúde, criou um grupo de 

trabalho para coordenar e elaborar o PLS tendo seguido para a sua execução as diversas fases 

do planeamento e identificou os problemas de saúde da comunidade com base nos 

indicadores disponíveis.  

Um problema de saúde é toda a situação de doença ou risco de doença mensurável nos 

indivíduos. 

O envelhecimento progressivo das populações, e a grande dispersão geográfica caraterizam a 

ULSN e condicionam de uma forma muito importante a atuação dos profissionais de saúde. 

Também certamente implicará um aumento do peso das doenças crónicas particularmente a 

doença cardiovascular, cancro, diabetes e doença mental. 

Neste Plano Local de Saúde, para a identificação dos problemas de saúde da população, foi 

dada especial relevância à mortalidade e morbilidade. Particular importância foi dada aos 

indicadores taxa de internamento padronizada e taxa de mortalidade prematura.  

A mortalidade é uma estimativa da proporção de pessoas de uma determinada região ou 

comunidade que falece no decurso de um período especificado de tempo. É considerada uma 

medida direta das necessidades em cuidados de saúde, refletindo a carga da doença na 

população, e a capacidade de a tratar. Particularmente importante para a avaliação do 

potencial de intervenção dos serviços de saúde é a mortalidade evitável; este indicador 

permite-nos identificar causas e priorizar necessidades que de outra forma não seriam 

identificáveis. 
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As taxas de internamento hospitalar são consideradas medidas indirectas importantes do 

peso da doença na comunidade (morbilidade). Esta informação possibilita a vigilância / 

monitorização de determinadas doenças ou condições específicas suficientemente graves 

para exigirem internamento.  

Na priorização dos Problemas de Saúde da ULS Nordeste, foram tomados em consideração os 

critérios de magnitude, transcendência e vulnerabilidade.  

A magnitude dá-nos indicação sobre a dimensão do problema utilizando indicadores de 

mortalidade e morbilidade. Foram analisadas as taxas de mortalidade por triénios, desde o 

ano 2001 até dados referentes ao ano 2009. Foi também analisado a sua tendência evolutiva 

ao longo dos anos referidos; Utilizaram-se ainda como referências as metas 2010 do Plano 

Nacional de Saúde e do Plano Regional de Saúde da Região Norte.  

A transcendência corresponde a uma ponderação por grupos etários, de maneira a valorizar 

as mortes por determinada causa nos diferentes grupos. 

A vulnerabilidade é a possibilidade de evitar uma doença segundo a tecnologia atual 

disponível na área, dá-nos uma medida da possibilidade de prevenção.  

 

Após a análise da informação disponível foram identificados tecnicamente os 10 Principais 

Problemas de Saúde na população da ULS Nordeste identificados em 2012 (ver Quadro1). 

 

Tendo em atenção o Programa Nacional de Saúde: Revisão e Extensão a 2020”, o Relatório de 

Monitorização e avaliação do PLS a informação mais recente (DSS 2018) e utilizando os mesmos 

critérios de priorização utilizados em 2012, os problemas de Saúde foram priorizados e 

compilados no Quadro seguinte. 
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Quadro 1. Priorização técnica dos problemas de Saúde da ULSNE: 2012 e 2018 

 

 Problemas de Saúde 2012 Problemas de Saúde 2018 

1 Doença cérebro - cardiovascular Doenças cérebro-cardiovasculares 

2 Doença isquémica do coração Diabetes mellitus 

3 Diabetes mellitus Doença mental 

4 Doença mental Tumor maligno da traqueia brônquio e 

pulmão 

5 Acidentes de transporte Doença crónica do fígado (inclui cirrose) 

6 Tumor maligno da traqueia brônquio e 

pulmão 

Pneumonia 

7 Doença crónica do fígado e cirrose Tumor maligno do estômago 

8 Pneumonia Acidentes de transporte 

9 Tumor maligno do estômago Tabagismo 

10 Fratura do colo do fémur  Obesidade 

 
 
Seguidamente são apresentados Quadros que resumem a informação relevante referente à 

priorização dos Problemas de Saúde efetuada no DSS 2018. 
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Quadro 2. DOENÇAS CEREBROCARDIOVASCULARES (1º problema) 

Magnitude 

Mortalidade proporcional 

As doenças do aparelho circulatório representaram no triénio 2007-2009 a maior causa de mortalidade 

proporcional (30,6%). No triénio 2012-2014: 31,8% (valores superiores aos da Região Norte e Continente). 
 

Taxa de mortalidade padronizada  

As doenças do aparelho circulatório foram as maiores responsáveis pela mortalidade padronizada ocorrida 

para todas as idades no último triénio (2007-2009) com 156,9 óbitos por 100000 habitantes.  

(Doenças cérebro-cardiovasculares) 

Ocorreram 32,8 óbitos por 100000 habitantes no triénio 2012-2014 (superior à RN e Continente, com 

significado estatístico).  

(Doenças cardiovasculares) 

Ocorreram 28,9 óbitos por 100000 habitantes no último triénio 2012-2014 (superior à RN e Continente, 

com significado estatístico). 
 

Metas 2020 PNS (mortalidade por doença cérebro-cardiovascular antes dos 70 anos): 8,5/100000 

No último triénio 2007-2009, as doenças cerebrovasculares em indivíduos com idades inferiores aos 65 

anos, apresentaram uma taxa de mortalidade de 11/100000 no ACeS Nordeste.  
 

Metas 2020 PNS (mortalidade por doença isquémica do coração antes dos 70 anos): 9,5/100000. 

No último triénio 2007-2009, a doença isquémica do coração em indivíduos com idades inferiores aos 65 

anos, apresentaram uma taxa de mortalidade de 8,0/100000 no ACeS Nordeste.  

 

Metas 2020 PNS (mortalidade intra-hospitalar por Enfarte Agudo do Miocárdio): 7%  

Em 2013, a mortalidade intra-hospitalar por EAM foi de 8,8%.  

 

Evolução entre os triénios 2010-2012, 2011-2013 e 2012-2014   

Doenças do aparelho circulatório: Tendência evolutiva Crescente (61,7→66,7→71,0). 

 

Morbilidade 

Registos nos Cuidados de Saúde Primários: Trombose/AVC (1,4%/12º problema); Doença cardíaca 

isquémica (1,3%/14º problema); Enfarte agudo do miocárdio (0,7%/17º problema) 

 

1ª Causa de internamento hospitalar- D. Aparelho circulatório: 1538 (Int/100000)  

D. Cerebrovasculares: 364 (Int/100000) 

 

Comparação com continente e região norte de Portugal 

Valores mais altos da TMP na população com idade inferior a 75 anos. Esta diferença apresenta significado 

estatístico nas doenças cerebrovasculares. 

 

Transcendência 

É a 1ª causa específica de morte prematura no triénio 2012-2014 (D Cerebrovascular).  

É a 2ª causa específica de morte prematura no triénio 2012-2014 (D. Cardiovascular).  

 

Vulnerabilidade 

As doenças cérebro-cardiovasculares são das principais doenças crónicas preveníveis e estão atualmente 

classificadas como uma das causas de morte evitável sensível aos cuidados médicos / promoção da saúde. 
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Quadro 3. DIABETES MELLITUS (2º problema) 

Magnitude 

Mortalidade 

Mortalidade proporcional 

As “Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas” representaram no triénio 2007-2009 a 

quinta causa de mortalidade proporcional (5,7%). No triénio 2012-2014: 6,1% (valores superiores 

aos da Região Norte e Continente). 

 

Taxa de mortalidade padronizada para idades inferiores a 75 anos 

Taxa de mortalidade no triénio (2012-2014): 9,2 /100000 habitantes. 

 

Metas 2020 PNS (mortalidade prematura por diabetes antes dos 70 anos): 4.275/100000 

 

Evolução entre 2001-2009 

Elevada subida da TMP por diabetes mellitus. 

Evolução entre os triénios 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014 

Tendência evolutiva decrescente 15,3→13,6→9,2 

 

Comparação com Região Norte de Portugal 

Valores mais elevados da TMP na população para o triénio 2007-2009 com significado estatístico. 

   

Morbilidade 

Registos nos Cuidados de Saúde Primários: Diabetes (10,1%/3º problema-Valor acima da RN e 

Continente) 

Internamento hospitalar- Diabetes: 1119 (Int/100000)  

 

Transcendência 

É a 7ª causa específica de morte prematura no triénio 2012-2014.  

 

Vulnerabilidade 

A Diabetes mellitus é uma doença crónica controlável, sendo sensível aos cuidados médicos / 

promoção da saúde nomeadamente aos constantes do “Programa Nacional de Controlo da 

Diabetes”. 
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Quadro 4. DOENÇA MENTAL (3º problema) 

Magnitude 

Mortalidade 

Mortalidade proporcional 

As “Causas externas de mortalidade” representaram no triénio 2007-2009 a oitava causa de 

mortalidade proporcional (4,1%). No triénio 2012-2014: 4,9% (valores superiores aos da Região 

Norte e Continente). 
 

Taxa de mortalidade padronizada 

         Mortalidade atribuível à doença mental 

                No triénio 2007-2009 os suicídios representaram 8,8 óbitos /100000 habitantes. 

                No triénio 2012-2014 os suicídios representaram 11,2 óbitos/100000 habitantes. 

                No triénio 2012-2014 as lesões (ignora-se se foram acidentais ou intencionalmente 

infringidos) representaram 5,9 óbitos/100000 habitantes. 
 

Metas 2010 PNS (mortalidade por suicídio antes dos 65 anos): 2,5/100000. 

No último triénio 2007-2009, o suicídio em indivíduos com idades inferiores aos 65 anos, 

apresentaram uma taxa de mortalidade de 8,1/100000 no ACeS Nordeste.  
 

