


Relatório de actividades 2006 – ARS Centro 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
22000066  

 

 

 

 

 

 
 

 

MINISTÉRIO  
DA SAÚDE 



Relatório de actividades 2006 – ARS Centro 

 

 

 

Conselho Directivo: 

- João Pedro Pimentel (Presidente) 

- Rosa Reis Marques (Vice-Presidente) 

- Joaquim Gomes Silva (Vogal) 

- Mário Rui Ferreira (vogal) 

 

Coordenação/Elaboração do Relatório de Actividades 2006 

- António Morais 

- João Paulo Gonçalves 

- Paula Godinho 
 

 

Colaboração 

Conceição Toscano,  António Mota, Célia Reis, Alda Rebelo, Fernando Gomes da Costa, Hélder 

Ferreira, António Morais, António Queimadela Baptista, Hermínia Simões, Eugénio Cordeiro, Isabel 

Lança, Sá Correia, Teresa Tomé, Ivone Savedra, Ilídia Duarte, Conceição Casimiro,  Luís Oliveira, 

Fernanda Pinto, Fernando Lopes, João Crisóstomo, Eduarda Oliveira, Joana Andrade, Ernesto 

Fernandes.



Relatório de Actividades 2006 – ARS Centro 

 

Índice 

 

Capítulo I. Caracterização da Região Centro..................................................................................... 1 
1. Descrição geográfica...................................................................................................................... 2 
2. Indicadores sócio-demográficos .................................................................................................... 2 
3. Indicadores de saúde ...................................................................................................................... 4 
3.1 Mortalidade.................................................................................................................................. 4 
3.2 Morbilidade.................................................................................................................................. 7 
4. Estruturas e equipamentos de saúde............................................................................................. 13 
4.1 Rede de cuidados na região ....................................................................................................... 13 
4.2 Recursos Humanos..................................................................................................................... 13 
5. Indicadores de produção Hospitalar............................................................................................. 15 
6. Indicadores de produção dos Centros de Saúde........................................................................... 19 
Capítulo II. Programas de Saúde...................................................................................................... 20 
1. Programa de prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças .................................................. 21 
cardio-cerebro-vasculares ................................................................................................................ 21 
1.1 Programa de prevenção e controlo da diabetes ........................................................................ 23 
2. Programa de prevenção das doenças oncológicas........................................................................ 25 
2.1 Programa de rastreio do cancro da mama ................................................................................ 25 
2.2 Programa de rastreio do cancro do colo do útero .................................................................... 27 
2.3 Programa de rastreio do cancro colo-rectal ............................................................................. 29 
3. Programa de cuidados continuados integrados ............................................................................ 30 
4. Programa de doenças transmissíveis............................................................................................ 31 
4.1 Programa nacional de vacinação - PNV ................................................................................... 31 
4.2 VIH/SIDA ................................................................................................................................... 33 
4.3 Programa de prevenção da gripe .............................................................................................. 34 
4.4 Programa de prevenção e luta contra a tuberculose................................................................. 35 
5 Programa de saúde materno-infantil e de adolescentes ................................................................ 38 
6 Programa de alimentação, nutrição e actividade física ................................................................. 41 
7. Programa de estilos de vida e comportamentos aditivos ............................................................. 45 
8. Programa de promoção da saúde em meio escolar ...................................................................... 45 
8.1  Programa de saúde oral ........................................................................................................... 45 
8.2 Programa de saúde escolar ....................................................................................................... 47 
9. Programa de gestão ambiental ..................................................................................................... 48 
9.2 Projecto de resíduos hospitalares.............................................................................................. 50 
9.3 Projecto de prevenção da doença dos legionários .................................................................... 52 
9.4  Outros projectos em saúde ambiental....................................................................................... 53 
10. Programa de saúde ocupacional ................................................................................................. 57 
11. Plano de implementação da Telemedicina................................................................................. 58 
12. Gabinete do Utente..................................................................................................................... 60 
13. Saúde Mental.............................................................................................................................. 62 
14. Sistemas de Informação ............................................................................................................. 64 
15. Requalificação de serviços …………………………………………………………...……….66 

 
 

 



Relatório de actividades 2006 – ARS Centro 

 

 

 



Relatório de Actividades 2006 – ARS Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento importante da avaliação dos programas de saúde em 2006 da Administração Regional de 

Saúde do Centro, I.P., o Relatório de Actividades que agora se apresenta, contribuirá naturalmente para 

uma melhoria do desempenho no futuro. 

Num tempo de reorganização e consolidação do SNS, este documento reflecte já algumas das mudanças 

entretanto empreendidas. 

Uma  palavra de muito apreço para todos os profissionais da Administração Regional de Saúde, I.P. - 

dos Centros de Saúde, das Sub-Regiões de Saúde, dos Laboratórios, do CDP, do CRSP,  dos Hospitais, 

dos Institutos e dos Serviços Centrais que com o seu profissionalismo contribuíram para a melhoria dos 

indicadores de saúde confirmada ao longo deste documento. 

 

 

     O Presidente do Conselho Directivo 
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11..  DDeessccrriiççããoo  ggeeooggrrááffiiccaa    
 

A Região de Saúde do Centro abrange uma área territorial de 27.469,6 km2 constituindo a maior 

Região de Saúde do País (mais de 30% da área total). 

Tem uma população de 2.416.270 habitantes (População Estimada em 2006, INE), com uma 

densidade populacional de 88,0 hab/km2. 

 

 

22..  IInnddiiccaaddoorreess  ssóócciioo--ddeemmooggrrááffiiccooss    
 

A população residente na Região Centro apresenta um aumento de 1% entre o Censo de 2001 e as 

Estimativas da População para 2006, sendo de realçar o acréscimo populacional nos distritos de 

Aveiro e Leiria. Os distritos de Castelo Branco, Coimbra e Guarda apresentam, todavia, um 

crescimento negativo (Quadro I). 

 

 Quadro I -  Estrutura demográfica da Região por SRS, 2001-2006.  

 Área Km2 População 2001 População 2006 Variação 
% 

Região Centro 27470 2.393.092 2.416.270 1,0 

Aveiro 2808,2 712.961 732.867 2,8 

Castelo Branco 6675,2 208.097 200.705 -3,6 

Coimbra 3947,4 440.640 436.056 -1,0 

Guarda 5518,7 179.435 173.831 -3,1 

Leiria 3514,9 457.749 477.967 4,4 

Viseu 5005,2 394.210 394.844 0,2 

                           Fonte: INE 

 

A estrutura etária modificou-se consideravelmente nos últimos 12 anos. A Região Centro apresenta 

uma população mais envelhecida que a média do Continente, com uma quebra acentuada na 

proporção de jovens, especialmente na Guarda e em Viseu e índices de envelhecimento mais 

elevados, sobretudo na Guarda e Castelo Branco (Quadros II, III). 
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Os índices de envelhecimento têm aumento de forma crítica, com um aumento de 60% nos 

últimos 12 anos (Quadro IV). 

 

Quadro II - Variação da estrutura etária na última década, 1991-2006 (%). 

≤ 14 anos 15 � 64 anos ≥ 65 anos 
 

1991 2006 Δ % 1991 2006 Δ % 1991 2006 Δ % 

Continente 19,7 15,3 -22,3 66,6 67,2 0,9 13,7 17,5 27,7 

Região Centro 19,7 14,4 -26,9 64,8 66,2 2,2 15,5 19,3 24,5 

Aveiro 21,3 15,7 -26,3 67 68,6 2,4 11,7 15,7 34,2 

Castelo Branco 16,6 12,0 -27,7 62 62,5 0,8 21,5 25,5 18,6 

Coimbra 18 13,6 -24,4 65,5 65,7 0,3 16,6 20,7 24,7 

Guarda 18,1 11,9 -34,3 60,8 63,0 3,6 21,2 25,1 18,4 

Leiria 19,5 15,1 -22,6 66,1 66,4 0,5 14,4 18,5 28,5 

Viseu 21,5 14,6 -32,1 62,3 65,4 5,0 16,2 20,0 23,5 

             Fonte: INE 

 

O saldo fisiológico tem-se mantido negativo na Região Centro desde 1991, ao contrário do que 

ocorre no Continente (Quadro IV). 

 

Quadro III -  Índices de dependência e envelhecimento na Região Centro e Continente, 1991-2006. 

1991 2006 Δ % 91/06 
 

Continente Região 
Centro 

Continente Região 
Centro 

Continente Região 
Centro 

Jovens 29,6 30,4 22,7 21,8 -23,3 -28,3 Índice de 

dependência Idosos 20,5 24 26,0 29,2 26,8 21,7 

Índice de envelhecimento 70 79 114 134 62,9 69,6 

 Fonte: INE 
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Quadro III-A -  Esperança Média de Vida à Nascença, 2001-2005. 

 Total Masculino Feminino 

2001 76,9 73,4 80,4 
Continente 

2005 78,2 74,9 81,4 

2001 77,5 74,3 80,8 
Região Centro 

2005 78,7 75,5 81,8 

 

33..  IInnddiiccaaddoorreess  ddee  ssaaúúddee    

33..11  MMoorrttaalliiddaaddee  

 

A mortalidade infantil diminuiu, consolidando a tendência decrescente das últimas décadas, e 

apresenta na Região valores inferiores aos verificados no Continente, atingindo desde 1998 valores 

inferiores aos da média da Europa dos 15. 

A mortalidade neonatal diminuiu igualmente na última década e corresponde a aproximadamente 

de 65% do total da mortalidade infantil (Quadro IV). 

 

Quadro IV -  Indicadores de saúde na Região Centro e Continente, 2001-2006 (%o). 

Mortalidade Natalidade Mortalidade infantil Mortalidade neonatal Mortalidade perinatal 
 

Continente Região 
Centro 

Continente Região 
Centro

Continente Região 
Centro

Continente Região 
Centro 

Continente Região 
Centro

95 10,4 11,7 10,7 9,9 7,3 6,4 4,7 3,6 8,9 8 

96 10,8 12,1 11 10,4 6,6 5,3 4,2 2,9 8,2 7,5 

97 10,5 12 11,3 10,4 6,3 5,5 4,1 3,6 7,1 7,4 

98 10,3 12,1 11,2 10,1 5,9 4,4 3,7 2,4 6,7 5,6 

99 10,8 11,9 11,5 10,3 5,4 4,5 3,6 3,2 6,2 6,5 

00 10,3 11 11,6 10,5 5,3 4,4 3,4 2,9 6,2 5,7 

01 10,2 11,3 10,8 9,8 5 3,9 2,9 1,9 5,6 5,6 

02 10,2 11,2 10,9 9,8 4,9 3,6 3,4 2,3 5,8 4,4 

03 10,4 11,1 10,6 9,6 4,1 3,8 2,6 2,1 5 4,9 

04 10,3 10,7 10,3 9,2 3,7 3 2,5 1,8 4,2 4 
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05 10,2 11,0 10,4 9,1 3,4 2,9 2,2 1,9 4,3 3,8

             Fonte: INE/DGS 

 

No que respeita às principais causas de morte, podemos verificar, da análise dos Quadros V a VIII, 

que as doenças cerebro-vasculares, as neoplasias e a doença isquémica do coração são as mais 

prevalentes. 

De notar que as taxas de mortalidade específicas, por doenças cerebro-vasculares bem como por 

doenças isquémicas cardíacas, têm vindo a decrescer progressivamente. A mortalidade por doenças 

neoplásicas, aproxima-se da principal causa de morte - doenças cerebrovasculares - em número 

absoluto e taxa bruta de mortalidade e tem-se mantido estável, prevendo-se que possa, a curto 

prazo, constituir a principal causa de morte. 

De referir que, em termos de mortalidade padronizada as neoplasias superam as doenças cerebro-

vasculares desde 2000 na Região e desde 1997 no Continente. 

A Região Centro tem vindo a apresentar, continuadamente, para a mortalidade por neoplasias taxas 

ligeiramente inferiores relativamente ao Continente. 

 

Quadro V - Mortalidade por doença isquémica do coração padronizada para a idade pela população europeia (CID 9:27) 
(%ooo). 

 96 97 98 99 00 01 02 03 04 

Continente 71,6 68,8 69,6 69,5 58,3 58 60 59,6 54,2 

Região Centro 49,9 48,7 51,7 45 40 38,7 41,5 40,2 36,9 

     Fonte: DGS 

 

Quadro VI - Mortalidade por doenças cerebro-vasculares padronizada para a idade pela população europeia (CID 9:29) 
(%ooo). 