Evolução entre 2001-2009 

Tendência evolutiva dos suicídios para um aumento no período 2005-2009. 

Evolução entre os triénios 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014 

Tendência evolutiva crescente 7,9→9,6→11,2 
 

Comparação com a região norte de Portugal 

Os dados obtidos entre 2005 e 2009 apontavam para valores mais elevados da TMP na 

população em geral e abaixo de 65 anos do ACES Nordeste, com significado estatístico. O mesmo 

se passando nos triénios 2010-2012, 2011-2013 e 2012-2014. 
 

Morbilidade 

Registos nos Cuidados de Saúde Primários: Perturbações depressivas (8,6%/4º problema, valor 

abaixo da RN e Continente);  

Internamento hospitalar- Transtornos mentais e comportamentais 307 (int/100000); Lesões 

autoprovocadas intencionalmente 34 (int/100000). 
 

Transcendência 

O suicídio é a 6ª causa específica de morte prematura no triénio 2007-2009. E a 4ª causa 

específica de morte prematura no triénio 2012-2014. 
 

Vulnerabilidade 

A doença mental é controlável, sendo sensível aos cuidados médicos / promoção da saúde 

nomeadamente aos constantes no “Programa Nacional de luta contra a depressão”, “Programa 

Nacional para a Perturbação de Stress Pós-Traumático”, “Programa Nacional de prevenção dos 

Problemas ligados ao Álcool”, “Programa Nacional para a Prevenção do Consumo de Drogas 

ilícitas”. 
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Quadro 5. TUMOR MALIGNO DA TRAQUEIA BRÔNQUIO E PULMÃO (4º problema) 

Magnitude 

Mortalidade 

Mortalidade proporcional 

Os “Tumores malignos” representaram no triénio 2007-2009 a segunda causa de mortalidade 

proporcional (19,6%). No triénio 2012-2014: 20,9% (valor inferior aos da Região Norte e 

Continente). 

 

Taxa de mortalidade padronizada 

Os tumores malignos representaram no período 2007-2009 14,8 óbitos por 100000 habitantes.         

        

Metas 2009-2010 PRSRN (Mortalidade por tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão antes 

dos 65 anos): 12,8/100000. 

  

Evolução entre 2001-2009 

Os tumores malignos mostraram tendência de aumento no período 2003-2005 contrariando a 

tendência da Região Norte de Portugal.  

Evolução entre os triénios 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014 

Tendência evolutiva decrescente dos tumores malignos da traqueia, brônquios e pulmão 

18,3→16,9→14,2 

 

Comparação com continente e região norte de Portugal 

Valores mais baixos da TMP na população em geral e na idade inferior a 75 anos, com significado 

estatístico.   

 

Morbilidade 

Registos nos Cuidados de Saúde Primários: Neoplasia maligna do brônquio/Pulmão (0,1%/22º 

problema. 

Tumor maligno da traqueia brônquio e pulmão 37 (int/100000). 

 

Transcendência 

Os tumores malignos foram a principal causa de morte prematura. No homem a principal causa 

de morte prematura por tumor maligno foi o tumor da traqueia, brônquio e pulmão.  

O tumor maligno da traqueia brônquio e pulmão foi para o conjunto dos dois sexos a 5ª causa 

específica de morte prematura no triénio 2007-2009.  

 

Vulnerabilidade 

Está classificado como uma das causas de morte evitável sensível à promoção da saúde.  
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Quadro 6. DOENÇA CRÓNICA DO FÍGADO (inclui cirrose) (5º problema) 

Magnitude 

Mortalidade 

Mortalidade proporcional 

As “Doenças do aparelho digestivo” representaram no triénio 2007-2009 a sétima causa de 

mortalidade proporcional (4,6%). No triénio 2012-2014: 4,6% (6ª causa, valor superior aos da RN 

e Continente) 

 

Taxa de mortalidade padronizada 

No triénio 2007-2009 a doença crónica do fígado e cirrose foi responsável por 14,5 óbitos por 

100000 habitantes. 

Metas 2009-2010 PRSRN (mortalidade por doença crónica do fígado e cirrrose antes dos 65 

anos): 8,0/100000. 

 No último triénio 2007-2009, a doença crónica do fígado e cirrrose antes dos 65 anos, causou 

uma taxa de mortalidade de 10,2/100000 no ACeS Nordeste.  

 

Evolução entre 2001-2009 

Tendência evolutiva indefinida 

Evolução entre os triénios 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014 

Tendencia evolutiva decrescente 15,1→15,0→14,8 

  

Comparação com continente e região norte de Portugal 

Valores mais elevados da TMP na população em geral e para a idade inferior a 75 anos. 

No sexo masculino a taxa de mortalidade padronizada por doenças do fígado e cirrose é 

significativamente mais elevada quando comparada com significado estatístico. 

 

Morbilidade 

Registos nos CSP 

O abuso crónico de álcool é o 3º fator de risco mais identificado (1,4%) 

Internamento Hospitalar 

Doença hepática alcoólica 45 (int/100000). 

Transcendência 

É a 3ª causa específica de morte prematura no triénio 2007-2009.  

 

Vulnerabilidade 

A cirrose do fígado está atualmente classificada como uma causa de morte evitável sensível à 

promoção da saúde. 
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Quadro 7. PNEUMONIA (6º problema) 

Magnitude 

Mortalidade 

Mortalidade proporcional 

As “Doenças do aparelho respiratório” representaram no triénio 2007-2009 a quarta causa de 

mortalidade proporcional (11,7%). No triénio 2012-2014: 10,8% (3ª causa, valor inferior aos da 

RN e Continente) 

 

Taxa de mortalidade padronizada 

No triénio 2007-2009 a pneumonia foi responsável por 30,5 óbitos por 100000 habitantes. 

  

Metas 2009-2010 PRSRN (mortalidade por pneumonia antes dos 65 anos): 2,3/100000 

 No último triénio 2007-2009, a pneumonia antes dos 65 anos, causou uma taxa de mortalidade 

de 4,4/100000 no ACeS Nordeste.  

 

Comparação com continente e região norte de Portugal 

Valores mais elevados da TMP na população em geral e com idade inferior a 65 anos, com 

significado estatístico.   

 

Evolução entre 2001-2009 

Elevada subida da TMP por pneumonia 

Evolução entre os triénios 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014 

Tendência evolutiva decrescente 10,5→8,7→7,6 

 

Morbilidade 

 Pneumonia 630 (int/100000). 

 

Transcendência 

Foi a 11ª causa específica de morte prematura no triénio 2007-2009.  

 

Vulnerabilidade 

A pneumonia é em parte prevenível e tratável. É uma das causas de morte sensível aos cuidados 

médicos / promoção da saúde nomeadamente às estratégias definidas no “Programa Nacional de 

prevenção das infeções Nosocomiais” e “Programa Nacional de Resistência aos antimicrobianos”. 
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Quadro 8. TUMOR MALIGNO DO ESTÔMAGO (7º problema) 

Magnitude 

Mortalidade 

Taxa de mortalidade padronizada 

No triénio 2007-2009 o tumor maligno do estômago foi responsável por 16,7 óbitos por 100000 

habitantes. 

          

Metas 2009-2010 PRSRN (mortalidade por tumor maligno do estômago antes dos 65 anos): 

8,0/100000. 

 No último triénio 2007-2009, o tumor maligno do estômago antes dos 65 anos, causou uma taxa 

de mortalidade de 6,4/100000 no ACeS Nordeste.  

 

Evolução entre 2001-2009 

Aumento da TMP por tumor maligno do estômago. 

Evolução entre os triénios 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014 

Tendência evolutiva indefinida 10,2→11,1→10,0 

 

Comparação com continente e região norte de Portugal 

As TMP por tumor maligno do estômago foram inferiores em relação ao à Região Norte mas sem 

significado estatístico. 

 

Morbilidade 

Registos nos Cuidados de Saúde Primários: Neoplasia maligna do estômago (0,2%/20º problema 

Tumor maligno estômago 70 (int/100000). 

 

Transcendência 

Foi a 9ª causa específica de morte prematura no triénio 2007-2009.  

 

Vulnerabilidade 

O tumor maligno do estômago é em parte prevenível e tratável. Estão definidas várias estratégias 

para o seu combate nomeadamente as constantes no “Programa Nacional de Prevenção e 

Controlo das Doenças Oncológicas”. 
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Quadro 9. ACIDENTES DE TRANSPORTE (8º problema) 

Magnitude 

Mortalidade 

Taxa de mortalidade padronizada   

Os acidentes de transporte foram responsáveis por 12,7 óbitos por 100000 habitantes. 

 

Metas 2010 PNS (mortalidade por acidentes de viação antes dos 65 anos): 8,0/100000 

No último triénio 2007-2009. As causas externas de mortalidade são a segunda causa de morte 

prematura, os acidentes de transporte em indivíduos com idades inferiores aos 65 anos, 

apresentaram uma taxa de mortalidade de 9,8/100000 no ACeS Nordeste.  

 

Evolução entre 2001-2009 

Tendência evolutiva indefinida 

Evolução entre os triénios 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014 

Tendência evolutiva decrescente 11,6→11,1→9,5 

 

Comparação com continente e Região Norte de Portugal 

Valores mais elevados da TMP na população em geral e com idade inferior a 75 anos quer para o 

continente quer para o norte de Portugal com significado estatístico.   

 

Morbilidade 

Acidentes veículo a motor 73 (int/100000). 

 

Transcendência 

Foram a 1ª causa específica de morte prematura (menos de 65 anos) no triénio 2007-2009.  

 

Vulnerabilidade 

Os acidentes de transporte são preveníveis sendo nomeadamente sensíveis às estratégias 

contidas no “Programa Nacional de Prevenção de Acidentes”. 
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Quadro 10. TABAGISMO (9º problema) 

Magnitude 

Mortalidade 

A mortalidade associada às complicações decorrentes do tabagismo poderá ser importante mas 

é desconhecida. 

 

Morbilidade 

Registos nos Cuidados de Saúde Primários: DPOC (1,7%/10º problema); Asma (1,7%/11º 

problema); Bronquite crónica (1,4%/13º problema) 

 

Em 2016, o abuso de tabaco foi o primeiro fator de risco identificado nos CSP (9,6%). 

 

Metas 2020 PNS (% de fumadores na população residente com 15 ou mais anos): 14% 

 

Internamentos hospitalares 

Asma 18 (int/100000) 

DPOC 125 (int/100000) 

 

Vulnerabilidade 

O Tabagismo é prevenível e tratável. Estão definidas várias estratégias contidas no “Programa 

Nacional de Prevenção e Controlo do Tabagismo”. 
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Quadro 11. OBESIDADE (10º problema) 

Magnitude 

Mortalidade 

A mortalidade associada às complicações da Obesidade poderá ser importante mas é 

desconhecida. 

 

Morbilidade 

Registos nos Cuidados de Saúde Primários: Alteração do metabolismo dos lípidos (22,8%/2º 

problema); Obesidade (5,6%/6º problema).  

 

Vulnerabilidade 

A Obesidade é prevenível e tratável. Seguindo as linhas estratégicas contidas no “ Programa 

Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável” 
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4.2. CONSULTA INTERNA PARA SELECIONAR OS 5 PROBLEMAS DE SAÚDE CONSIDERADOS 

PRIORITÁRTIOS NA ULS NORDESTE 

 

Pretende-se que o PLS seja um documento consensual e que seja usado como documento de 

trabalho pela Gestão da ULSNE, e restantes colaboradores bem como pelas Instituições da 

Comunidade.  

De forma a garantir os requisitos anteriormente referidos, foi constituído o “Grupo Consultivo do 

PLS” por nomeação da gestão de topo da ULSNE consulta anexo I (por proposta da USP). Este 

grupo valida, propõe alterações ou submete propostas que devam ser incluídas no PLS.  

 

Quadro 12. Constituição do Grupo Consultivo do PLS (GCP) 

Nome Cargo Função no GCP 

Drª Manuela Vogal do CA para CSP Coordenação do GCP 

Drª Eugénia Vogal do CA para CSH Membro do GCP 

Enf. Urbano Vogal do CA Membro do GCP 

Dr. Lino Auditor Interno Membro do GCP 

 

Em reunião com o Conselho de Administração da ULS Nordeste (Primeira consulta interna, 

Maio de 2018) foi apresentado o Diagnóstico de Situação da ULS Nordeste 2018 e divulgados os 

novos problemas de saúde priorizadas pelo grupo de trabalho. Foram também analisadas as 

prioridades e as metas definidas no Plano Nacional de Saúde extensão a 2020.  

A Administração foi convidada a pontuar segundo os critérios de transcendência, magnitude e 

vulnerabilidade os 10 problemas de saúde selecionados pela equipa de trabalho 

A USP apresentou uma proposta de trabalho associada à extensão do PLS a 2020 incluindo: 

• Identificação dos problemas de Saúde prioritários a incluir na extensão do PLS a 2020; 

• Identificação dos diferentes parceiros (stakeholders) da Comunidade que têm impacto 

na Saúde; 

• Constituição de “Grupo Consultivo do PLS”; 

• Elaboração, validação e comunicação do PLS. 

 

Reunião com o Grupo consultivo do PLS 

Apresentar proposta das 10 necessidades de Saúde priorizadas, os objetivos de saúde e 

estratégias de Saúde Subjacentes e processo de avaliação. 
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Para a definição das estratégias de Saúde foram tidas em conta nomeadamente as constantes 

nos Programas Nacionais de Saúde Prioritários e as estratégias que funcionam contidas em 

“What work for Health?”, “Comunity Health Guide”. 

 

A administração da ULSNE e o Grupo Consultivo do PLS consultando os informadores chave da 

ULSNE que acharam convenientes selecionaram os 5 Problemas de Saúde que consideram 

prioritários na ULSNE (consulta interna).  

 

Foram seleccionados os 5 problemas de saúde prioritários seguintes: 

• Doenças Cérebro-Cardiovasculares (englobando a Doença cerebrovascular e doença 

isquémica do coração);  

• Diabetes Mellitus, dislipidémia e obesidade; 

• Doenças Mentais; 

• Doenças Oncológicas;  

• Doenças Respiratórias. 

 

As Doenças Cérebro-Cardiovasculares são objecto de um programa nacional prioritário 

englobado no Plano Nacional de Saúde: Revisão e Extensão a 2020 (Programa Nacional para as 

Doenças Cérebro Cardiovasculares).  

 

A Diabetes Mellitus, Dislipidémia e Obesidade enquadram-se em vários programas nacionais 

prioritário englobado no Plano Nacional de Saúde: Revisão e Extensão a 2020: 

• Programa Nacional para a Diabetes; 

• Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável; 

• Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física. 

 

As Doenças Mentais são objeto de um programa nacional prioritário englobado no Plano 

Nacional de Saúde: Revisão e Extensão a 2020 (Programa Nacional para a Saúde Mental).  

 

As Doenças Oncológicas são objeto de um programa nacional prioritário englobado no Plano 

Nacional de Saúde: Revisão e Extensão a 2020 (Programa Nacional para as Doenças Oncológicas.  

Na área geo-demográfica da ULS Nordeste foram considerados prioritários os Tumor maligno da 

traqueia, brônquio e pulmão e o Tumor maligno do estômago. 
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As Doenças Crónicas do Aparelho Respiratório são objeto de um programa nacional prioritário 

englobado no Plano Nacional de Saúde: Revisão e Extensão a 2020 (Programa Nacional para as 

Doenças Respiratórias). As medidas propostas no Programa Nacional para a Prevenção e 

Controlo do Tabagismo também se enquadram.  
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4.3. CONSULTA EXTERNA PARA DETERMINAR OS 3 PROBLEMAS DE SAÚDE PRIORITÁRIOS DA 

ULS NORDESTE 

 
Pretende-se para a construção do PLS uma abordagem intersectorial que envolva os diferentes 

parceiros (stakeholders) que têm impacto na Saúde. Os parceiros da Comunidade foram 

selecionados por consenso entre o Grupo de trabalho da USP e o Grupo Consultivo da ULSNE. As 

áreas consideradas prioritárias para estabelecer parcerias foram: 

• Autarquias; 

• Estabelecimentos de Educação; 

• IPSS; 

• ONG;  

• Instituições de Saúde fora do SNS; 

• Instituições Públicas; 

• Outras Instituições. 

A lista dos Parceiros da Comunidade que foram convidados a participar está contida no anexo II.  

 

 

1ª Reunião Plenária (1ª Consulta externa) 

Foi realizada uma reunião plenária com os parceiros da comunidade. O programa da reunião 

pode ser consultado no anexo III. 

Foi enviada informação prévia (DSS simplificado). 

 Aos parceiros da comunidade foram apresentados os 5 problemas de Saúde Prioritários, as 

necessidades de Saúde assim como os recursos da ULSNE disponíveis.  

 

Seleção dos 3 problemas de saúde prioritários:  

Foram constituídos a partir do conjunto dos parceiros 8 Grupos Nominais. Cada grupo nominal foi 

constituído por 10 parceiros e 1 facilitador. 

Foi colocada à votação a lista dos 5 problemas de Saúde. Foram questionados sobre outros 

problemas considerados relevantes. Em cada grupo nominal os problemas de Saúde validados 

internamente bem como os problemas de saúde gerados no grupo nominal foram votados.  

Os 3 problemas de Saúde mais votados no conjunto das mesas foram: 

• Doença cérebro-cardiovascular; 

• Doenças oncológicas; 

• Doença mental. 
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Recursos da Comunidade:  

Foi colhida informação dos Parceiros, em folha de registo própria (Anexo IV) sobre: 

• Nome do interlocutor da Instituição para o PLS, contacto; 

• População servida e as atividades/projetos em que estão envolvidos associados aos 3 

Problemas de Saúde sentidos como prioritários;  

• Interesse das Instituições em colaborar em novas Estratégias de 

Saúde/Projetos/Atividades que considerem relevantes, para minorar as necessidades de 

Saúde sentidas.  

 

 

A partir da informação colhida na comunidade foram definidas as atividades já desenvolvidas na 

comunidade direcionadas para os 3 problemas de Saúde priorizados, e as atividades em que 

estariam interessadas em participar. 

 

Foi apresentado o Cronograma de Implementação e Avaliação do PLS (anexo V). 
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4.4. NECESSIDADES DE SAÚDE PRIORITÁRIAS DA POPULAÇÃO DA ÁREA GEO-DEMOGRÁFICA 

DA ULS NORDESTE 

 

As necessidades de saúde podem-se definir como a diferença entre aquilo que existe e aquilo que 

deveria existir em termos de Saúde. 

As necessidades de saúde hierarquizadas na ULS Nordeste estão associadas à redução da morbi -

mortalidade de doenças crónicas não transmissíveis que têm na sua génese um conjunto de 

fatores de risco comuns. Muitos destes fatores de risco estão fortemente associados aos estilos 

de vida. 

As Necessidades Técnicas de Saúde da ULS Nordeste estão definidas no Quadro seguinte. 