 96 97 98 99 00 01 02 03 04 

Continente 179,3 168 160,8 158,2 132,4 126,9 114,8 113,2 97,6 

Região Centro 178 162,5 158,4 154 134,5 127,2 119,6 119,8 100,2 

      Fonte: DGS 
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Quadro VII - Mortalidade por neoplasias padronizada para a idade pela população europeia (CID 9:08-14) (%ooo). 

 96 97 98 99 00 01 02 03 

Continente 170,4 169,4 169,4 169,3 157,9 160,4 159,7 159,4 

Região Centro 150,2 153,3 154,5 153,7 145,2 145,2 146 147,2 

       Fonte: INE/DGS 

 

Relativamente às neoplasias mais prevalentes como causa de morte, há a referir o aumento da 

mortalidade por cancro colo rectal, genito-urinário, pulmonar, da mama e do sistema 

hematopoiético. 

A mortalidade padronizada por neoplasia da mama tem mantido valores estabilizados, caindo em 

2003, pela primeira vez, abaixo dos 20/ 100.000 (Quadro VIII). 

 

Quadro VIII - Mortalidade por neoplasia da mama feminina padronizada para a idade pela população europeia (CID 
9:113) (%ooo). 

 96 97 98 99 00 01 02 03 04 

Continente 24,6 24,5 23,9 23 22,4 22,9 21,5 21,1 19,1 

Região Centro 21,4 22,8 21,6 21,7 20,3 20,7 20 18,8 18,1 

 Fonte: DGS 

 

A mortalidade por neoplasia colo-rectal tem vindo a aumentar progressivamente nos últimos anos, 

constituindo actualmente o mais mortal dos cancros passível de rastreio (Quadro IX). 

 

Quadro IX - Mortalidade por neoplasia do cólon e recto padronizada para a Idade pela população europeia (CID 9:12) 
(%ooo).  

 96 97 98 99 00 01 02 03 04 

Continente 21,6 22,1 22,1 23,1 21,7 22,6 21,8 21,9 23,2 

Região Centro 17,7 20,8 19,2 20,1 18 20,3 20,7 21,6 21,1 

 Fonte: DGS 
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Quadro X - Mortalidade por neoplasia do colo do útero padronizada para a idade pela população europeia (CID 9:180) 

(%ooo).  
 96 97 98 99 00 01 02 03 04 

Continente 3,6 3,3 3,5 3,3 3,6 4,3 3,2 3,2 3,0 

Região Centro 3,1 3,4 2,5 2,6 3,1 4,1 3 2,9 2,7 

                  Fonte: DGS 

 

 

33..22  MMoorrbbiilliiddaaddee  
 

Entre os Quadros XI e XVI, são apresentados dados de internamento hospitalar para as doenças 

cadio-cerebrovasculares e a algumas neoplasias, salvaguardando-se o facto de poder haver mais do 

que um internamento pela mesma patologia no ano em análise - 2006 e a possibilidade de 

transferência entre hospitais. 
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Quadro XI � GDH de internamento por enfarte  de miocárdio na Região Centro, 2006. 

Enfarte agudo de miocárdio 
como causa de internamento transferências falecidos 

média de Idades  
M F 

M F 

hospitais 
da Região 

Centro 

hospitais de 
outras 
regiões 

M F 

CH Cova da Beira � 
Covilhã 90 59 67,7 80,0 2 15 9 18 

CH Caldas da Rainha 62 35 68,1 75,2 2 6 6 3 

CH de Coimbra 179 111 65,7 7,2 9 __ 19 15 
H. Universidade de 
Coimbra 360 156 66,3 74,3 9 __ 25 19 

H. Castelo Branco 82 47 67,9 75,7 __ __ 14 15 

H. Espinho __ __ __ __ __ __ __ __ 

H. Seia __ __ __ __ __ __ __ __ 

H. Leiria 151 78 64,6 75,9 10 2 11 8 

H. Oliveira de Azeméis 9 7 78,6 82,9 1 __ __ 2 

H. Peniche 12 5 71,9 77,0 __ 4 2 1 

H. Feira 165 81 63,5 73,6 7 30 12 7 

H. Viseu 204 114 66,8 75,9 1 7 33 30 

H. Guarda 117 85 68,0 78,4 4 __ 14 18 

H. Figueira da Foz 5 4 87,2 84,8 2 __ __ 3 

H. Águeda 10 4 80,4 75,2 5 __ 2 1 

H. Lamego 1 __ 87,0 __ 1 __ __ __ 

H. Cantanhede __ 3 __ 86,0 __ __ __ __ 

H. Pombal __ 1 __ 80,0 __ __ __ __ 

H. Alcobaça __ 1 __ 85,0 __ __ __ __ 

H. Aveiro 168 88 67,1 76,7 28 15 9 17 

Total 1.615 879 66,6 76,2 81 79 156 157 

   Fonte: GDH/ IGIF 
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Quadro XII � GDH de internamento por acidentes vasculares cerebrais na Região Centro, 2006. 

AVC 
como causa de internamento  
M F Total 

Internamentos 
totais % AVC 

CH Cova da Beira � 
Covilhã 205 210 415 12.631 3,3% 

CH Caldas da Rainha 98 82 180 8.618 2,1% 

CH de Coimbra 299 212 511 25.856 2,0% 
H. Universidade de 
Coimbra 652 572 1.124 50.064 2,4% 

H. Castelo Branco 167 173 340 10.412 3,3% 

H. Alcobaça 98 94 192 2.018 9,5% 

H. Tondela 37 38 75 2.102 3,6% 

H. Anadia 57 66 123 1.755 7,0% 

H. Espinho 16 19 35 1.683 2,1% 

H. Seia 27 49 76 1.957 3,9% 

H. Leiria 295 247 542 21.243 2,6% 

H. Oliveira Azeméis 63 78 141 2.776 5,1% 

H. Peniche 36 41 77 1.332 5,8% 

H. Feira 220 180 400 20.530 1,9% 

H. Viseu 534 538 1.072 26.132 4,1% 

H. Guarda 206 211 417 12.382 3,4% 

H. Figueira da Foz 118 122 240 7.270 3,3% 

H. Águeda 58 50 10 3.952 2,7% 

H. Lamego 118 96 214 4.923 4,3% 

H. Pombal 61 73 134 1.713 7,8% 

H. Cantanhede __ 1 1 6 16,7% 

H. Ovar 46 69 115 2.615 4,4% 

H. Aveiro 269 319 588 16.276 3,6% 

H. SJ da Madeira __ 1 1 4.172 0,02% 

IPOFG 1  1 5.560 0,02% 

H. Estarreja 41 61 102 1.545 6,6% 
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Total 3.722 3.602 7.324 249.523 2,9% 

                  Fonte: GDH/ IGIF 

 

Quadro XIII � GDH de internamento por  neoplasia da mama feminina na Região Centro, 2006. 

neoplasias da mama feminina
 mama In situ da mama Total 

CH Cova da Beira - Covilhã 40 __ 40 

CH Caldas da Rainha 47 1 48 

CH de Coimbra 150 23 173 

H. Universidade de Coimbra 218 32 250 

H. Castelo Branco 19 __ 19 

H. Alcobaça 4 __ 4 

H. Tondela 1 __ 1 

H. Anadia 2 __ 2 

H. Espinho 3 __ 3 

H. Leiria 18 __ 18 

H. Oliveira Azeméis 1 __ 1 

H. Peniche 1 __ 1 

H. Feira 61 3 64 

H. Viseu 70 __ 70 

H. Guarda 31 __ 31 

H. Figueira da Foz 28 __ 28 

H. Águeda 4 __ 4 

H. Lamego 12 __ 12 

H. Pombal 1 __ 1 

H. Ovar 2 __ 2 

H. Aveiro 13 __ 13 

H. SJ da Madeira 16 __ 16 

IPOFG 733 95 828 

H. Estarreja 2 __ 2 

Total 1.477 154 1.631 

 Fonte: GDH/ IGIF 
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Quadro XIV � GDH  de neoplasia colo-rectal na Região Centro, 2006. 

neoplasia colo-rectal 

 cólon e 
sigmóide 

Recto e 
anûs 

In situ colo-
rectal Total 

CH Cova da Beira � Covilhã 146 67 __ 213 

CH Caldas da Rainha 48 26 2 76 

CH de Coimbra 92 49 __ 141 

H. Universidade de Coimbra 298 215 __ 513 

H. Castelo Branco 85 54 1 140 

H. Alcobaça 11 17 __ 28 

H. Tondela 1 2 __ 3 

H. Anadia 7 3 __ 10 

H. Espinho 4 1 __ 5 

H. Seia 10 5 __ 15 

H. Leiria 153 108 __ 261 

H. Oliveira Azeméis 3 1 __ 4 

H. Peniche 8 __ __ 8 

H. Feira 99 42 __ 141 

H. Viseu 124 127 1 252 

H. Guarda 90 74 __ 164 

H. Figueira da Foz 47 25 __ 72 

H. Águeda 9 9 __ 18 

H. Lamego 17 18 __ 35 

H. Pombal 18 8 __ 26 

H. Ovar 4 8 __ 12 

H. Aveiro 90 52 1 143 

H. SJ da Madeira 22 21 __ 43 

IPOFG 159 192 3 354 

H. Estarreja 3 3 __ 6 

Total 1.548 1.127 8 2.683 

 Fonte: GDH/ IGIF 
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Quadro XV � GDH de internamento por neoplasia do colo uterino na Região Centro, 2006. 

neoplasia do colo uterino 

 colo In situ do colo Total 

CH Cova da Beira � Covilhã 14 5 19 

CH Caldas da Rainha 2 2 4 

CH de Coimbra 42 5 47 

H. Universidade de Coimbra 52 8 60 

H. Castelo Branco 21 2 23 

H. Alcobaça __ 1 1 

H. Anadia 3 __ 3 

H. Seia 2 __ 2 

H. Leiria 6 4 10 

H. Oliveira Azeméis 4 9 13 

H. Peniche 1 __ 1 

H. Feira 20 96 116 

H. Viseu 6 __ 6 

H. Guarda 19 9 28 

H. Lamego 1 __ 1 

H. Aveiro 6 __ 6 

IPOFG 67 154 221 

Total 266 295 561 

 Fonte: GDH/ IGIF 
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44..  EEssttrruuttuurraass  ee  eeqquuiippaammeennttooss  ddee  ssaaúúddee    

44..11  RReeddee  ddee  ccuuiiddaaddooss  nnaa  rreeggiiããoo  

 

Quadro XVI � Rede de cuidados de saúde na Região Centro, Dezembro de 2006. 

 Região 
Centro

Aveiro Castelo 
Branco Coimbra Guarda Leiria Viseu 

Hospitais 31 9 2 10 2 5 3 

Nº camas hospitalares 6807 1140 641 3075 387 738 826 

Centros de saúde 109 19 11 22 14 17 26 

Extensões de saúde 688 138 137 143 85 116 69 

Centros de saúde com SAP 24 
horas 

74 9 7 6 13 16 23 

Centros de saúde com 
internamento 

9 1 1 2 5 0 0 

N.º de camas em CS 172 35 16 40 64 0 15 

Fonte: ARSC 

 

 

44..22  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  
 

Quadro XVII - Recursos humanos em cuidados de saúde primários na Região Centro,  Dezembro de 2006. 

Carreira Profissional Região 
Centro 

Aveiro Castelo 
Branco Coimbra Guarda Leiria Viseu 

Médica medicina geral e 
familiar 1722 478 145 379 132 333 255 

Médica saúde pública 107 21 4 34 7 23 18 

Outras especialidades 9 2 0 6 0 1 0 

Enfermagem  1424 369 191 376 178 34 276 

Técnica superior 69 16 3 28 5 10 7 

Técnico 204 36 24 44 25 36 39 

Administrativo 1611 398 180 385 122 301 225 

Outros 1273 281 109 318 170 160 235 

Total 6419 1601 656 1570 639 898 1055 
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Nota: não inclui médicos internos.                                                                                                              Fonte: ARSC 

 

 

Quadro XVIII - Recursos humanos em cuidados de saúde hospitalares na Região Centro, Dezembro de 2006. 