 

Quadro 13. Problemas de Saúde e necessidades de saúde da ULS Nordeste 

Problema de Saúde Necessidade de Saúde 

Doenças Cérebro-

Cardiovasculares 

(englobando a Doença 

cerebrovascular e doença 

isquémica do coração);  

Menor Taxa de Mortalidade por Doenças Cérebro-

Cardiovasculares antes dos 65 anos; 

Doenças mentais  Melhor controlo da doença mental e diminuição da 

mortalidade por suicídio. 

Doenças Oncológicas Menor taxa de mortalidade por Tumor maligno da traqueia, 

brônquio e pulmão; -Menor taxa de mortalidade por Tumor 

maligno do estômago; 
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4.5. DEFENIÇÃO DE OBJETIVOS DE SAÚDE/METAS 

 

Os objetivos de saúde permitem saber onde se pretende chegar, o que é preciso fazer para lá 

chegar, como e em quanto tempo. Pretende-se que os Objetivos sejam Específicos, 

mensuráveis, Alcançáveis, Realistas, Definidos no tempo. 

Para a fixação dos objetivos gerais medidos através de indicadores de impacto elaborou-se 

uma compilação destes indicadores que se encontram disponíveis.  

Na ausência de séries temporais que permitam a realização de projeções, a quantificação das 

metas foi feita por consenso entre os profissionais da equipa de trabalho. Foi considerado o 

sentido de evolução indicado pelos mesmos. 

 
Quadro 14. Quantificação de Objetivos do Plano Local de Saúde da ULS Nordeste, revisão e 
extensão a 2020 
 
 
Indicadores: 
Taxa bruta de mortalidade (TBM); Taxa 
de mortalidade padronizada (TMP) 

ULS 
Nordeste 
2007-2009 

Meta PNS 
2010 

Meta PRSN 
2009-2010 

ULS 
Nordeste 
2011 

Projecção 
2016 (PNS 
2012-2016) 

Meta ULS 
2016 

TBM Dç. Cérebro-Vascular (<65a.) 
 

11 12 9 ? 5,2 9,0 

TBM Dç. Isquémica Cardíaca (<65a.) 
 

8 11 - ? 6,0 6,4 

TMP Diabetes Mellitus  

 

26,1 - - ? - 23,5 

TBM Tumor malignoda traqueia 
brônquio e pulmões(<65a.) 

 

8,2 - 12,8 ? - 8,0 

TBM Tumor maligno do estômago (<65a.) 
 

6,4 - 8,0 ? - 6,0 

TBM Suicídio 
 

8,8 - - 9,9*  9,5 

*Valor calculado a partir dos dados do Instituto Nacional de Medicina Legal (Gabinetes Médico-Legais de Bragança e 
Mirandela) 
 

 

ObjeTivos do Plano Local de Saúde da ULS Nordeste, revisão e extensão a 2020: 

O.1- Diminuição da Taxa bruta de mortalidade por AVC antes dos 65 anos para 9,0 por 100000 

habitantes até 2016; 

O.2- Diminuição da Taxa de mortalidade por Doença Cardíaca isquémica antes dos 65 anos para 

6,4 por 100000 habitantes até 2016; 

O.3- Diminuição da Taxa de Mortalidade Padronizada por Diabetes Mellitus antes dos 65 anos 

para 23,5 por 100000 habitantes até 2016; 

O.4- Diminuição da taxa bruta de mortalidade por tumor maligno da traqueia, brônquios e 
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pulmões antes dos 65 anos para 8 por 100000 habitantes até 2016; 

O.5- Diminuição da taxa bruta de mortalidade por tumor maligno do estômago para 6 por 

100000 habitantes até 2016; 

O.6- Diminuição da taxa bruta de suicídio para 9,5 por 100000 habitantes até 2016. 
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4.6. ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE 

 

Pretende-se nesta etapa do planeamento propor novas formas de atuação, através de um 

conjunto coerente de técnicas específicas organizadas com o fim de serem atingidos os objetivos 

de saúde fixados. 

As estratégias de Saúde constituem os processos e as intervenções através dos quais são 

satisfeitas as necessidades de Saúde definidas como prioritárias. 

É desejável que as estratégias de Saúde comprometam os diferentes parceiros envolvidos na 

elaboração do PLS, dando por isso primazia a estratégias que promovam protocolos formais de 

cooperação dos vários setores da sociedade, numa perspetiva que reforça a visão da Saúde em 

todas as Políticas. 

De forma a combater os 3 problemas de Saúde priorizados pela comunidade foram criados 3 

grupos de trabalho: 

-Grupo de trabalho da Doença cérebro-cardiovascular; 

-Grupo de trabalho das Doenças oncológicas;  

-Grupo de trabalho da Doença mental. 

 Em cada grupo de trabalho, a seleção de estratégias possíveis e atividades a realizar para 

combater o problema de saúde respetivo, tiveram como ponto de partida e inspiração, a 

informação colhida na comunidade, particularmente na 1ª Reunião Plenária.  

 

Tendo em atenção a implementação das estratégias e atividades propostas, os 3 grupos de 

trabalho concluíram que seria importante MANTEREM-SE EM ATIVIDADE, bem como, a 

INCLUSÃO DE NOVOS MEMBROS NESTES GRUPOS.  

Concluiu-se também que seria importante a nomeação de INTERLOCUTORES CONCELHIOS PARA 

O PLS (anexo VII). 

 

As conclusões dos grupos de trabalho foram apresentadas ao grupo consultivo do PLS pela USP e 

Administração da ULSNE, tendo sido validados.  
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REUNIÕES CONCELHIAS COM OS PARCEIROS DA COMUNIDADE (2ª Consulta externa).  

De forma a preparar a 2ª Reunião Plenária foram realizadas reuniões concelhias com os parceiros 

da comunidade na área geodemográfica da ULSNE (12 concelhos). Estas reuniões tiveram como 

finalidade: 

• Estabelecer um diálogo de proximidade com os Parceiros da Comunidade; 

• Dar a conhecer as atividades propostas pela ULS; 

• Auscultar as necessidades sentidas pelos parceiros da comunidade e as propostas de 

Estratégias de Saúde/atividades a incluir para combater 3 Problemas de Saúde 

Priorizados (anexo VI) ; 

• Determinar para cada instituição da Comunidade que atividades estão interessados em 

desenvolver na comunidade; 

• Esclarecer todas as dúvidas colocadas; 

• Preparar a realização da 2ª Reunião Plenária. 

 

As reuniões foram realizadas nos CS dos diversos concelhos pela USP em colaboração com o 

interlocutor local de acordo com o quadro seguinte.  

 

Quadro 15 – Reuniões realizadas nos CS dos diversos concelhos pela USP 

CONCELHO DATA Semana 

Torre Moncorvo 24/01/2019 (manhã) Quinta 

Freixo de Espada à Cinta 24/01/2019 (tarde) Quinta 

Carrazeda de Ansiães 30/01/2019 (manhã) Quarta 

Vila-Flor 30/01/2019 (tarde) Quarta 

Alfândega da Fé 31/01/2019 (manhã) Quinta 

Mogadouro 31/01/2019 (tarde) Quinta 

Macedo de Cavaleiros 04/02/2019 (tarde) Segunda 

Mirandela 6/02/2019 (manhã) Quarta 

Vinhais 7/02/2019 (manhã) Quinta 

Miranda do Douro 13/02/2019 (manhã) Quarta 

Vimioso 13/02/2019 (tarde) Quarta 

Bragança 14/02/2019 (manhã) Quinta 
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Tendo em atenção os resultados da 2ª consulta externa, foram redefinidos, com a colaboração 

dos 3 Grupos de trabalho, os 3 problemas de Saúde prioritários, as 3 necessidades de Saúde 

prioritárias na ULS Nordeste, objetivos e estratégias de Saúde consideradas mais adequadas para 

responder às necessidades de saúde identificadas.  

Foi elaborada a Carta de Compromisso (Anexo VIII).  

Após a inclusão das alterações propostas pela Administração, os documentos elaborados foram 

validados.  

 

3ª Consulta externa.  

Foram enviadas aos parceiros as “Carta de Compromisso” bem como as estratégias de saúde e 

atividades aprovadas (anexo IX). 

As cartas de compromisso elaboradas são personalizadas para cada instituição da Comunidade e 

definem quais as estratégias de Saúde e atividades em que quer colaborar. Foram convidados a 

comunicar qualquer alteração que pretendessem.  
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4.6.1. ESTRATÉGIAS COMUNS AOS 3 PROBLEMAS DE SAÚDE PRIORIZADOS  

I- CONTRIBUIR PARA A LITERACIA EM SAÚDE DA POPULAÇÃO NA ÁREA DAS DOENÇAS 
CÉREBRO-CARDIOVASCULARES, DOENÇAS ONCOLÓGICAS E SAÚDE MENTAL 

 
 
Definição de uma estratégia integrada tomando iniciativas comuns aos vários programas no 

sentido de Adoção de estilos de vida saudáveis, Prevenção/Correção de fatores de risco 

modificáveis e encaminhamento se necessário para o profissional de saúde.  

Poderão ser elaborados conteúdos que permitam elaborar guias de aconselhamento e 

instrumentos de transmissão de conhecimentos em diversas plataformas multimédia, 

destinados à população em geral e a subgrupos específicos de maior risco. 

Na promoção da Saúde deverão estar envolvidos todos os níveis de cuidados de Saúde. 
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4.6.2. ESTRATÉGIAS DIRECIONADAS PARA AS DOENÇAS CÉREBRO-CARDIOVASCULARES  

 

As estratégias de saúde definidas para as necessidades de saúde priorizadas encontram-se 

definidas nos quadros seguintes. 

 

Em termos de estratégias, no que toca à Doença Cérebro-Cardiovascular, a Organização 

Mundial de Saúde aponta para três vertentes fundamentais: 

- Monitorização precisa da realidade; 

- Estratégias de prevenção realistas; 

- Defesa da acessibilidade aos cuidados, particularmente os de maior diferenciação. 