Grupos profissionais/carreiras ARSC Aveiro Castelo 
Branco Coimbra Guarda Leiria Viseu 

Dirigente 104 32 7 33 8 15 9 

Administrador Hospitalar 71 12 6 40 1 6 6 

Médico Hospitalar 2576 471 198 1262 119 293 233 

Médico Clínica Geral 160 29 5 37 0 80 9 

Médico Saúde Pública 7 7 0 0 0 0 0 

Outro Pessoal Médico 74 29 0 13 0 32 0 

Técnico Superior Saúde 320 43 51 169 14 24 19 

Enfermagem 7616 1294 775 3301 419 930 897 

Técnico Diagnóstico e 
Terapêutica 1441 222 138 682 69 183 147 

Técnico Superior 310 33 60 153 8 33 23 

Pessoal Docente e de 
Investigação 36 2 2 28 1 1 2 

Informático 95 17 17 42 5 8 6 

Técnico 26 5 4 14 3 0 0 

Técnico Profissional 480 2 16 358 9 64 31 

Outro Pessoal Técnico 2 1 0 1 0 0 0 

Administrativo 1949 358 281 730 87 260 233 

Operário 344 49 54 167 21 31 22 

Serviços Gerais 5152 812 541 2246 264 723 566 

Auxiliar 444 254 26 103 13 27 21 

Outro Pessoal 42 9 3 16 4 5 5 

Total 21979 3783 2225 9775 1073 2781 2342 

       Fonte: ARSC 
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55..  IInnddiiccaaddoorreess  ddee  pprroodduuççããoo  HHoossppiittaallaarr    
 

 
Quadro XIX � Indicadores de Produção 

    Total de Doentes Saídos     Total dos Dias de Internamento     Doentes Saídos por cama     Taxa de Ocupação (%)

2005 2006 Var 05/06 2005 2006 Var 05/06 2005 2006 Var 05/06 2005 2006 Var 05/06

Hospital Distrital de Águeda 3.661 3.691 0,82 % 20.297 25.192 24,12 % 33,28 33,55 0,82 % 50,52 % 62,70 % 24,12 %

Hospital José Luciano de Castro 1.714 1.756 2,45 % 10.583 11.215 5,97 % 38,95 39,91 2,45 % 65,85 % 69,78 % 5,97 %

Hospital Nossa Senhora da Ajuda 1.722 1.693 -1,68 % 10.248 10.356 1,05 % 52,18 36,80 -29,47 % 85,02 % 61,64 % -27,50 %

Hospital Visconde de Salreu 1.421 1.557 9,57 % 12.160 11.100 -8,72 % 27,86 30,53 9,57 % 65,28 % 59,59 % -8,72 %

Hospital S. Miguel 3.016 2.547 -15,55 % 18.970 17.001 -10,38 % 31,09 26,26 -15,55 % 53,54 % 47,99 % -10,38 %

Hospital Dr. Francisco Zagalo 2.480 2.515 1,41 % 16.891 16.603 -1,71 %  31,84   57,54 %

Hospital Distrital de S. João da Madeira 4.064 4.726 16,29 % 30.758 30.118 -2,08 % 30,79 35,80 16,29 % 63,80 % 62,47 % -2,08 %

Hospital Amato Lusitano 10.016 9.907 -1,09 % 72.822 70.473 -3,23 % 32,95 32,38 -1,73 % 65,58 % 63,05 % -3,86 %

Hospitais Universidade de Coimbra 51.710 49.482 -4,31 % 437.080 434.243 -0,65 % 34,36 33,05 -3,80 % 79,51 % 79,42 % -0,12 %

Hospital Arcebispo João Crisóstomo 1.334 6 -99,55 % 10.899 11 -99,90 % 23,40  -100,00 % 52,35 %  -100,00 %

Centro Hospitalar de Coimbra 25.416 26.029 2,41 % 197.054 191.816 -2,66 % 40,41 40,73 0,81 % 85,77 % 82,19 % -4,18 %

Centro Medicina de Reabilitação Rovisco Pais 201 108 -46,27 % 19.348 16.424 -15,11 % 3,24 1,74 -46,27 % 85,44 % 72,53 % -15,11 %

Hospital Sousa Martins 11.926 11.888 -0,32 % 86.403 84.429 -2,28 % 36,47 36,35 -0,32 % 72,34 % 70,69 % -2,28 %

Hospital Nossa Senhora da Assunção 2.161 1.980 -8,38 % 19.270 18.289 -5,09 % 36,02 33,00 -8,38 % 87,93 % 83,45 % -5,09 %

Centro Hospitalar das Caldas da Rainha 6.371 6.075 -4,65 % 39.924 37.622 -5,77 % 44,55 42,48 -4,65 % 76,44 % 72,03 % -5,77 %

Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira 2.226 2.039 -8,40 % 17.171 16.885 -1,67 % 35,33 32,37 -8,40 % 74,62 % 73,38 % -1,67 %

Hospital S. Pedro Gonçalves Telmo 1.571 1.370 -12,79 % 10.878 10.561 -2,91 % 31,42 27,40 -12,79 % 59,56 % 57,83 % -2,91 %

Hospital Distrital de Pombal 1.372 1.430 4,23 % 16.557 13.742 -17,00 % 19,88 20,72 4,23 % 65,70 % 54,53 % -17,00 %

Hospital Distrital de Lamego 4.840 4.488 -7,27 % 32.232 30.781 -4,50 % 30,63 28,41 -7,27 % 55,85 % 53,34 % -4,50 %

Hospital Cândido de Figueiredo 1.685 2.102 24,75 % 13.524 16.116 19,17 % 30,64 32,84 7,21 % 67,32 % 68,94 % 2,41 %

Hospital Infante D. Pedro, EPE 14.978 14.836 -0,95 % 103.317 102.348 -0,94 % 39,52 39,15 -0,95 % 74,63 % 73,93 % -0,94 %

Instituto Português Oncologia de Coimbra 5.861 5.751 -1,88 % 41.386 41.614 0,55 % 36,86 36,17 -1,88 % 71,26 % 71,66 % 0,55 %

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 7.050 6.802 -3,52 % 41.546 43.101 3,74 % 42,73 42,78 0,12 % 68,94 % 74,22 % 7,66 %

Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 12.222 12.170 -0,43 % 97.601 99.884 2,34 % 36,05 34,67 -3,83 % 78,83 % 77,91 % -1,16 %

Hospital Santo André, EPE 18.382 19.551 6,36 % 127.430 135.895 6,64 % 36,76 39,10 6,36 % 69,78 % 74,41 % 6,64 %

Hospital S. Teotónio, EPE 24.405 23.680 -2,97 % 181.440 188.133 3,69 % 38,37 37,23 -2,97 % 78,11 % 80,99 % 3,69 %

Hospital S. Sebastião, EPE 17.716 17.770 0,30 % 74.006 75.672 2,25 % 55,89 56,06 0,30 % 63,92 % 65,36 % 2,25 %
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Nº. De Consultas Primeiras Consultas % das Primeiras Consultas no Total de 
Consultas Consultas por Médico

2005 2006 Var 05/06 2005 2006 Var 05/06 2005 2006 Var 05/06 2005 2006 Var 05/06

Hospital Distrital de Águeda 24.968 23.811 -4,63 % 11.201 9.857 -12,00 % 44,86 % 41,40 % -7,72 % 674,81 744,09 10,27 %

Hospital José Luciano de Castro 12.139 12.162 0,19 % 4.359 4.339 -0,46 % 35,91 % 35,68 % -0,65 % 328,08 328,70 0,19 %

Hospital Nossa Senhora da Ajuda 14.969 15.203 1,56 % 4.315 4.601 6,63 % 28,83 % 30,26 % 4,99 % 356,40 370,80 4,04 %

Hospital Visconde de Salreu 9.725 10.679 9,81 % 3.581 3.285 -8,27 % 36,82 % 30,76 % -16,46 % 303,91 344,48 13,35 %

Hospital S. Miguel 35.767 36.763 2,78 % 7.669 8.083 5,40 % 21,44 % 21,99 % 2,54 % 812,89 706,98 -13,03 %

Hospital Dr. Francisco Zagalo 22.609 24.103 6,61 % 9.749 10.281 5,46 % 43,12 % 42,65 % -1,08 %  573,88

Hospital Distrital de S. João da Madeira 49.297 46.934 -4,79 % 12.514 15.072 20,44 % 25,38 % 32,11 % 26,50 % 795,11 757,00 -4,79 %

Hospital Amato Lusitano 61.657 65.257 5,84 % 17.695 18.461 4,33 % 28,70 % 28,29 % -1,43 % 540,85 572,43 5,84 %

Hospitais Universidade de Coimbra 449.226 474.512 5,63 % 117.962 120.905 2,49 % 26,26 % 25,48 % -2,97 % 406,91 419,92 3,20 %

Hospital Arcebispo João Crisóstomo 10.414 11.137 6,94 % 3.808 3.609 -5,23 % 36,57 % 32,41 % -11,38 % 416,56 397,75 -4,52 %

Centro Hospitalar de Coimbra 204.544 217.281 6,23 % 53.920 57.297 6,26 % 26,36 % 26,37 % 0,03 % 381,61 397,22 4,09 %

Centro Medicina de Reabilitação Rovisco Pais 1.885 1.783 -5,41 % 630 513 -18,57 % 33,42 % 28,77 % -13,91 % 471,25 445,75 -5,41 %

Hospital Sousa Martins 61.591 65.712 6,69 % 17.731 20.247 14,19 % 28,79 % 30,81 % 7,03 % 634,96 657,12 3,49 %

Hospital Nossa Senhora da Assunção 22.872 22.474 -1,74 % 8.495 7.810 -8,06 % 37,14 % 34,75 % -6,44 % 557,85 624,28 11,91 %

Centro Hospitalar das Caldas da Rainha 60.581 62.947 3,91 % 17.692 18.154 2,61 % 29,20 % 28,84 % -1,25 % 469,62 456,14 -2,87 %

Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira 16.266 14.128 -13,14 % 4.494 4.235 -5,76 % 27,63 % 29,98 % 8,50 % 417,08 353,20 -15,32 %

Hospital S. Pedro Gonçalves Telmo 10.768 11.745 9,07 % 3.530 3.662 3,74 % 32,78 % 31,18 % -4,89 % 269,20 293,63 9,07 %

Hospital Distrital de Pombal 15.310 15.338 0,18 % 4.244 4.730 11,45 % 27,72 % 30,84 % 11,25 % 413,78 426,06 2,97 %

Hospital Distrital de Lamego 24.756 24.300 -1,84 % 7.966 10.459 31,30 % 32,18 % 43,04 % 33,76 % 495,12 486,00 -1,84 %

Hospital Cândido de Figueiredo 10.826 12.855 18,74 % 4.716 5.885 24,79 % 43,56 % 45,78 % 5,09 % 773,29 988,85 27,88 %

Hospital Infante D. Pedro, EPE 108.483 109.614 1,04 % 32.910 32.021 -2,70 % 30,34 % 29,21 % -3,71 % 477,90 493,76 3,32 %

Instituto Português Oncologia de Coimbra 106.321 109.588 3,07 % 15.464 15.564 0,65 % 14,54 % 14,20 % -2,35 % 713,56 735,49 3,07 %

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 77.400 87.637 13,23 % 23.137 26.249 13,45 % 29,89 % 29,95 % 0,20 % 569,12 635,05 11,59 %

Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 108.684 116.375 7,08 % 32.902 34.076 3,57 % 30,27 % 29,28 % -3,28 % 836,03 849,45 1,61 %

Hospital Santo André, EPE 130.759 139.850 6,95 % 46.275 42.234 -8,73 % 35,39 % 30,20 % -14,67 % 504,86 539,96 6,95 %

Hospital S. Teotónio, EPE 161.616 159.211 -1,49 % 46.058 44.868 -2,58 % 28,50 % 28,18 % -1,11 % 549,71 532,48 -3,14 %

Hospital S. Sebastião, EPE 186.397 199.688 7,13 % 57.615 61.290 6,38 % 30,91 % 30,69 % -0,70 % 1.194,85 1.280,05 7,13 %

 
Quadro XX � Indicadores de Produção 
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Nº Atendimentos na Urgência Total Intervenções Cirúrgicas Intervenções Cirúrgicas Programadas 
convencionais

2005 2006 Var 05/06 2005 2006 Var 05/06 2005 2006 Var 05/06 2005 2006 Var 05/06 2005 2006 Var 05/06

Hospital Distrital de Águeda 43.726 41.737 -4,55 % 2.011 2.200 9,40 % 1.645 1.802 9,54 % 160 167 4,38 % 206 231 12,14 %

Hospital José Luciano de Castro 41.386 38.722 -6,44 % 595 764 28,40 % 496 602 21,37 % 99 162 63,64 % 0 0

Hospital Nossa Senhora da Ajuda 38.445 36.720 -4,49 % 1.367 1.410 3,15 % 1.262 1.310 3,80 % 100 96 -4,00 % 5 4 -20,00 %