 

 

Quadro 16. DOENÇA CÉREBRO-CARDIOVASCULAR: Estratégias de saúde e recursos 

necessários 

 

Estratégias de Saúde  Recursos  

I - MELHORAR O DIAGNÓSTICO DE 
FATORES DE RISCO DE DOENÇA 
CÉREBRO-CARDIOVASCULAR E SEU 
CONTROLO (HIPERTENSÃO 
ARTERIAL, FIBRILHAÇÃO AURICULAR) 

ULS 

II - MELHORAR ATUAÇÃO DOS CSP NA 
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS DOENÇAS 
CÉREBRO-CARDIOVASCULARES 

 

ULS/ Instituições da Comunidade 

 

III - MELHORAR O ACOMPANHAMENTO DO 
DOENTE 

 

ULS/ Instituições da Comunidade/Famílias 
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4.6.3. SAÚDE MENTAL  

  
Quadro 17. SAÚDE MENTAL: Estratégias de saúde e recursos necessários 
 
 

Estratégia de saúde Recursos  

I - MELHORAR A ARTICULAÇÃO CSP, 
HOSPITAL, SEGURANÇA SOCIAL, FAMÍLIAS, 
INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS 

 

ULS, Instituições Comunitárias  

II - MELHORAR O ACOMPANHAMENTO DO 

DOENTE MENTAL 

ULS, Instituições Comunitárias /Famílias 
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4.6.4. DOENÇAS ONCOLÓGICAS 

  

Quadro 18. DOENÇAS ONCOLÓGICAS: Estratégias de saúde e recursos necessários 
 

Estratégias de Saúde  Recursos  

I - CONTRIBUIR PARA A LITERACIA EM SAÚDE 
DA POPULAÇÃO NA ÁREA DAS DOENÇAS 
ONCOLÓGICAS 

 

ULS/ Parceiros da Comunidade 

 

II - MELHORAR RASTREIOS 
 

ULS 

 

III - MELHORAR ARTICULAÇÃO CSP, 

CUIDADOS HOSPITALARES, INSTITUIÇÕES 

COMUNITÁRIAS, FAMÍLIAS 

ULS/ Parceiros da Comunidade 

 

IV - MELHORAR O ACOMPANHAMENTO DO 
DOENTE ONCOLÓGICO 

 

ULS/ Parceiros da Comunidade 
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4.7. ASSINATURA DAS CARTAS DE COMPROMISSO 

 

Realização da 2ª REUNIÃO PLENÁRIA: Esta reunião foi organizada conjuntamente pela 

USP, Conselho Consultivo, Conselho de Administração da ULSNE e Parceiros da 

comunidade.  

Esta reunião decorreu em 20 de março de 2018 no Centro Cultural de Macedo de 

Cavaleiros e denominou-se Sessão Solene de Apresentação do Plano Local de Saúde e teve 

como objetivo a assinatura das CARTAS DE COMPROMISSO. 
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4.8. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

A implementação do PLS deve considerar a abordagem por ciclo de vida, na medida em que esta facilita uma 

compreensão integrada do conjunto de problemas de saúde que devem ser priorizados para os diferentes 

grupos etários. 

Para cada etapa do ciclo de vida, importa adotar as intervenções mais adequadas segundo os contextos em 

que a pessoa se insere. Os contextos a privilegiar incluindo família, escola, local de trabalho, locais de lazer, 

transportes e unidades de prestação de cuidados de saúde, variam em função do ciclo de vida. 

A abordagem por contextos reflete a necessidade de um modelo de coprodução para a saúde, numa lógica 

de saúde em todas as políticas. 

Para que a implementação do PLS seja efetiva foram construídas alianças para a saúde entre os prestadores 

de cuidados de saúde, as Instituições da Comunidade, e os cidadãos. 

 

O cronograma de implementação e avaliação do PLS pode ser consultado no anexo V. 

 

O processo de implementação do PLS será sujeito a avaliação em 2020 (intercalar) e final em 2021. Estas 

avaliações vão ser plasmadas em relatório a enviar à Administração da ULS Nordeste. 
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4.9. GOVERNAÇÃO 

 

Constitui um compromisso fundamental quer a nível político quer operacional para a aplicação no 

terrreno das abordagens Whole-of-government e Whole-of-society que suporte a visão de Saúde em todas 

as políticas. 

A implementação do PLS deve reger-se por sólidos mecanismos de gestão e governação, que integrem e 

articulem os esforços de todos os colaboradores do PLS, utilizando distintos mecanismos de poder. 

A governação envolve a implementação e a supervisão. 

De forma a que a governação seja a mais clara e exequível possível, a estrutura da governação assenta em 

duas equipas: 

• Equipa Coordenadora -implementação 

✓ Coordena a implementação do PLS através da articulação dos profissionais da ULS e da articulação 

com os parceiros da Comunidade; 

✓ Assegura que os projetos na área da Saúde desenvolvidos estão enquadrados segundo referências 

do PLS. 

• Equipa de Acompanhamento e Monitorização 

✓ Supervisiona a operacionalização do PLS; 

✓ Garante que todos os parceiros envolvidos na elaboração do PLS se mantêm comprometidos com 

os meios para a persecução das metas estabelecidas durante a vigência do mesmo; 

✓ Deve reunir-se anualmente ou sempre que haja necessidade. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

A sustentabilidade do Sistema de Saúde exige que se estabeleça um equilíbrio entre as necessidades de Saúde 

e a capacidade de as satisfazer tendo em conta os recursos necessários. 

A construção do PLS deve reger-se por uma lógica de economia de recursos - humanos, financeiros e 

materiais, promovendo a adoção de intervenções com o melhor custo-efetividade para se conseguirem 

ganhos efetivos em Saúde. 

A colaboração das instituições de saúde, do setor público e da sociedade civil assume-se como fundamental 

no que respeita à atribuição de recursos económicos e humanos, para o PLS, sendo importante a adoção de 

uma abordagem intersectorial de saúde em todas as Políticas. 

Todas as instituições com responsabilidades concretas na implementação do PLS, devem refletir nos 

respetivos Planos de Atividades a utilização de recursos para a operacionalização do PLS. 
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 Integrado no processo de priorização das necessidades de saúde da ULS Nordeste foram identificados os 

recursos comunitários (de saúde e outros), para a satisfação das necessidades de saúde identificadas. 

 

Administração 

Compromisso da Gestão de topo para com o Plano Local de Saúde (PLS): Modelar a sua atuação por 

princípios que possibilitem uma resposta organizativa em consonância com as estratégias e prioridades do 

PLS. 

 

Hospitalares 

Melhoria da articulação entre Médicos de Família e Médicos das diferentes especialidades hospitalares 

através também de consultoria a prestar aos Cuidados de Saúde Primários em áreas como Saúde 

Mental, etc. 

Circuitos especializados de atendimento no serviço de urgência: via verde para EAM e via verde para AVC. 

Criação de Serviços de referência (nomeadamente os associados às necessidades de Saúde consideradas 

prioritárias). 

 

Cuidados de Saúde Primários 

Dotar os CSP das competências necessárias para a execução das funções que lhes são atribuídas, 

nomeadamente tratamento, diagnóstico precoce e Promoção da Saúde. 

 

Unidade de Saúde Pública (USP) 

Dotar a USP dos meios organizacionais/ humanos que permitam responder de forma cabal às necessidades 

de saúde nomeadamente constantes deste PLS: 

• Observatório de Saúde; 

• Monitorização e avaliação; 

• Investigação epidemiológica; 

• Planeamento em Saúde / Gestão de programas e projetos particularmente às abordagens de 

âmbito populacional. 
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4.9.1. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

 

Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde (1981), a avaliação é uma maneira sistemática de 

utilizar a experiência para melhorar a atividade em curso e planificar mais eficazmente. 

O Plano de Monitorização tem como função monitorizar a execução das estratégias definidas no PLS. 

Pretende supervisionar os elementos-chave de desenvolvimento do desenvolvimento e da 

implementação do PLS. 

A monitorização do PLS está diretamente relacionada com a função Observatório de Saúde da USP. 

Será a USP, na pessoa do responsável pela área funcional Observatório de Saúde e na pessoa do gestor 

do setor Planeamento em Saúde, a efetuar o processo de monitorização e avaliação. Este processo 

deverá ser partilhado com a Administração da ULS, elemento essencial para a implementação de medidas 

corretivas eventualmente necessárias no sentido de melhorar a qualidade dos serviços prestados à 

população.  

Embora se considere que o processo de monitorização deva ser dinâmico e evolutivo considera-se que: 

• Os objetivos de saúde do PLS são medidos através de indicadores de saúde.  

• Em diversas fases do processo de planeamento, os indicadores surgem como instrumentos de 

medida das variáveis em estudo. Os dois tipos de indicadores mais usados na avaliação (4) são:  

✓ Os que medem o estado de Saúde (impacto, resultado); 

✓ Os que medem a prestação de cuidados de Saúde (atividade, execução). 