Hospital Visconde de Salreu 40.576 38.975 -3,95 % 552 670 21,38 % 486 631 29,84 % 55 31 -43,64 % 11 8 -27,27 %

Hospital S. Miguel 62.429 55.536 -11,04 % 934 767 -17,88 % 489 425 -13,09 % 190 189 -0,53 % 255 153 -40,00 %

Hospital Dr. Francisco Zagalo 61.786 58.100 -5,97 % 904 1.143 26,44 % 904 1.143 26,44 % 0 0  0 0

Hospital Distrital de S. João da Madeira 46.894 42.872 -8,58 % 4.555 4.770 4,72 % 3.706 4.160 12,25 % 0 0  849 610 -28,15 %

Hospital Amato Lusitano 78.278 78.675 0,51 % 3.843 4.726 22,98 % 1.786 2.029 13,61 % 604 1.403 132,28 % 1.453 1.294 -10,94 %

Hospitais Universidade de Coimbra 151.398 154.760 2,22 % 34.199 35.483 3,75 % 23.605 22.888 -3,04 % 5.350 6.229 16,43 % 5.244 6.366 21,40 %

Hospital Arcebispo João Crisóstomo 40.467 38.635 -4,53 % 426 0 -100,00 % 418 0 -100,00 % 8 0 -100,00 % 0 0

Centro Hospitalar de Coimbra 127.083 133.442 5,00 % 17.053 20.084 17,77 % 10.689 12.018 12,43 % 2.747 4.175 51,98 % 3.617 3.891 7,58 %

Centro Medicina de Reabilitação Rovisco Pais    0 0  0 0  0 0  0 0

Hospital Sousa Martins 57.946 60.068 3,66 % 4.242 4.987 17,56 % 3.010 3.870 28,57 % 0 0  1.232 1.117 -9,33 %

Hospital Nossa Senhora da Assunção 42.590 41.720 -2,04 % 1.069 1.065 -0,37 % 775 658 -15,10 % 277 380 37,18 % 17 27 58,82 %

Centro Hospitalar das Caldas da Rainha 72.482 77.063 6,32 % 3.926 4.347 10,72 % 1.775 1.789 0,79 % 729 1.117 53,22 % 1.422 1.441 1,34 %

Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira 55.987 53.433 -4,56 % 1.275 947 -25,73 % 1.150 718 -37,57 % 123 229 86,18 % 2 0 -100,00 %

Hospital S. Pedro Gonçalves Telmo 45.740 43.297 -5,34 % 994 992 -0,20 % 994 827 -16,80 % 0 165  0 0

Hospital Distrital de Pombal 48.673 49.210 1,10 % 1.578 1.602 1,52 % 366 399 9,02 % 1.195 1.186 -0,75 % 17 17 0,00 %

Hospital Distrital de Lamego 65.118 60.711 -6,77 % 2.028 1.965 -3,11 % 1.286 1.160 -9,80 % 331 428 29,31 % 411 377 -8,27 %

Hospital Cândido de Figueiredo 38.702 35.740 -7,65 % 678 1.301 91,89 % 667 1.235 85,16 % 9 64 611,11 % 2 2 0,00 %

Hospital Infante D. Pedro, EPE 120.700 125.180 3,71 % 8.321 7.633 -8,27 % 4.387 3.858 -12,06 % 1.370 1.483 8,25 % 2.564 2.292 -10,61 %

Instituto Português Oncologia de Coimbra    1.413 1.855 31,28 % 136 195 43,38 % 1.277 1.660 29,99 %   

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 80.381 81.648 1,58 % 5.248 5.586 6,44 % 3.126 2.669 -14,62 % 988 1.900 92,31 % 1.134 1.017 -10,32 %

Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 124.005 116.231 -6,27 % 3.607 3.675 1,89 % 1.930 1.895 -1,81 % 732 791 8,06 % 945 989 4,66 %

Hospital Santo André, EPE 141.574 147.732 4,35 % 7.687 8.785 14,28 % 3.070 3.758 22,41 % 1.777 2.049 15,31 % 2.840 2.978 4,86 %

Hospital S. Teotónio, EPE 142.427 148.003 3,91 % 13.477 10.780 -20,01 % 9.275 6.749 -27,23 % 1.400 1.204 -14,00 % 2.802 2.827 0,89 %

Hospital S. Sebastião, EPE 175.910 176.746 0,48 % 15.710 16.583 5,56 % 9.016 9.104 0,98 % 3.384 4.065 20,12 % 3.310 3.414 3,14 %

Intervenções Cirúrgicas Programadas 
Ambulatórias Intervenções Cirúrgicas Urgentes
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Dezembro 2006

 Taxa de Readmissões no Internamento 
nos 1.º 5 dias (%)

 Peso cirurgia ambulatória no total das 
cirurgias Programadas (%)  Demora Média (dias)  Variação % do Consumo de Produtos 

Farmacêuticos

Objectivo Realizado Desvio (%) * Objectivo Realizado Desvio (%) * Objectivo Realizado Desvio (%) * Objectivo Realizado Desvio (%) *

Hospital Distrital de Águeda 2,10 2,59 23,14 % 17,50 8,48 -51,53 % 5,75 6,83 18,70 % 4,00 0,93 -76,70 %
Hospital José Luciano de Castro 2,25 3,49 55,10 % 17,50 21,20 21,17 % 6,60 6,39 -3,23 % -17,40 -4,47 -74,32 %
Hospital Infante D. Pedro, EPE 1,75 2,38 35,95 % 27,50 27,77 0,97 % 6,75 6,90 2,20 % 4,00 4,26 6,43 %

Hospital Nossa Senhora da Ajuda 3,36 1,56 -53,45 % 17,50 6,83 -60,98 % 5,75 6,12 6,38 % 4,00 -13,03 -425,69 %
Hospital Visconde de Salreu 3,50 3,29 -5,91 % 17,50 4,68 -73,24 % 8,00 7,13 -10,89 % 4,60 3,13 -31,89 %

Hospital S. Miguel 1,75 2,71 54,96 % 32,50 30,78 -5,29 % 4,75 6,67 40,52 % 4,00 6,33 58,18 %
Hospital Dr. Francisco Zagalo 2,25 2,71 20,44 % 12,50 0,00 -100,00 % 6,13 6,60 7,78 % 4,00 -4,79 -219,69 %

Hospital Distrital de S. João da Madeira 1,75 1,62 -7,16 % 12,50 0,00 -100,00 % 6,25 6,37 1,97 % 4,00 -3,85 -196,33 %
Hospital S. Sebastião, EPE 1,60 1,60 0,10 % 32,50 30,87 -5,02 % 4,25 4,26 0,20 % 7,10 3,52 -50,37 %
Hospital Amato Lusitano 2,40 2,83 17,87 % 27,50 40,88 48,65 % 6,40 7,11 11,15 % 0,30 0,64 113,15 %

Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 2,75 3,18 15,47 % 27,50 29,45 7,09 % 7,25 8,21 13,21 % -5,00 4,59 -191,85 %
Hospitais Universidade de Coimbra 2,40 2,65 10,61 % 22,50 21,39 -4,92 % 7,25 8,78 21,05 % 4,00 2,21 -44,67 %

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 1,75 2,39 36,60 % 32,50 41,58 27,95 % 5,75 6,34 10,20 % 4,10 10,77 162,57 %
Hospital Arcebispo João Crisóstomo  0,00      1,83  -51,30 -74,69 45,59 %

Centro Hospitalar de Coimbra 2,30 2,20 -4,37 % 22,28 25,78 15,72 % 7,00 7,37 5,28 % 4,00 3,93 -1,70 %
Centro Medicina de Reabilitação Rovisco Pais        152,07  104,50 17,04 -83,69 %

Instituto Português Oncologia de Coimbra 2,25 13,03 479,04 % 30,50 89,49 193,40 % 6,75 7,24 7,20 % 8,40 8,46 0,68 %
Hospital Psiquiátrico do Lorvão           2,52

Hospital Psiquiátrico de Sobral Cid           3,43
Centro Psiquiátrico Recuperação Arnes           12,23

Hospital Sousa Martins 2,40 3,30 37,57 % 12,50 0,00 -100,00 % 6,75 7,10 5,22 % 4,00 -9,33 -333,35 %
Hospital Nossa Senhora da Assunção 2,40 2,03 -15,42 % 22,50 36,61 62,71 % 8,50 9,24 8,67 % 3,70 -1,20 -132,41 %

Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira 1,85 2,30 24,30 % 17,50 24,18 38,18 % 7,00 8,28 18,30 % 3,50 -3,82 -209,27 %
Hospital Santo André, EPE 2,50 2,34 -6,23 % 32,50 35,29 8,57 % 6,75 6,95 2,97 % 4,00 -0,61 -115,27 %

Hospital S. Pedro Gonçalves Telmo 2,25 2,61 15,86 % 12,50 16,63 33,06 % 6,75 7,71 14,20 % -2,00 -4,29 114,42 %
Hospital Distrital de Pombal 1,50 2,11 40,46 % 70,00 74,83 6,89 % 8,70 9,61 10,46 % 3,70 -16,80 -554,08 %

Centro Hospitalar das Caldas da Rainha 1,75 2,03 16,17 % 22,50 38,44 70,83 % 5,75 6,19 7,70 % 0,10 1,75 1.646,85 %
Hospital Distrital de Lamego 2,15 2,48 15,50 % 17,50 26,95 54,01 % 6,15 6,86 11,52 % 4,00 2,60 -34,89 %

Hospital Cândido de Figueiredo 1,65 1,62 -1,93 % 12,50 4,93 -60,59 % 7,20 7,67 6,49 % -1,90 25,98 -1.467,37 %
Hospital S. Teotónio, EPE 2,40 2,39 -0,24 % 17,50 15,14 -13,49 % 7,00 7,94 13,50 % 4,00 7,29 82,14 %

* Desvio (%) = ((Realizado - Objectivo) / Objectivo) * 100
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66..  IInnddiiccaaddoorreess  ddee  pprroodduuççããoo  ddooss  CCeennttrrooss  ddee  SSaaúúddee  
 

Quadro XXIII � Número de utilizadores em cuidados de saúde primários na Região Centro, 2006. 

Grupos Etários Região 
Centro 

Aveiro Castelo 
Branco Coimbra Guarda Leiria Viseu 

< 12 meses 28.870 9.526 2.234 5.392 2.078 4.237 5.403 

12 - 23 meses 15.296 4.786 1.035 2.551 1.047 3.111 2.766 

2 - 18 anos 256.282 86.016 15.204 44.501 14.923 49.852 45.786 

19 - 44 anos 505.330 172.268 33.115 90.547 28.491 99.870 81.039 

45 � 64 anos 456.945 140.051 36.333 86.089 32.044 88.133 74.295 

=> 65 anos 449.791 110.269 50.208 89.929 41.666 83.187 74.532 

 

Quadro XXIV� Distribuição das consultas realizadas em cuidados de saúde primários na Região Centro, 2006. 

Consultas Realizadas Região 
Centro 

Aveiro Castelo 
Branco Coimbra Guarda Leiria Viseu 

Consulta adultos � 1.ª 
cons. 162.163 51.579 12.225 37.596 8.997 25.837 25.929 

Consulta adultos � 
subsq. 81.752 17.620 5.918 25.694 3.951 15.740 12.829 

Consulta materno-
infantil � 1.ª consulta 18.486 4.763 1.257 2.386 5.160. 2.551 2.369 

Consulta materno-
infantil � subsquente 82.277 30.617 6.233 13.028 6.619 12.090 13.690 

< 12 meses 109.106 33.654 7.114 20.204 7.662 21.192 19.280 

12 - 23 meses 63.833 20.253 3.970 12.539 4.338 11.105 11.583 

2 � 18 anos 552.876 190.820 15.204 116.225 30.056 102.329 98.242 

19 � 44 anos 1.058.341 172.268 33.125 280.395 74.268 269.610 228.675 

45 � 64 anos 1.608.572 140.051 162.030 416.276 138.585 403.641 347.989 

=> 65 anos 2.277.438 110.269 303.391 608.520 237.395 552.631 465.232 

Domicílios 29.871 6.944 507 6.338 6.584 4.355 5.143 
Atendimento 
Complementar 321.448 0 0 114.478 12.187 77.323 117.460 

SAP 1.513.796 408.882 87.170 246.441 160.812 264.127 346.364 

Especialidades 25.110 5.443 518 16.658 0 2.491 0 

Outras 41.829 31.060 1.571 0 0 4.765 4.433 
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11..  PPrrooggrraammaa  ddee  pprreevveennççããoo,,  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ee  ttrraattaammeennttoo  ddaass  ddooeennççaass    
  ccaarrddiioo--cceerreebbrroo--vvaassccuullaarreess    
 

2006 foi um ano de transição no que se refere aos diversos programas abaixo abordados. Dadas as 

alterações verificadas no SNS, muitos dos processos então em curso foram suspensos durante 

algum tempo ou mesmo anulados a fim de se redefinirem as suas orientações e objectivos. 

Outros programas foram iniciados durante esse ano, pelo que só em 2007 começaram a ter 

resultados concretos e quantificáveis. 

Julgamos que esta pequena introdução se impõe uma vez que, abordando-se apenas o ano de 2006 

neste memorando, muitos dos programas e situações aqui mencionadas já não correspondem à 

realidade presente, havendo neste momento (finais de Setembro de 2007) uma muito maior 

definição dos programas e efectividade dos mesmos. 

 

! Via Verde Coronária � Projecto PRECOCE 

Em articulação com as orientações da Comissão Nacional para as Doenças Cardiovasculares 

(CNDCV), continuou a ser aperfeiçoado e redesenhado o Projecto PRECOCE, já iniciado em anos 

anteriores e que consiste na monitorização à distância, por telemedicina entre os centros de saúde e 

as UCIC de referência, dos doentes com patologia urgente cardiológica, principalmente enfarte 

agudo do miocárdio. 

Os centros piloto (Poiares e Góis) continuaram as suas actividades, não podendo ter sido alargada 

a rede pelas razões abaixo referidas. Foram efectuadas 16 referenciações de casos urgentes. Para 

além disso, mantiveram-se as consultas programadas (ver abaixo) 

Foram equipados com testes de troponina, electrocardiógrafos e desfibrilhadores 16 centros de 

saúde. 

 

! Via Verde AVC 

Foram efectuadas 8 acções de formação em AVC e circuitos de referenciação com, pelo menos, 

um médico e um enfermeiro de cada centro de saúde da Administração Regional de Saúde do 

Centro. Estas acções decorreram sob a responsabilidade dos serviços de neurologia dos HUC e 

CHC. 
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Foi distribuída a todos os serviços e instituições da Administração Regional de Saúde do Centro e 

publicada no seu site www.arsc.online.pt , uma folha normativa de actuação clínica e de 

referenciação nas situações de AVC (elaborada em conjunto pela ARS, e serviços de neurologia dos 

HUC e CHC) 

 

Foi iniciada em Junho de 2006 a referenciação para as U-AVC, através do INEM, dos doentes com 

suspeita da AVC ao abrigo dos novos protocolos  

 

Efectuadas diversas reuniões locais com os hospitais Infante D. Pedro, Amato Lusitano, S.André, 

S. Teotónio e Sousa Martins a fim de implementar Unidades de AVC naquelas instituições e definir 

normas de funcionamento. 

Neste momento, todos aqueles hospitais têm como objectivo a entrada em funcionamento das 

respectivas U-AVC (tipo B) até final de 2007, dependendo da ultrapassagem de alguns 

constrangimentos e organização de espaços, recursos humanos e equipamentos. 

Já foram enviadas à Coordenação Nacional das Doenças Cardiovasculares as listagem dos 

equipamentos indispensáveis à criação das U-AVC locais 

 

Houve ainda diversas reuniões com o INEM, os HUC, CHC, Hospital de S.Sebastião, Hospital da 

Cova da Beira, Hospital da Figueira da Foz e Hospital de Caldas da Rainha, que já têm U-AVC em 

funcionamento (tipo A nos HUC e CHC, tipo B na Feira e Covilhã e tipo C nas F.Foz e Caldas). O 

objectivo dessas reuniões foi trocar impressões sobre a experiência havida, definir melhor as redes 

de referenciação na nova Via Verde e prestar algum apoio aos restantes hospitais em termos de 

formação e pratica clínica. 

 

! Cartão de Risco Cardiovascular 

Trata-se de um cartão que irá ser progressivamente entregue a todos os utentes dos centros de 

saúde da Administração Regional de Saúde do Centro, onde constam, para além dos habituais 

valores tensionais, os outros parâmetros indicadores de risco cardiovascular (diabetes, tabagismo, 

colesterolemia, índice de massa corporal).  

O cartão é marcado com um autocolante verde, amarelo ou vermelho em conformidade com o 

grau de risco cardiovascular existente, e contém ainda algumas explicações sucintas do que 

significam e como se podem controlar os factores de risco. Servirá assim como elemento 
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motivador para os utentes, e, na medida em que é complementado por um sistema informatizado 

realizado em colaboração com o IGIF/ACSS, devidamente integrado no SAM e SAPE, servirá 

igualmente para uma monitorização permanente destes doentes e avaliação epidemiológica neste 

âmbito. 

Em 2006 foi desenhado todo o programa, e foram impressos os primeiros cartões para distribuição 

em dois centros de saúde (Eiras e Cantanhede). Desde logo se sentiu a necessidade de, com a 

introdução do SAPE (módulo informático de enfermagem), se articular o registo através deste 

programa, pelo que foi solicitado ao então IGIF esse trabalho, só terminado em 2007. 

 

 

11..11  PPrrooggrraammaa  ddee  pprreevveennççããoo  ee  ccoonnttrroolloo  ddaa  ddiiaabbeetteess  
 

Os Objectivos Gerais e Metas a alcançar, deste Programa, coincidem genericamente com os 

definidos na Declaração de St. Vincent (1989), que visam a obtenção de ganhos em saúde, através 

da promoção da saúde e do aumento da sua qualidade, da esperança de vida do doente diabético e 

da redução das complicações crónicas da doença, isto é, aumentar o número de anos médio de vida 

livres de incapacidades por complicações da diabetes. 

As complicações resultantes desta doença, tais como a cegueira, amputações não traumáticas dos 

membros inferiores, insuficiência renal terminal e doenças cardiovasculares, cujo aparecimento 

poderá ser evitado ou retardado, desencadeiam um impacto negativo na qualidade de vida do 

diabético. 

Sendo a equidade um dos objectivos a atingir na promoção da saúde pode-se afirmar que as 

estratégias de saúde no que se refere à Diabetes Mellitus, assentam em orientações de actuação de 

carácter equitativo, na medida em que pretendem proporcionar a todos os diabéticos o acesso a 

todas as vertentes do Programa Nacional de Controlo da Diabetes, promovendo a auto-suficiência 

de todas as pessoas � crianças, adolescentes, adultos e idosos. 

Procura-se promover a saúde duma forma pró-activa a toda a população.  
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1 Coordenador Regional; 6 Coordenadores Distritais (Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, 

Leiria e Viseu); 1 Coordenador em cada concelho e nos concelhos com mais de um C. Saúde 1 

Coordenador em cada Centro de Saúde  

 
Estimativa do Nº de Diabéticos na Região Centro: 125.000 pessoas 

  
Foram dadas orientações para todos os Médicos de Família terem uma Consulta em horário 

expresso para consulta de Diabetes, tendo sido elaborada uma lista de material necessário, que 

deverá estar disponível em todas as unidades de saúde 

 

! Rastreio Sistemático e Tratamento da Retinopatia Diabética 

A prevalência de Retinopatia Diabética em diabéticos tipo 1 é de cerca 40% enquanto em diabético 

tipo 2 é de 20%.  

A faixa etária mais atingida situa-se entre 30-65 anos, sendo o sexo feminino mais afectado. 

Noo âmbito deste rastreio, estão envolvidos todos os C. Saúde da ARS Centro, na convocação e 

realização de retinografias (2 fotos a cada olho). 

Estão envolvidos 11 Hospitais no tratamento da retinopatia diabética:  

Hospitais Universidade Coimbra; Centro Hospitalar Coimbra; Hospital da Figueira Foz; 

 Hospital S. Sebastião � Feira;  Hospital S. Teotónio -Viseu;  Hospital Sousa Martins � Guarda;  

C. Hospitalar da Cova da Beira; Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco;  

Hospital Sto. André � Leiria; C. Hospitalar Caldas Rainha; Hospital Infante D. Pedro � Aveiro.  

Através da identificação nominal dos diabéticos nos Centros de Saúde, realiza-se a convocatória 

anual para o rastreio da retinopatia diabética. 

 
Quadro XXV - Número de retinografias realizadas de 2001 a 2006 

Ano Total Rastreios 
Doentes que necessitam de 

tratamento 
Doentes que necessitam 

de tratamento 

2001 5.067 56,7% 43,3%
2002 13.317 41,5% 58,5%
2003 11.235 32,5% 67,5%
2004 19.106 27,8% 72,2%
2005 15.237 20,5% 79,5%
2006 18.485 16,0% 84,0%
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 Quadro XXVI - Doentes sujeitos a tratamentos de Retinopatia Diabética com laser, 2006  

Sub-Região Saúde Hospitais Doentes 
enviados Doentes tratados 

H. Feira 449 263Aveiro 
H. Aveiro 0 0

CH Cova da Beira - Covilhã 0 4Castelo Branco 
H. Castelo Branco 0 0

Hospitais da Universidade de Coimbra 348 132

CH de Coimbra 454 362Coimbra 

H. Figueira da Foz 63 0

Guarda H. Guarda 162 151

H. Leiria 52 7Leiria 
C.H. Caldas da Rainha 0 0

Viseu H. Viseu 255 150
 

 

22..  PPrrooggrraammaa  ddee  pprreevveennççããoo  ddaass  ddooeennççaass  oonnccoollóóggiiccaass  

22..11  PPrrooggrraammaa  ddee  rraassttrreeiioo  ddoo  ccaannccrroo  ddaa  mmaammaa  

 

O rastreio de base populacional do cancro da mama na região centro é realizado pelo núcleo 

regional centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro desde 1990. 

A cobertura concelhia foi sendo progressivamente alargada entre 1991 e 2001, tendo neste ano 

atingido a totalidade dos concelhos da região, a que corresponde uma população feminina 

rastreável (dos 45 aos 69 anos) de 256.200 mulheres. 

O rastreio baseia-se num exame mamográfico bienal em unidades móveis (9) junto dos centros de 

saúde (2+2 incidências em todas as fases); Leitura radiológica centralizada com dupla ocultação e 

leitura final nos casos discrepantes (BI-RADS 5); Consulta de aferição (cirurgia, imagiologia, 

citopatologia e psicologia) para os casos com leitura positiva; Controlo de qualidade nas várias 

etapas do processo. 
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Há um Protocolo de encaminhamento preferencial com 3 hospitais especializados em tratamento 

cancro da mama da região. 

Desde 2003 é dirigido um convite personalizado à participação no rastreio.  

Desde 2004 o convite personalizado tem sido enviado a 94,3% das mulheres inscritas no serviço 

nacional de saúde na região (base de dados Sinus). 

A taxa de participação em 2005 foi de 66,1%, sendo de 81,3% nas zonas rurais e 60,5% nas zonas 

urbanas. A participação das mulheres convidadas pela primeira vez é significativamente inferior á 

das mulheres que são convidadas a repetir a 2 e 4 anos (48% contra 79%). A aderência ao 

programa a 2 anos é de 90,8%. 

Em 2006 foram rastreadas 81.676 mulheres, foram chamadas à aferição 4.539 (5,5%) e destas, 339 

(0,42%) foram encaminhadas para os hospitais com suspeita de cancro. Esta positividade é maior 

nas mulheres que participam pela primeira vez do que nas que repetem a dois anos. 

 
Quadro XXVII � Rastreio Cancro da Mama, (LPCC), 2006  

Total de Mulheres 1.ª volta Repetição 
 

valor % valor % valor % 

Mulheres convocadas 145.234  71.745  73.489  

Mulheres rastreadas 81.676 55,6 22.374 31,2 59.288 80,7 

negativas 77.137 94,5 19.669 87,9 57.455 96,9 Leituras 

radiológicas positivas 4.539 5,5 2.705 12,1 1.833 3,1 

negativa 4.086 5,1 2.476 11,06 1.609 2,7 

Pendentes/ 338  140  71  Aferição 

positiva 339 0,42 141 0,63 198 0,3 

Fonte: LPCC � NRC 
 

Numa avaliação dos últimos 15 anos, referente aos processos completos, observamos que 59,3% 

das aferições positivas são confirmadas como cancros após alta hospitalar. A taxa de detecção é de 

2,9 por mil mulheres participantes (variando significativamente com a idade, desde 2,2 por mil no 

grupo etário dos 45-49 anos, aos 3,7 por mil dos 65 aos 69 anos). 