 

 

Cabe à Equipa de Acompanhamento e Monitorização do PLS produzir, anualmente, um relatório que 

espelhe o grau de concretização das metas do ano transato. Neste relatório devem constar as 

recomendações que permitam a melhoria da implementação do PLS, nomeadamente a revisão das 

estratégias que melhor se adequem à realidade local.  
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Quadro 19. Doenças Cérebro-Cardiovasculares: Indicadores para a monitorização e avaliação  
do PLS da ULS Nordeste 
 

Indicadores de Impacte:  
Metas em 2016 

Fonte/ 
origem dos 
dados 

Taxa bruta de mortalidade por AVC antes dos 65 anos  
 
Taxa de mortalidade por Doença Cardíaca Isquémica antes dos 

65 anos, Taxa de Mortalidade na população até 65 anos, por 

Doenças Cerebrovasculares 

9,0 /100000  
 
6,4 / 100000  
 

INE, DSP 
  

Indicadores de resultado/ execução:  
Metas em 2016 

Fonte/ 
origem dos 
dados 

Mortalidade intra hospitalar global por enfarte agudo do 
miocárdio 

 
Reduzir em 5% 

ACSS/SIARS 

Mortalidade intra hospitalar global por enfarte agudo do 
miocárdio 

Reduzir em 5% ACSS/SIARS 

Nº de admissões através da via verde coronária Incrementar em 10% ACSS/SIARS 

Nº de admissões através da via verde do AVC Incrementar em 10% ACSS/SIARS 
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Quadro 20. Tumor maligno da traqueia, brônquio e pulmão: Indicadores para a monitorização e 
avaliação do PLS da ULS Nordeste 
 

Indicadores de Impacte:  
Metas em 2016 

Fonte/ origem 
dos dados 

Taxa bruta de mortalidade por tumor maligno da traqueia, brônquios e 
pulmões antes dos 65 anos  

 

8 por 100000 
INE, DSP  

Indicadores de resultado/ execução:  
Metas em 2016 

Fonte/ origem 
dos dados 

Nº de utentes inscritos com registo de abuso de tabaco  Reduzir em 5% o número de indivíduos inscritos com abuso 
de tabaco 

ACSS/SIARS 

Nº de consultas de cessação tabágica realizadas Aumentar em 100% ACSS/SIARS 

Tempo de espera para cirurgia Diminuir 5% ACSS/SIARS 

 

 
Quadro 21. Tumor maligno do estômago: Indicadores para a monitorização e avaliação do PLS da ULS Nordeste 
 

Indicadores de Impacte:  
Metas em 2016 

Fonte/ origem 
dos dados 

Taxa bruta de mortalidade por tumor maligno do estômago;   

6 por 100000 
INE, DSP 
  

Indicadores de resultado/ execução:  
Metas em 2016 

Fonte/ origem 
dos dados 

Tempo de espera para cirurgia Diminuir 5% ACSS/SIARS 

 

 
Quadro 22. Doença mental: Indicadores para a monitorização e avaliação do PLS da ULS Nordeste 

 

Indicadores de Impacte:  
Metas em 2016 

Fonte/ origem 
dos dados  

Taxa bruta de suicídio  
 

9,5 por 100000   

IINML (Gabinetes 
Médico-Legais de 
Mirandela e 
Bragança) 

Indicadores de resultado/ execução:  
Metas em 2016 

Fonte/ origem 
dos dados  

Taxa de internamentos (episódios de internamentos) por transtornos 
mentais e comportamentais no Serviço de Psiquiatria da Unidade 
hospitalar de Bragança 

 
220/100000 

ACSS 

(Número de mandados de condução emitidos num dado ano na área 
geodemográfica da ULS Nordeste / População residente nesse ano) × 
100000  

6,2  Departamento de 
Saúde Mental da 
ULS Nordeste 
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4.9.2. PLANO DE AVALIAÇÃO 

A avaliação tem como intuito determinar, de forma sistemática e objetiva, a eficácia e o impacto das 

estratégias constantes do PLS. A avaliação deve envolver aspetos qualitativos e quantitativos. 

Para a avaliação qualitativa devem ser utilizados os critérios definidos no Anexo IX (atividades 

aprovadas). 

Para o presente PLS, decidiu-se ter os seguintes momentos de avaliação: 

- 2020 (avaliação intercalar) 

- 2021 (avaliação final) 

 



Plano Local de Saúde ULS Nordeste E.P.E.  2012/2017 Revisão e Extensão a 2020 

 

48 

 

4.9.3 PLANO DE COMUNICAÇÃO  
 

Pretende-se que o plano de comunicação seja um garante da divulgação de informação em tempo útil, de 

forma a assegurar a participação dos parceiros na melhoria do estado de saúde da população. 

A eficácia e sucesso da implementação do PLS requer um esforço contínuo de comunicação: 

▪ Nível interno (profissionais da ULSNE e Unidades Funcionais); 

▪ Externo (sociedade civil e poder local). 

 

Objetivos 

▪ Promover junto das instituições competentes e comunidade em geral a divulgação: 

✓ Do Plano Local de Saúde; 

✓ Resultados das avaliações efetuadas; 

✓ Divulgação/ colaboração com os meios de comunicação social existentes, nomeadamente 

jornais publicados na área geográfica da ULS Nordeste de informação relevante sobre Saúde; 

▪ Dar visibilidade às atividades a realizar ou realizadas no âmbito do PLS; 

▪ Criar Ambiente agregador para os Parceiros internos e externos. 

 

Constituição da Equipa de Comunicação: 

▪ Drª Manuela Santos (Vogal CA CSP); 

▪ Drª Rita Paulino e Drª Teresa Batista (Gabinete de Comunicação e Imagem); 

▪ Parceiros da comunidade que possam colaborar na operacionalização do Plano de comunicação. 

 

Conjunto de ações a desenvolver:  

 Definição de: 

▪ Público-alvo das ações; 

▪ Conteúdos e mensagens-chave a divulgar; 

✓ Elaboração do Logotipo PLS; 

✓ Elaboração de Cartaz da 1ª reunião Plenária; 

▪ Canais de comunicação:  

✓ Página Facebook: Plataforma de partilha de experiências; 

✓ Newsleter, Boletim da ULS; 

✓ Mensagens na Rádio; 

▪ Calendarização das atividades/ Cronograma de atividades; 

▪ Organização das reuniões Plenárias com os Parceiros da comunidade; 

▪ Apresentação pública do PLS. 
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5. COMENTÁRIO FINAL 

 

O Departamento de Saúde Pública da ARS Norte lançou a semente para a realização dos Planos Locais de 

Saúde nas diversas ACES/ULS da região Norte. 

 

Desse desafio nasceu o Plano Local de Saúde da ULS Nordeste.  

  

Este documento pretende contribuir para a construção da visão estratégica da ULS e assim orientar o 

planeamento em saúde, ajudando a fazer escolhas mais eficazes, oportunas e efetivas. Pode permitir ainda 

aos diversos serviços de saúde e restantes instituições da comunidade coordenarem os seus esforços e ações 

de forma a minorarem as principais necessidades de saúde da população. 

 

A equipa de trabalho agradece a todos os que contribuíram de forma direta e indireta na prossecução deste 

PLS. 
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ANEXO I. ORGANOGRAMA DO PLS 
 

     

 

ANEXO I – ORGANOGRAMA DO PLS 
 



 

     

ANEXO II. LISTA DE PARCEIROS DA COMUNIDADE 
 
  
Saúde  

• Hospital Terra Quente 

• Clinica de Hemodiálise – Dr. Nunes 

• Associação de farmácias 

 

Autarquias  

• Todos os Presidentes de Câmara dos Municípios do Distrito de Bragança (Alfândega da Fé, Bragança, 

Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Miranda do Douro, 

Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vinhais e Vimioso 

• ANAFRE Bragança  

 

Educação  

• Diretores dos Agrupamentos de Escolas 

• Instituto Politécnico de Bragança 

• Instituto de Emprego e Formação Profissional 

• Escola Profissional de Carvalhais 

• Associação de Pais  

• Associação de Estudantes IPB 

 

ONG´S 

• Cruz Vermelha 

• Liga Portuguesa Contra o Cancro 

 

IPSS 

• União IPSSDB e associados 

• União das Misericórdias do Distrito de Bragança e Misericórdia de todos os Concelhos (14 

Misericórdias) 

• APPACDM 

• ASCUT 

• ADDB 

• APADI 

• Obra Kolping 

• Caritas Diocesanas 

• CERCIMAC 

• ASMAB 

• LEQUE 

• Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé 

• Casa do Trabalho DR. Oliveira Salazar 

• Fundação Betânia 



 

     

• Obra Social Padre Miguel 

• Associação Reaprender a Viver 

• Associação Entre Familias 

• Fundação Caixa CA  

• Associação de Voluntários do Hospital Distrital de Macedo de Cavaleiros 

• Matiz 

• Fundação Francisco António Meireles 

• D. Abilio Vaz das Neves 

 

Comunicação Social  

• Rádios Locais (Brigantia, Onda Livre, Radio Terra Quente) 

• Imprensa regional (Mensageiro, Jornal Nordeste)  

• Canal regional de TV (Local Visão) e Delegações (RTP, SIC, CMTV, TVI 

 

Instituições Públicas  

• Representante do Ministério Público 

• Segurança Social 

• Proteção Civil 

• GNR 

• PSP 

• Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

• ASAE  

• Corpos de Bombeiros  

• Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 

• Instituto Português do Desporto e Juventude 

• Centro de Respostas Integradas (CRI) 

 

Outras Instituições 

• Diocese de Bragança-Miranda  

• Núcleo Empresarial Região de Bragança (NERBA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

ANEXO III. PROGRAMA DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA CONSULTA EXTERNA 
 
 
 

 



 

     

ANEXO IV. FOLHA DE REGISTO DA INFORMAÇÃO COLHIDA PELOS PARCEIROS  

 

 

 

 

 



 

     

ANEXO V. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLS  

Cronograma de atividades associadas à elaboração/Implementação do PLS revisão e extensão a 2020 

 

 2018 2019 2020 2021 

Atividade M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F 

DSS 2018 X                                  

1ª Consulta Interna 
 
1ª reunião plenária (1ª Consulta 
externa) 
 
2ª Consulta externa 
 
3ªConsulta externa 
 
2ª reunião plenária com Assinatura 
Carta de compromisso (4ª Consulta 
externa)  