Relativamente á precocidade do diagnóstico, há a referir que 48,4% dos cancros diagnosticados e 

tratados correspondem a cancros �in situ� ou com tamanho inferior a 10 mm, e 44,6% tinham uma 

dimensão entre 10 e 20 milímetros. Aproximadamente 76% destes cancros não apresentavam 
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invasão ganglionar, valores significativamente mais favoráveis do que os encontrados na população 

que não participa em rastreio organizado de base populacional. 

 

 Quadro XXVIII� Avaliação segundo a fase do rastreio 1990-2005  

Fases sucessivas 
iniciais 

repetidas a 2 anos a 4anos 
Total Mamografias 

realizadas 

 
valor % valor % valor % valor % valor % 

Total 226.888  410.733  370.949  39.784  637.625  

N.º de leituras 
mamográficas 16.428 7,24% 8.777 2,14% 7.593 2,05% 2.340 5,88% 25.209 3,97%

N.º de 
mulheres 
aferidas

15.865  8.643  7.487  2.156  24.519  

N.º de 
aferições 1.536 6,8% 1.401 3,4% 1.186 3,2% 215 5,4% 2.937 4,6% 

N.º de tumores 
malignos 

detectados
728  796  673  123  1.524  

Taxa de 
detecção  3,8%  1,9%  1,7%  3,2%  2,9% 

N.º de TM 
detectados/  
N.º mulheres 

aferidas 

 6,9%  10,7%  10,1%  14,3%  7,9% 

N.º de TM 
detectados/N.º 

de aferições 
 56,2%  66,2%  65,7%  68,7%  59,3%

Nota: Calculado com base nos anos com protocolos completos                                   Fonte: LPCC � NRC 

 

 

22..22  PPrrooggrraammaa  ddee  rraassttrreeiioo  ddoo  ccaannccrroo  ddoo  ccoolloo  ddoo  úútteerroo  
 

O Grupo de Trabalho para o Rastreio do Cancro do Colo do Útero foi criado pela COR em 2002 e 

tinha como tarefas primordiais: 

•  Redefinir o programa (iniciado em 1990 e que até 2004 se estendeu a 65 centros de 

saúde da região). 
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• Promover alargamento ao universo de Centros de Saúde da Região (109). 

• Atingir uma taxa de participação de pelo menos 60% (38% em 2004). 

Mantendo como objectivos fundamentais: 

• Diminuir a taxa de mortalidade por cancro do colo do útero. 

• Diminuir a incidência de cancro invasivo. 

O programa centra-se na ARSCentro e foi elaborado um manual do rastreio (Maio 2005). 

As 6 Sub-Regiões  e todos os 109  Centros de Saúde da região em programa (Julho 2006). 

Encontram-se envolvidos 2 Laboratórios de citopatologia altamente qualificados (HUC e IPOC). 

12 Unidades  de Patologia Cervical em hospitais de  referência, creditadas. 

Disponibilidade de um programa de informação específico.(Julho 2006)  

 

Durante o ano de 2006: 

• Realizaram o rastreio de cancro do colo 99 731 mulheres, o que projectado a 3 anos 

representa uma taxa de cobertura de 62,2% na região.(em 2004 tinham sido rastreadas 

46384 mulheres). 

• Diagnosticaram-se e trataram-se 43 cancros do colo correspondendo a uma taxa de 

incidência de 0,43%O. 

• 93% dos cancros detectados, encontravam-se em fase precoce, tratável da doença 

(estadios 0 e I) (antes da implementação do rastreio, no final da década de 80, no IPOC, 

apenas 20% dos casos diagnosticados se encontravam nestes estádios). 

• Diagnosticaram-se e trataram-se 432 lesões de alto grau, pré-malignas 

correspondendo a uma incidência de  4,4%O. 

•  Diagnosticaram-se e trataram-se 961 lesões de baixo grau, correspondendo a uma 

incidência de  9,7%O.   

•  A percentagem de citologias insatisfatórias foi inferior a 1%, significativamente 

inferiores às de outros programas europeus (no NHS este valor aproxima-se de 5%).  
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Quadro XXIX- Evolução do nº de citologias realizadas, comparação com as metas estipuladas 
 

2004 2005 2006 Meta Anual 
% Realização 

2006 

Aveiro 14.591 21.333 38.018 32.703 116% 

Castelo Branco 4.488 4.725 6.808 8.284 82% 

Coimbra 10.539 16.166 17.720 19.890 89% 

Guarda 1.765 2.443 7.625 7.007 109 

Leiria 8.274 9.306 11.616 20.900 56 

Viseu 6.727 7.571 17.943 16.969 106 

Região Centro 46.384 61.544 99.731 105.753 94 

 

 

22..33  PPrrooggrraammaa  ddee  rraassttrreeiioo  ddoo  ccaannccrroo  ddoo  ccóólloonn  ee  ddoo  rreeccttoo  
 

Foi criado pela COR da ARS o Grupo de trabalho do rastreio do cancro do cólon e recto que 

durante 2006 desenvolveu as seguintes actividades: 

• Propôs a realização de um rastreio de base populacional, centrado nos médicos de 

família/equipas de saúde, de acordo com os procedimentos metodológicos técnica 

e cientificamente aceites, possuindo uma relação custo-efectividade comportável, 

com um sistema de informação dedicado, universal, facilitador do desempenho dos 

intervenientes e que permita a monitorização do processo e avaliação de resultados. 

• Definiu a metodologia do rastreio a desenvolver na Região:  

- População alvo entre os 50 e 70 anos, de ambos os sexos, inscrita nos 

centros de saúde da região, iniciando o rastreio nos grupos quinquenais mais 

altos (65-70 anos) para os mais baixos (50-55 anos). Estabelecimento de 

critérios de inclusão/exclusão. 

- Utilização de um teste de Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes (PSOF) 

como método diagnóstico de acesso ao programa de rastreio, com leitura 

centralizada no laboratório de saúde pública da ARS. 

- Realização de Colonoscopia Total e registo iconográfico (CT)  nos casos 

de PSOF positiva, em centros endoscópicos, preferencialmente da rede 

hospitalar, credenciados pela COR.. 
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- Realização de biopsia/polipectomia durante a CT, sempre que indicado. 

- Estudo anatomo-patológico das biopsias e pólipos em laboratório 

centralizado,  credenciado pela COR. 

- Referenciação hospitalar agilizada dos casos diagnosticados, para serviços 

de cirurgia credenciados pela COR, e de acordo com a rede de referenciação 

oncológica. 

- Definição dos critérios de qualidade a observar nos serviços de laboratório, 

endoscopia e anatomia patológica a contratar para a execução do programa. 

 
• Propôs a aquisição de um sistema de informação dedicado à gestão do programa de 

rastreio. 

• Está em processo de definição dos critérios de qualidade a observar nos serviços de 

laboratório, endoscopia e anatomia patológica a contratar para a execução do 

programa. 

• Está em elaboração o manual de procedimentos do programa de rastreio., a 

publicar em 2007. 

 

 

33..  PPrrooggrraammaa  ddee  ccuuiiddaaddooss  ccoonnttiinnuuaaddooss  iinntteeggrraaddooss  
 

A Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI) foi criada pelo Decreto-Lei 101/2006 e é 

constituída por entidades públicas, sociais e privadas, nos domínios da saúde e da segurança social, 

destinada �a promover, restaurar e manter a qualidade de vida, o bem-estar e o conforto dos 

cidadãos necessitados dos mesmos em consequência de doença crónica ou degenerativa, ou por 

qualquer outra razão física ou psicológica susceptível de causar a sua limitação funcional ou 

dependência de outrem, incluindo o recurso a todos os meios técnicos e humanos adequados ao 

alívio da dor e do sofrimento, a minorar a angústia e a dignificar o período terminal da vida� 

(Decreto-Lei nº 101/2006). 

Do ponto de vista orgânico, a Rede situa-se a um nível intermédio de cuidados de saúde e de apoio 

social, entre os de base comunitária e os de internamento hospitalar. 

A RNCCI surgiu com a progressiva consciencialização da impotência dos dependentes e suas 

famílias, da falta de resposta das instituições da sociedade civil e da existência de uma pressão 
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crescente sobre o Estado para que responda aos problemas graves de dependência com medidas 

articuladas de apoios médicos e sociais.  

 

Após a publicação da legislação, esta Administração Regional de Saúde (ARS) desencadeou todas as 

medidas necessárias para a implementação e desenvolvimento da RNCCI na região centro. Neste 

sentido foram criadas: 

• 01 Equipa Coordenadora Regional (ECR) 

• 21 Equipas Coordenadoras Locais (ECL) 

• 16 Equipas de Gestão de Altas (EGAS) 

• 02 Equipas de Suporte em Cuidados Paliativos (ESCP) 

• 83 Equipas Cuidados Continuados Integrados (ECCI) nos Centros de Saúde 

 

Em 2006 no âmbito da experiência piloto da Rede foram contratualizadas 333 camas, com 

Instituições do sector social, sendo - 11 Misericórdias e 4 IPSS. 

Os contratos realizados com estas Instituições respeitaram a distribuição de camas pelas tipologias: 

• Convalescença e Reabilitação � 105 camas 

• Média Duração e Reabilitação � 91 camas  

• Longa Duração e Manutenção � 137 camas 

 

 

44..  PPrrooggrraammaa  ddee  ddooeennççaass  ttrraannssmmiissssíívveeiiss  

44..11  PPrrooggrraammaa  nnaacciioonnaall  ddee  vvaacciinnaaççããoo  --  PPNNVV  

 

As actividades desenvolvidas em 2006 no âmbito deste programa (identificadas no Plano de 

Actividades do Departamento de Saúde Pública e Planeamento � DSPP), foram dinamizadas pelo 

grupo regional (colaboradores do DSPP e responsáveis Subregionais). 

Este grupo tem desde 2001, analisado o trabalho realizado no que diz respeito a métodos de 

informação e monitorização, materiais produzidos e indicadores de avaliação, tendo iniciado o 

desenvolvimento do projecto �Excelência na Vacinação�, que tem por finalidade: �Proporcionar, à 

população da Região Centro, serviços de melhor qualidade na área da vacinação, utilizando normas de 
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procedimento, materiais e avaliação comuns, de forma a permitir adoptar, introduzir ou alterar medidas 

correctoras�. 

Foram momentos marcantes para o Programa de Vacinação em 2006, a entrada em vigor do �novo� 

PNV e o início da 1.ª fase da campanha de vacinação contra a doença invasiva por Neisseria meningitidis 

do Serogrupo C (Campanha Men C). 

 

Quadro XXX - Principais actividades realizadas 

ACTIVIDADES COMENTÁRIOS 

Determinação das taxas de cobertura vacinal � 
coortes de 1, 2, 7, 14, 25 e 65 anos de idade � 
elaboração do relatório de avaliação da cobertura 
vacinal da Região Centro 

Em Janeiro foi proposta a avaliação por unidade de 
saúde, sendo posteriormente elaborado o relatório 
referente ao ano de 2005 e triénio 2003-2005 

Actualização do documento �Excelência na 
vacinação� 

Foi actualizado o documento �Excelência na 
Vacinação � actualização 2006�, e divulgado através de 
dossiê por todos os Serviços de vacinação da Região 
Centro. 

Realização de colóquio sobre vacinação 

Foi organizado e realizado o Encontro Regional do 
PNV 2006 � 2006.02.20 (HUC), com a participação da 
DGS e tendo como destinatários os profissionais de 
saúde da Região Centro. 

Divulgação de informação relativa ao Programa 
no site da ARSC,IP, e no boletim do CRSPC 

Foram divulgadas através do site da ARSCentro e do 
microsite do Delegado Regional (DGS), diversos 
materiais de apoio à implementação do PNV 2006 e da 
campanha Men C � 2006. 

Reuniões com os responsáveis subregionais do 
Programa de Vacinação 

Foram realizadas 6 reuniões (uma delas, reunião 
conjunta com os colegas enfermeiros das 
coordenações subregionais do programa de vacinação 
e com os responsáveis informáticos das SRS). 

 

Quadro XXXI- Coberturas Vacinais (PNV) 
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99% 97% 97% 97% 98% 97% 96% 96% 98% 96% 96% 97% 97% 94% 92% 94% 71% 63%
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Quadro XXXII - 1.ª Fase da Campanha MenC 

Ano 2004  
(até Setembro) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 

Coortes de Nascidos 97% 95% 94% 92% 92% 90% 88% 88%
 

 

44..22  VVIIHH//SSIIDDAA    
 

• Distribuição de material informativo e preventivo à população em geral, grupos 

específicos, através de instituições/serviços, Delegações do IPJ, Escolas, Empresas, 

Centros de Saúde, Centros de Aconselhamento e Detecção Precoce do VIH 

(CAD�s), Estabelecimentos Prisionais, serviços das forças armadas, eventos 

desportivos, entre outros. 

• Acções de formação em diferentes contextos: Militares, Escolas do ensino básico, 

secundário, superior e recorrente, instituições para portadores de deficiência, 

Centro de Emprego e Formação Profissional, Educação de Adultos. 

• Participação nas semanas académicas do ensino superior (Festa do Caloiro e 

Queima das Fitas). 

• Comemorações do Dia Mundial de Luta Contra a Sida: artigos para a comunicação 

social, campanha de sensibilização da população, rastreios móveis. 

• Actividades de investigação e participação em congressos. 

• Aconselhamento e rastreios (em Gabinete e Unidades Móveis) da infecção VIH e 

referenciação hospitalar, anónima e gratuitamente, pela rede de Centros de 

Aconselhamento e Detecção Precoce do VIH (CAD�s). 

• Articulação das Comissões Distritais de Luta Contra a Sida (CDLCS) com Centros 

de Saúde, Hospitais, Autarquias, Estabelecimentos Prisionais, Regimento de 

Infantaria 14, e entidades/serviços representados (Segurança Social, Instituto da 

Droga e da Toxicodependência, Instituto Português da Juventude, Centros 

Educativos, e parceiros convidados). 

• Participação na implementação do Plano de Acção Nacional para Combate à 

Propagação de Doenças Infecciosas em Meio Prisional. 
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• Participação na implementação do Programa KLOTHO em parceria com o IDT, 

dirigido á população toxicodependente. 

 

 

44..33  PPrrooggrraammaa  ddee  pprreevveennççããoo  ddaa  ggrriippee  
 

De 14 a 24 de Março de 2006 foram realizadas 8 sessões de formação sobre gripe pandémica que 

abrangeram os 6 distritos e cerca de 750 profissionais de todos os extractos. Estas sessões teórico-

práticas contaram com um médico de saúde pública, um epidemiologista e uma infecciologista. 

Dividiram-se em 3 partes; enquadramento histórico e teórico, medidas de controlo de infecção e 

demonstração da utilização dos meios de protecção individual. O material usado para a exposição, 

em formato  power point,  está no site da DGS  - microsite do Centro Regional de Saúde Pública do 

Centro (alojado em www.dgs.pt).  

A pedido da ARS e sob a orientação técnica do Centro Regional de Saúde Pública todas as 

unidades públicas de saúde; hospitais e centros de saúde, elaboraram planos de contingência da 

gripe.  

Participação na reunião de apresentação do estado de preparação das regiões para a gripe 

pandémica, no dia 9 de Junho de 2006 na DGS.  

Realização do Fórum Regional sobre Gripe, no dia 21 de Setembro, em Coimbra. Neste fórum que 

teve um êxito assinalável, foi apresentada uma primeira avaliação dos planos de contingência das 

unidades de saúde, em comunicação oral e em papel, que foi muito apreciada pelos participantes. 

Avaliação dos planos de contingência dos hospitais, apresentada nos HUC, no dia 25 de Setembro 

de 2006.  

Formação de um grupo regional de acompanhamento da gripe pandémica sob a tutela da ARS em 

Agosto de 2006.  

Realização da cimeira transfronteiriça luso-espanhola da Guarda, no dia 13 de Dezembro de 2006. 

Esta cimeira, organizada pela ARS do Centro (com a colaboração da Sub-região de Saúde da 

Guarda) teve como finalidade promover a articulação da resposta entre a Região Centro de 

Portugal e as Regiões Autónomas de Extremadura e Castilla-y-León face à ameaça decorrente da 

�gripe aviária� � conforme preconizado pela OMS e pelo ECDC. Estiveram presentes 
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representantes dos serviços de saúde pública nacionais (distritos da Guarda e de Castelo Branco) e 

dos serviços de saúde pública das Juntas de Castilla-y-León e Extremadura. 

Este é um resumo das acções que entre outras foram consideradas as mais importantes. 

 

 

44..44  PPrrooggrraammaa  ddee  pprreevveennççããoo  ee  lluuttaa  ccoonnttrraa  aa  ttuubbeerrccuulloossee  
 

Continuamos sem acesso ao programa SVIG/TB, pelo que sentimos urgência em renovar o 

pedido de acesso às entidades competentes. Enquanto isso não acontecer, deverá ser equacionada a 

possibilidade de colaboração com o CDP � Coimbra.  

Não se realizaram actividades programadas do grupo regional de trabalho da Tuberculose na ARS 

Centro em 2006. As actividades preventivas e de monitorização estão centralizadas na DGS/ 

equipa de vigilância da tuberculose. 

A monitorização da incidência, prevalência e mortalidade específica por TB a nível da Região 

Centro, foi obtida por consulta dos dados do sistema de DDO e dados dos registos civis, sem 

possibilidade de confrontação com os dados do programa SVIG/TB. 

 

 

44..55  OOuuttrrooss  pprroojjeeccttooss  ddee  vviiggiillâânncciiaa  eeppiiddeemmiioollóóggiiccaa  

  

! Sistema de Alerta e Resposta Apropriada 

Não houve alterações significativas neste sistema mas houve diminuição da capacidade de 

recursos humanos na área de epidemiologia em geral, quer pela afectação de recursos humanos 

para a área da gripe pandémica, quer pela ausência do Dr. Ilídio Ferreira que deixou de colaborar 

regularmente com o CRSP a partir do 2.º semestre de 2006. Assim também a capacidade de 

análise e animação deste sistema se encontra afectada.  

O SARA é um sistema de alerta e resposta apropriada, especialmente vocacionado para os 

problemas que necessitam de uma resposta rápida, na perspectiva dos �Early Warning Systems� 

que se têm desenvolvido especialmente após a observação dos fenómenos de ameaças 

deliberadas à Saúde. Encontra-se numa fase de estagnação, praticamente confinado às 

declarações de doença meningocócica.  
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Consideramos muito pertinente uma reflexão sobre este sistema que possibilite o seu 

desenvolvimento, que não é mais do que dar forma às estratégias contidas no seu documento de 

apresentação. 

 

Relativamente às  Doenças de Declaração Obrigatória, o nível regional continua fora do circuito 

de monitorização. Está programada uma reunião com os responsáveis sub-regionais do programa 

para análise dos dados regionais. Não foi prestado apoio às equipas de controlo de surtos 

epidémicos por estas não existirem, formalmente constituídas. Não foi possível fazer e divulgar os 

relatórios quadrimestrais, nem realizar acções de formação para profissionais de saúde, por escassez 

de meios humanos.  

As actividades de epidemiologia em 2006 incluíram actividades planeadas fora do contexto do  

plano de actividades normal do Centro Regional de Saúde Pública, quer em resposta a solicitações 

com carácter de urgência. 

 

! SAÚDECENTRO 2005 

Foram aplicados 24157 questionários em 87,2% dos centros de saúde (95/109) da região que 

contam com 1 725 500 utilizadores numa região com 2 400 000 habitantes. Foram calculadas as 

prevalências padronizadas para as principais variáveis e respectiva análise comparativa entre os 

utilizadores por região, distritos, concelhos, e duas freguesias ( Souselas e Maceira), locais com 

problemas ambientais conhecidos. 

Prossegue a análise crítica dos resultados com o objectivo de elaborar um atlas das prevalências 

estimadas de patologias da região, sua caracterização, comparação por zonas geográficas e 

características demográficas e formulação de hipótese de investigação. 

 

! MINURAR 

O segundo relatório científico do estudo epidemiológico sobre as eventuais repercussões da 

exposição às minas de urânio da Urgeiriça e seus resíduos sobre a saúde das populações, está em 

fase de ultimação por razões que se prendem com a morosidade da investigação laboratorial do 

estudo do Polónio (210Po)  e do Chumbo (210Pb) no cabelo e Contaminação Interna do Organismo 

pelos Radionuclidos da Série do Urânio e do estudo dos Efeitos Genotóxicos na População. 

Espera-se a sua publicação no primeiro trimestre de 2007. 
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! Casos Agrupados de Legionella nos HUC 

A partir de um alerta emitido no dia 10 de Abril de 2006, investigámos 3 casos de pneumonia 

atípica por Legionella, ocorridos  nos HUC. A estirpe encontrada era comum ao ambiente e a um 

dos doentes. Relatório em execução. 

  
! Formação 

Realizaram-se cursos de utilização do programa informático, EpiInfo Windows, para realização e 

análise de investigações epidemiológicas e representação geográfica, no âmbito da epidemiologia de 

intervenção. 

Foram ministrados cursos para iniciantes, nas sub-regiões de saúde da Guarda e de Viseu, para os 

profissionais de saúde e no Porto para os alunos do internato complementar de Saúde Pública. 

Cada curso teve uma carga horária de 30 horas e foram realizados; na Guarda, nos dias 26, 27, e 28 

de Abril e 18 e 19 de Maio; em Viseu, nos dias 8, 9 , 10, 22, e 23 de Maio; no Porto, nos dias 2, 3, 4, 

25 e 26 de Outubro e dia 10 de Novembro.         

Participação nos cursos de formação sobre Doença dos Legionários, prevenção e controlo, 

vigilância epidemiológica e investigação, para profissionais de saúde.  

Foram ministrados cursos de 6 horas de duração; em Leiria, no dia 6 de Abril; em Viseu, no dia 21 

de Abril; em Castelo Branco, no dia 25 de Maio e na Guarda, no dia 13 de Junho. A parte da 

formação relativa à vigilância epidemiológica e investigação foi da responsabilidade da área da 

epidemiologia. 

Foram ministradas aulas de epidemiologia  aos alunos do 6.º ano médico nas áreas da vigilância, 

investigação e avaliação epidemiológicas, sempre ilustradas com casos práticos. 

Ministrou-se uma aula teórico-prática sobre o programa europeu de investigação epidemiológica de 

terreno (EPIET) na Escola Nacional de Saúde Pública, no dia 28 de Julho de 2006, no âmbito do 

curso de especialização em saúde pública, por convite do responsável pelo módulo de 

Administração. 

Foi apresentada a experiência pessoal de um estagiário, os conteúdos programáticos, trabalhos 

realizados neste âmbito e informação disponível na Internet. 

Entrevista em directo no programa  Bom Dia Portugal, da RTP 1, no dia 11 de Outubro de 2006, 

sob o tema da gripe e da gripe pandémica, no contexto do IV Congresso Nacional de 

Epidemiologia, realizado em Lisboa nos dias 11, 12 e 13 do mesmo mês. 
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55  PPrrooggrraammaa  ddee  ssaaúúddee  mmaatteerrnnoo--iinnffaannttiill  ee  ddee  aaddoolleesscceenntteess  
 

! Reorganização dos Serviços de Atendimento á Grávida, RN, Criança e do Adolescente 

• Avaliação local das necessidades com reuniões periódicas com os responsáveis dos 

serviços de Obstetrícia/Pediatria, de todos os hospitais da zona centro, com 

deslocação da CRCMCA. 

• Reuniões com as UCFS, dinamizando e incentivando o seu papel fundamental, 

avaliando e dignificando as sua funções. 

• Implementação das consultas de referência Pediátricas e do Adolescente. 

 

! Dinamização da Vigilância Partilhada da Grávida, RN, Criança e do Adolescente 

• Dinamização da Vigilância Partilhada da Grávida, RN, Criança e do Adolescente 

com elaboração de diagnóstico de situação da região centro, com reuniões, em 

Coimbra e nos hospitais, com esforços tendentes à melhor articulação CSP e CH na 

vigilância partilhada. 

• Divulgação e Implementação dos Protocolos das duas UCF de Coimbra, 

considerados modelos a seguir, dados os resultados já obtidos. 

• Elaboração de documentos, complementares da DGS, no sentido de se obter um 

atendimento homogéneo às Grávidas, RN, Criança e Adolescente. 

• Reuniões com os coordenadores da SRS no sentido de os sensibilizar para os 

problemas de saúde reprodutiva e obter o seu apoio esclarecido. 

 

 

 

! Diagnóstico pré-natal 

• Oficializado o Centro de Diagnóstico pré-natal, na zona centro, na Maternidade 

Bissaya Barreto, em 2006. Apesar de estar oficializado apenas um Centro, a 

actividade de diagnóstico pré-natal  foi meritória em vários hospitais da região.  
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! �Estudo das Necessidades Não Satisfeitas em Saúde Materna e P. Familiar� 

• A ARSC/CRMCA com recurso aos fundos comunitários e apoio técnico da DGS e 

Instituto das Biomédicas Abel Salazar coordenou um estudo sobre �Estudo das 

Necessidades Não Satisfeitas em Saúde Materna e P. Familiar� nos distritos de 

Coimbra, Aveiro e Castelo Branco. 