X   

 

 

 

  

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

  

         

 

 

 

 

              

Implementação    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Objetivos, metas, Estratégias de Saúde X X X X X X X X X X X                        

Comunicação    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Avaliação intercalar                     X X             

Avaliação final                                 X X 

 



 

     

 

ANEXO VI – FOLHA DE REGISTO DAS ATIVIDADES ELEGÍVEIS PELOS PARCEIROS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 



 

     

 



 

     

ANEXO VII – INTERLOCUTORES LOCAIS DO PLS 

 

Elos de Ligação do Plano Local de Saúde 

Nome Local Grupo Profissional 

Rui Figueiredo Alfândega da Fé Técnico de Saúde Ambiental  

Cláudia Fernandes Bragança Técnico de Saúde Ambiental 

Elisabete Dionisio  Bragança Técnico de Saúde Ambiental 

Anibal Cardoso Carrazeda de Ansiães Enfermeiro  

Carina Andrade Freixo de Espada à Cinta  Técnico de Saúde Ambiental 

Marisa Rodrigues Macedo de Cavaleiros Técnico de Saúde Ambiental 

Graça Carvalho Miranda do Douro Enfermeiro 

Bruno Reigada Mirandela Técnico de Saúde Ambiental 

Cristina Teixeira  Mogadouro  Enfermeiro 

José Luis Rodrigues Vimioso Enfermeiro 

Sofia Morais Vila Flor Enfermeiro 

Albertina Fernandes Vinhais  Enfermeiro 

Altina Pinto  Torre de Moncorvo  Técnico de Saúde Ambiental 

Laurinda Martins Mirandela (UH) Enfermeiro 

Elói Crisóstomo Macedo de Cavaleiros (UH) Técnico de Radiologia  

Andreia Graça  Bragança (UH) Enfermeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

ANEXO VIII - CARTA DE COMPROMISSO 

 



 

     

 

Anexo IX – ESTRATÉGIAS DE SAÚDE E ATIVIDADES APROVADAS  

PROMOÇÃO DA SAÚDE (PS) 

CONTRIBUIR PARA A LITERACIA EM SAÚDE DA POPULAÇÃO NA ÁREA DAS DOENÇAS CÉREBRO-CARDIOVASCULARES, DOENÇAS ONCOLÓGICAS E SAÚDE MENTAL 

ATIVIDADE: PS1 – Elaborar plano de formação para os anos 2019 e 2020 e plano para a sua implementação 

Descrição:  

1)Efetuar levantamento de necessidades de formação. 

2) Implementar ações de formação a definir consoante solicitação dos parceiros e também por proposta dos grupos de trabalho.  

Objetivo: Contribuir para a literacia em saúde das doenças cérebro-cardiovasculares, doenças oncológicas e saúde mental na população. 

Destinatários: População em geral e grupos específicos (cuidadores, doentes, população em risco). 

Recursos necessários 

Humanos: Equipas 

multidisciplinares 

Materiais: Computador; Projetor; Material 

didático de apoio 

Outros: Salas de reuniões dos centros de saúde/hospitais; Junta de Freguesia/Câmaras 

Municipais. Transporte, bolsa de horas para profissionais, divulgação intra e extra ULS 

das atividades programadas. 

Avaliação: Número de ações de formação solicitadas/realizadas. População abrangida. 



 

     

ATIVIDADE: PS2 – Lançamento do “Selo de qualidade PLS” 

Descrição: Premiar as instituições que promovam as boas práticas de saúde pela permissão de utilização do símbolo PLS da ULS NE e emissão de certificado de 

conformidade.  

Definir critérios para atribuição do “Selo de Qualidade”. 

Exemplo 1: Premiar as instituições de restauração coletiva que: 

1)Assegurem uma oferta alimentar saudável compatível, nomeadamente, com os princípios básicos da Dieta Mediterrânica. 

2) Que tenham boas práticas de Higiene e Segurança. 

Método: Formação inicial sobre Dieta Mediterrânica e boas práticas de higiene e segurança para representantes de instituições convidadas. Nessa formação as 

instituições serão convidadas a candidatarem-se ao selo PLS. 

As instituições selecionadas serão acompanhadas durante 3 meses de forma a implementarem as mudanças necessárias. As instituições serão depois alvo de uma 

auditoria para atribuição do Selo de Qualidade PLS. 

Exemplo 2: Incentivar as boas práticas de atividade física e reabilitação em lares. Premiar as instituições que:  

-Possuam espaços e equipamentos adequados para a prática de exercício físico; 

-Tenham implementado programa regular de prática de exercício físico/reabilitação; 

-Possuam os meios humanos considerados adequados. 

3) O selo de qualidade terá uma validade definida. 

Objetivo: Incentivar as boas práticas de Saúde. 



 

     

Destinatários: Instituições da Comunidade. 

Recursos necessários 

Humanos: Equipas 

multidisciplinares Nutricionistas, 

TSSA, fisioterapeutas. 

Materiais: SPARE (Sistema de 

planeamento e avaliação de 

refeições escolares). 

Outros: 

Avaliação: Número de instituições avaliadas/ instituições que obtiveram o selo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

ATIVIDADE: PS3 – Lazer ativo 

Descrição:  

1)Criar lista de associações concelhias que possibilitem actividades ocupacionais (música, ginástica, teatro, dança, exercício físico, etc). 

2)Divulgação da lista. 

Objetivo: Contribuir para práticas saudáveis, disponibilizando a lista de atividades à população. 

Destinatários: População em geral e grupos específicos (cuidadores, doentes, população em risco) 

Recursos necessários 

Humanos: Equipa multidisciplinar Materiais: Variados Outros: 

Avaliação: Criação da lista de atividades. 

 

 

 

 

 



 

     

ATIVIDADE: PS4 – Promover a criação de alternativas para a prática de exercício físico 

Descrição:  

1) Colaborar na criação de alternativas locais para a prática de exercício físico. 

Objetivo: Contribuir para práticas saudáveis de exercício físico, disponibilizando oferta à população. Aumentar a prática de exercício físico na população. 

Destinatários: População em geral e grupos específicos (cuidadores, doentes, população em risco) 

Recursos necessários 

Humanos: Equipas 

multidisciplinares 

Materiais: Pavilhões; Ginásios; 

Material desportivo. 

Outros: Transporte 

Avaliação: Nº de novas atividades/pessoas a participar 

 

 

 

 

 



 

     

DOENÇAS ONCOLÓGICAS (DO) 

ATIVIDADE: DO1 – Elaborar e implementar “Guia de Boas Práticas para Rastreios Oncológicos” 

Descrição:  

1 - Elaborar procedimento que inclua: 

- Boas práticas para rastreio do cancro coloretal; 

-Boas práticas para rastreio do cancro do colo do útero; 

-Boas práticas para rastreio do cancro da mama; 

-Forma como deverão ser convocados os utentes para os rastreios;  

-Parceiros da comunidade envolvidos. 

2 - Divulgar o “Guia de boas práticas para rastreios oncológicos” a quem os prescreve. 

Objetivo: Uniformizar os procedimentos associados aos rastreios oncológicos prevenindo nomeadamente a sub e sobre-utilização. 

Destinatários: Profissionais de Saúde  

Recursos necessários 

Humanos: Materiais: Outros: 

Avaliação: Auditoria (antes e após intervenção) 

 



 

     

ATIVIDADE: DO2 – Elaborar plano de cuidados para o doente oncológico  

Descrição:  

 

1-Descrever as boas práticas associadas ao utente com doença oncológica incluindo: fluxograma de cuidados, referenciação, encaminhamento para a consulta de 

nutrição e psico-oncologia, acesso a transporte. 

 

2- Divulgação do “Plano de Cuidados” aos profissionais envolvidos. 

Objetivo: Melhorar a atuação dos meios disponíveis (SNS e outros) na prestação de cuidados ao doente oncológico. 

Destinatários: Profissionais de Saúde, Doentes 

Recursos necessários 

Humanos: Materiais: Outros: 

Avaliação: Tempos de resposta (consulta de oncologia, tratamento) 



 

     

 

ATIVIDADE: DO3 – Grupos terapêuticos para doentes oncológicos, famílias e cuidadores  

Descrição: 

 

1 - Estabelecer parceria entre a EAPS (Equipas de Apoio Psicossocial), Cuidados paliativos, Liga Portuguesa Contra o Cancro, Equipa Multidisciplinar da ULSNE, de 

forma a apoiar os doentes e família a lidar com o problema representado pela doença oncológica nomeadamente através de: 

 

-Palestras direccionadas aos doentes e família. 

 

-Acompanhamento personalizado da família, nomeadamente, nas áreas de serviço social, psicologia e nutrição. 

Objetivo: Contribuir para o acompanhamento adequado do doente oncológico e famílias.  

Destinatários: Grupos específicos (cuidadores, doentes, população em risco) 

Recursos necessários 

Humanos: Materiais: Outros: 

Avaliação: Estabelecimento da parceria. Número de acções de formação. Número de doentes e famílias acompanhados. 

 

 



 

     

ATIVIDADE: DO4 – Melhorar a adesão aos Rastreios Oncológicos 

Descrição:  

 

1 - Elaboração e divulgação de panfleto com informação prática, a divulgar pelos parceiros da comunidade, sobre os rastreios oncológicos.  

Objetivo: Melhorar a adesão da população aos rastreios oncológicos. 

Destinatários: População e Grupos específicos alvo dos rastreios 

Recursos necessários 

Humanos: Materiais: Outros: 

Avaliação: Elaboração do folheto. Indicadores de realização de rastreios. 

 

 

 

 



 

     

DOENÇAS CÉREBRO-CARDIOVASCULARES 

ATIVIDADE: CCV1 – Intervir na população com risco cardiovascular elevado  

Descrição:  

-Descrever as boas práticas associadas ao utente com risco cardiovascular elevado. 

-Dar formação aos profissionais envolvidos. 

-Formação para grupos de risco cardiovascular elevado. 

Objetivo: Melhorar atuação na população com risco cardiovascular elevado. Melhorar literacia/nível de saúde dos cidadãos com risco cardiovascular elevado. 

Destinatários: Profissionais de saúde e população com risco cardiovascular elevado  

Recursos necessários 

Humanos: Equipa multidisciplinar.    
Materiais:  

Salas de reuniões dos Centros de 

Saúde/Hospitais; Juntas de 

Freguesia/Câmaras Municipais;  

PC, projetor.  

Outros:  

  

Avaliação: Elaboração das boas práticas associadas ao utente com risco cardiovascular elevado. Número de profissionais e de pessoas formadas. 

 



 

     

ATIVIDADE: CCV2 – Melhorar a literacia dos cuidadores informais de utentes com doença cérebro-cardiovascular 

Descrição: 

-Identificação dos cuidadores informais. 

-Formação específica para cuidadores informais sobre fatores de riscos, cuidados gerais e gestão da medicação em pessoas idosas. 

Objetivo: Melhorar o acompanhamento do utente. 

Destinatários: Cuidadores informais. 

Recursos necessários 

Humanos: Formadores  Materiais: Sala de formação, PC e projetor Outros: 

Avaliação: Número de ações de formação solicitadas, número de ações de formação realizadas e número de cuidadores informais que realizaram a ação de formação. 

 

 

 

 

 



 

     

SAÚDE MENTAL (SM) 

ATIVIDADE: SM1 – COACHING PARENTAL 

Descrição: Acções de formação a nível de gestão de emoções, hábitos alimentares, tempos livres e outros 

Objetivo: Promover o desenvolvimento de competências parentais 

Parceiros: IPSS, Escolas, Autarquias 

Destinatários: Pais de alunos do 3º ao 12º ano 

Recursos necessários 

Humanos: Equipa Multidisciplinar 

de Saúde 

Materiais: Computador, projector, 

folhas A4, capas, canetas, etc. 

Outros: Espaço físico 

Avaliação: Número de Pais de alunos do 3º ao 12º anos que participaram na actividade coaching parental / Nº total de Pais de alunos do 3º ao 12º anos. 

-Número de acções de formação realizadas 

 

 

 



 

     

ATIVIDADE: SM2 – PSICOEDUCAÇÃO PARA A PARENTALIDADE  

Descrição: Acções de formação na gravidez e durante os primeiros 3 anos de vida da criança. 

Objetivo: Promover o desenvolvimento de competências parentais  

Parceiros: Segurança social, IPSSS, CPCJ, Tribunais, NAVV (Núcleo de Apoio Vítima de Violência) 

Destinatários: Pais e seus substitutos  

Recursos necessários 

Humanos: Equipa Multidisciplinar 

de Saúde 

Materiais: Computador, projector, 

folhas A4, capas, canetas, etc. 

Outros: Espaço físico 

Avaliação:  Número de Pais que participam na PSICOEDUCAÇÃO PARA A PARENTALIDADE  / Nº total de Pais  

-Número de acções de formação realizadas 

 

 

 

 

 



 

     

ATIVIDADE: SM3 – PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA  

Descrição: Acções a definir consoante solicitação dos parceiros  

Objetivo: Promover competências para  adotar  comportamentos não violentos 

Parceiros: APAV, IPSS, Escolas, Autarquias, GNR, PSP, Tribunal 

Destinatários: População em geral e grupos específicos  

Recursos necessários 

Humanos: Equipa Multidisciplinar 

de Saúde 

Materiais: A definir Outros: Espaço físico 

Avaliação:  

-Número de acções realizadas/Número de acções solicitadas 

-Número de participantes nas acções 

 

 

 



 

     

ATIVIDADE: SM4 – CRIAÇÃO DE LINHA SOS 24-SAÚDE MENTAL 

Descrição: Criação de linha telefónica directa (telemóvel). Este número será disponibilizado à população da ULSNE. O telefone será atendido por enfermeiro do DSP. 

Este serviço estará disponível 24h por dia. 

Objetivo: Esclarecimento de dúvidas na área da Saúde Mental.  

Parceiros: IPSS, Escolas, Autarquias, bombeiros, Forças de segurança 

Destinatários: População em geral  

Recursos necessários 

Humanos: 6 enfermeiros (que 

também darão apoio às atividades 

ocupacionais do internamento de 

agudos).  

Materiais: Telemóvel, Computador 

com programa informático que 

permite a gravação das chamadas  

Outros: Divulgação do serviço (folheto informativo) 

Avaliação: Número de contactos telefónicos.  

 

 Nota Final: A Atividade SM5 – elaborar protocolo, de âmbito distrital, entre a ulsne e a segurança social, foi anulada uma vez que, a mesma se integra na atividade SM6 – Dinamizar a 

implementação no distrito da rede de cuidados continuados de Saúde Mental 

 

 



 

     

ATIVIDADE: SM6 – Dinamizar a implementação no distrito da rede de cuidados continuados de Saúde Mental  

Descrição: Criação das diversas tipologias previstas na legislação em vigor 

Objetivo: Melhorar a qualidade do serviço prestado às pessoas com doença mental e rentabilizar os recursos Humanos e Materiais existentes. 

Parceiros: IPSS, Autarquias, Segurança Social 

Destinatários: Doentes internados estabilizados com internamentos longos devido a falta de apoio familiar e social. Estes doentes têm contudo algum tipo 

de competência social. 

Recursos necessários: Os previstos na Legislação em vigor 

Avaliação: Número de estruturas criadas e número de doentes incluídos na rede 

 

 

 

 

 

 



 

     

ATIVIDADE: SM7 – CRIAÇÃO DE HOSPITAL DE DIA - ADULTOS 

Descrição: Internamento parcial das 9 às 17 horas nos dias úteis, para 6 doentes psicóticos sub agudos diários + grupos psicoterapêuticos /grupos de psicoeducação 

com doentes e familiares (1 ou 2 vezes por semana)  

Objetivo: Aumento do controle da doença mental e diminuição da utilização indevida de recursos. 

Parceiros: Autarquias (transporte de utentes) 

Destinatários: Pessoas com doença mental  

Recursos necessários : 

Humanos: 1 psiquiatra a tempo 

inteiro; 1 Assistente Social; 1 

enfermeiro a tempo inteiro; 1 

psicólogo a tempo inteiro, 1 T.O. a 

tempo inteiro e 1 assistente 

operacional. 

Materiais: Telefone, 

computadores. O espaço físico do 

rés-do-chão ou o primeiro piso do 

internamento de Psiquiatria (obras 

programadas) 

Outros: 

Avaliação: Número de sessões de Hospital de dia realizadas 

 

 



 

     

ATIVIDADE: SM8 – CRIAÇÃO DE HOSPITAL DE DIA - PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA) 

Descrição: Unidade especializada prestadora de cuidados terapêuticos para 6 a 8 crianças de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos e com 
horário de funcionamento das 8.30 às 16,30 horas em dias úteis.  

Esta Unidade procederá à observação, avaliação, diagnóstico e tratamento, terá intervenção direta na família e grupo psicoeducacional para as  crianças em Hospital 
de dia e seus cuidadores diretos. Trabalho com meio escolar, através de consultoria e apoio integrado junto das escolas.  

Objetivo: Promover a estabilidade emocional e cognitiva de crianças com patologia específica do foro mental com melhoria da adaptação à realidade, às relações 
familiares, sociais e educacionais.  

Parceiros: Jardins de Infância, creches, amas, ocupação de tempos livres, escolas, estruturas desportivas, CPCJ e Ministério Público.  Autarquias (transporte de utentes) 

Destinatários: Crianças dos 3 aos 6 anos com patologia Mental específica. 

Recursos necessários  

Humanos: 2 Pedopsiquiatras, 2 

Psicólogos, 2 Enfermeiros 

Especialistas, 1 Assistente Social, 1 

Terapeuta Ocupacional, 1 

Terapeuta da Fala, 1 

Professor/Educador de Infância do 

Ensino Especial, 1 Assistente 

Operacional e 1 administrativo (a 

partilhar com a consulta de 

Pedopsiquiatria). 

Materiais: Didático (jogos, lápis, 

papel, tintas, brinquedos), mesa de 

trabalho, cadeiras, 8 colchões, 

computador 

 

Outros: Estrutura física (sala de espera partilhada com a consulta de pedopsiquiatria) 3 

salas (uma de jogo, uma para psicoterapia e uma para refeições), espelho. Refeições 

(lanche e almoço para as crianças integradas no H. Dia) 

 

 



 

     

ATIVIDADE: SM9 – CRIAÇÃO DO SERVIÇO DE PSIQUIATRIA NA COMUNIDADE 

Descrição: Criação de uma equipa de Psiquiatria Comunitária composta por motorista, enfermeiro, assistente social e psiquiatra com o objetivo de monitorização  e 
acompanhamento dos doentes mentais graves na comunidade. 

Objetivo: Control0 da doença mental grave na comunidade 

Parceiros: Estruturas comunitárias 

Destinatários: Doentes com doença mental grave 

Recursos necessários 

Humanos: 1 Motoristas, 1 
Enfermeiros (de preferência com 
formação em cuidados continuados 
integrados em Doença Mental 
Gave), 1 Assistentes Sociais e 1 
Psiquiatra 

Materiais: Carro, telemóvel, 
computador portátil 

Outros: 

Avaliação:  

-Número de doentes acompanhados.  

-Número de Internamentos em Psiquiatria destes  doentes 

 