 

Citam-se alguns dos dados do inquérito na comunidade: 

Consulta pré-concepcional variou entre 60 e 68%; Grávidas sem vigilância variaram entre 0 e 1,1%; 

cerca de 75 % das mulheres grávidas com vigilância pré-natal recorreram ao sector público; no pós 

parto (3-6 meses) 94 % das mulheres afirmaram utilizar um método contraceptivo; local de parto 

foi 93,5% em local público; não amamentaram entre 6 e 7,5 % das mulheres; mantiveram a 

amamentação aos 3 meses 53 %. 

 

! Planeamento Familiar 

• Promover o incremento da gravidez planeada, priorizando a Educação Sexual, o Pl. 

Familiar e a consulta pré-concepcional. 

• Implementação do Estudo das Hemoglobinopatias � detecção da população com o 

risco de filhos afectados de formas graves de Hemoglobinopatias, segundo um 

projecto apresentado pela Professora Doutora Letícia Ribeiro � CHC Coimbra. 

• Dinamização e apoio à Profilaxia da Isoimunização RH �  o trabalho da CRSMCA 

foi aprovado pela DGS passando a integrar a vigilância partilhada da grávida. 

• Apoio ao Projecto de Rastreio sobre �Estudo das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis�, proposto pelo Director do Departamento de Ginecologia e 

Obstetrícia do Hospital da Cova da Beira, a realizar futuramente na zona Centro. 

• Divulgação da Linha Verde �Informação sobre Medicamentos e Gravidez�, sediada 

na Maternidade Bissaya Barreto com o apoio da DGS. 

 

! Plano Regional de Saúde dos Jovens 

• A Zona Centro conta com cerca de 60 serviços individualizados a jovens (CAJ) 

(sendo 58% localizados em Centros de Saúde, 23% em Escolas e em outros locais 
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18%), integrando programas locais com participação activa na comunidade e 

privilegiando parcerias. Avaliação e monitorização desses serviços. 

• Promoção da acessibilidade dos jovens aos serviços de saúde ampliando ofertas de 

consultas, qualificando e optimizando-as, fomentando a articulação de cuidados 

(assegurando consultas de referência em áreas prioritárias aos jovens nos hospitais 

da região). 

• Elaboração de �Carta de Identificação Regional� de serviços para jovens, projectos, 

recursos humanos existentes e articulações. 

• Avaliação e monitorização periódica dos CAJ a funcionar e início da identificação e 

registo das suas carências em RH técnicos (Psicólogos e TSSS) a nível regional, bem 

como as patologias envolvidas e qual a qualidade de resposta assistencial e o tempo 

de espera. As carências referidas foram identificadas em �horas� no intuito da 

partilha de profissionais por vários serviços. 

• Elaboração de uma Monografia �Programa Regional de Saúde dos Jovens� (80 

pág.) cujos destinatários são os profissionais a trabalhar com este grupo, 

uniformizando procedimentos. 

• Elaboração de um Vídeo (30 min.), �CAJ - serviços de atendimento a jovens� �

funcionamento/equipas/perfil dos profissionais�. 

• Execução e divulgação de folhetos (A5), e posters distritais (A3+), identificando 

serviços e horários, contactos telefónicos, de modo a circular a informação na 

saúde, na educação e na comunidade, tornando o acesso fácil, assegurando 

articulações e agilizando processos. Iniciaram-se parcerias com o IEFP (Centros de 

Formação) e IPJ.  

• Informatização (início) da ficha clínica única utilizada em todos os CAJ o que 

permitirá monitorizar processos e obter indicadores de saúde e comportamentos 

regionais. 

• Organização e execução de doze (12) Cursos de Formação destinados a todos os 

profissionais dos CAJ (Médicos, Enfermeiros, TSSS, Psicólogos e Administrativos) 

em funcionamento ou a iniciar serviços (n=240 � médicos, enfermeiros, TSS e 

administrativos). Após a formação os profissionais adquiriram competências para 

identificar precocemente jovens em risco e intervir na promoção da saúde através 
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de cuidados antecipatórios, adequando serviços e assegurando continuidade nas 

respostas e equidade no acesso e no género. 

• Criação de programas de prevenção de acidentes em crianças e jovens; prevenir os 

maus-tratos e a exploração infantil e juvenil. 

• Avaliações locais, das mortes ou acidentes evitáveis, levando as equipas a propor 

medidas adequadas, no intuito de diminuir as causas ou prevenir a repetição de 

situações idênticas com monitorização a nível da região centro. 

• Reuniões com CPCJ concelhias, distritais e nacional. 

 

Quadro XXXIII - Taxa de Cobertura em Pl. Familiar, S. Materna, S. Infantil, 2006 

Distritos Pl. Familiar % S. Materna % S. Infantil % 

Aveiro 25,8 79,5 77,7 

Coimbra 52 63 70 

Guarda 22 71 98 

Viseu 38,2 86,7 67,5 

Nota: Dados disponíveis à data 

 

 

66  PPrrooggrraammaa  ddee  aalliimmeennttaaççããoo,,  nnuuttrriiççããoo  ee  aaccttiivviiddaaddee  ffííssiiccaa  
 

Objectivo 

Contribuir para a diminuição dos riscos para a saúde humana associadas ao consumo de alimentos, 

melhorando a qualidade e a segurança alimentar. 

 

 

 

Metas 

Os erros alimentares condicionam substancialmente o aparecimento de doenças designadamente a 

obesidade, a hipertensão arterial e algumas neoplasias. 

Tendo em consideração a alta prevalência destas doenças tem sido necessária uma intervenção dos 

serviços de saúde por forma a mudar comportamentos e minimizar consequências. 



Relatório de actividades 2006 – ARS Centro 

 

 42

 

 
 

Estratégia de Intervenção 

Plano de alimentação, nutrição e actividade física, Projectos Aguarela Alimentar, Projecto Oleovitae 

e Projecto pão.come e Projecto SIG-SA (Sistema Integrado de Gestão em Segurança Alimentar). 

 

! Projecto Aguarela Alimentar 

Objectivo 

Melhorar a prestação de cuidados de saúde na área da alimentação/nutrição humana, dos médicos 

e enfermeiros dos Centros de Saúde da Região Centro, bem como as suas competências em matéria 

de educação para a saúde. 

 

Actividades desenvolvidas 

• Diagnóstico de necessidades formativas e competências na área da nutrição humana 

através da aplicação de inquérito com questionários semi-estruturados a uma 

amostragem de cerca de  670 profissionais de saúde (20% dos  médicos e 

enfermeiros dos Cuidados de Saúde Primários ) a exercer funções na Região 

Centro. 

• Aplicação de um plano de formação para os Cuidados de Saúde Primários na área 

supra mencionada, tendo em 2006 frequentado os referidos cursos cerca de 200 

profissionais. 

 

PROBLEMAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, ALVO DE 
INTERVENÇÃO PELO PROGRAMA DA QSA 

DOENÇAS CARDIO E 
CEREBRO 

VASCULARES 

          NEOPLASIAS 
COLÓN, MAMA, PÂNCREAS 

HTA DISLIPIDÉMIDÉMIAS

 
 OBESIDADE

TOXINFECÇÕES 
ALIMENTARES 
COLECTIVAS 
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! Projecto Olevitae 

Objectivo 

Vigiar a segurança dos óleos de fritura da restauração colectiva, através de detecção de compostos 

polares; sensibilizar os manipuladores de alimentos para uma utilização adequada  e vigiar o 

encaminhamento dos óleos pós utilização. 

 

Actividades desenvolvidas 

• Sensibilização dos profissionais (Médicos de Saúde Pública e Técnicos de Saúde 

Ambiental) para este projecto. 

• Criação de modelos de informação e de avaliação. 

• Integração do Projecto oleovitae no Projecto SIG-SA. 

• Distribuição de 3200 Kits de detecção de compostos polares. 

• Elaboração de poster e folhetos com informação considerada relevante nesta 

matéria. 

 

! Projecto pão.come 

Objectivo 

Intervir na indústria de panificação de forma a que em 2011 a industria de panificação da Região 

Centro apenas adicione cerca de 1% de sal por quilo de farinha na  confecção do pão (1%).  

 

Actividades desenvolvidas 

• Envolvimento dos 28 concelhos seleccionados para a primeira fase do  projecto 

• Responsabilização dos profissionais (Médicos de Saúde Pública e Técnicos de 

Saúde Ambiental) neste projecto. 

• Criação de modelos de informação e de avaliação. 

• Integração do Projecto pão.come no projecto SIG-SA. 

• Formação específica no Insa do Porto dos Técnicos dos Laboratórios Distritais de 

Saúde Pública da Região Centro envolvidos no Projecto. 
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!Sistema Integrado de Gestão em Segurança Alimentar 

Objectivo 

Criar uma aplicação informática que permita aos profissionais de saúde pública gerir  as variáveis de 

maior interesse para a segurança alimentar. 

 

Actividades desenvolvidas 

• Criação da aplicação informática e sua elaboração. 

• Criação de links para outros projectos incluídos no programa. 

• Apresentação aos profissionais de saúde (Médicos de Saúde Pública e Técnicos de 

Saúde Ambiental). 

 

!Vigilância Sanitária dos Géneros Alimentícios 

Neste âmbito foram feitas cerca de 10.000 vistorias aos estabelecimentos do ramo alimentar na 

Região Centro. 

 

!Plano de Nutrição, Alimentação e Promoção da Actividade Física 

  

Na vertente de promoção da actividade física deste programa : 

• Participação em dois eventos comunitários (Coimbra e Cantanhede) para promoção 

e incentivo para actividade física (A.F.) , destinados às populações locais � 

divulgando-lhes vídeos e folhetos e outro material escrito, designadamente junto da 

população infanto-juvenil 

• Re-negociação da candidatura, junto da DGSaúde, para aquisição, em 2007, de 

equipamentos para actividade física (A.F.) , destinados a alguns CS, para incentivo e 

pró-moção da A. F. junto dos profissionais de saúde locais, designadamente os que 

vierem a aderir ao programa de cessação tabágica � na sequência da anulação, pela 

DGSaúde, das verbas previstas para essa candidatura, em 2005 
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77..  PPrrooggrraammaa  ddee  eessttiillooss  ddee  vviiddaa  ee  ccoommppoorrttaammeennttooss  aaddiittiivvooss  
 

• Realização do Curso �Intervenções Breves em Cessação tabágica�  (12  horas) � 

Coimbra, 23-24 Junho 2006  (que é uma parte do Curso de 80 h, em Formação de 

Formadores para a Cessação Tabágica). 

• Preparação de mais dois módulos para o mencionado Curso de Formação de 

Formadores para a Cessação Tabágica (que vai ser proposto para financiamento, 

em 2008). 

• Elaboração de folheto sobre cessação tabágica, destinado às populações da Região e 

designadamente aos profissionais dos CS que sejam fumadores (aguarda 

financiamento para impressão tipográfica). 

• Divulgação da Rede Europeia dos Serviços de Saúde sem Tabaco e incentivo para a 

adesão dos Serviços e, nomeadamente, dos Centros de Saúde. 

 

 

88..  PPrrooggrraammaa  ddee  pprroommooççããoo  ddaa  ssaaúúddee  eemm  mmeeiioo  eessccoollaarr  

88..11    PPrrooggrraammaa  ddee  ssaaúúddee  oorraall  
 

- N.º de Centros de Saúde com contratualização: 103. 

- N.º de Profissionais de Saúde Oral contratualizados: Estomatologistas  05  Médicos Dentistas: 

333. 
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Quadro XXXIV � Programa de Contratualização em Saúde Oral 2006 

Grupo Etário 3-5 Anos 6-8 Anos 9-13 Anos 14-16 Anos 

N.º de crianças 
contratualizadas 

1.895 6.714 4.393 815 

N.º de crianças que 
concluíram a 
contratualização 

1.703 6.452 4.143 703 

N.º de consultas 
realizadas 3.613 16.927 9.967 1.997 

Valor da facturação 127.725,00 483.525,00 310.650,00 52.650,00 

Diagnóstico Dentário 
do Grupo Temporários Temporários Permanentes Permanentes Permanentes 

N.º de dentes 
cariados 6.574 22.868 5.259 8.091 3.600 

N.º de dentes 
perdidos 341 3.379 61 316 174 

N.º de dentes 
obturados 224 1.775 667 2.232 737 

In
ic

io
 d

o 
Pr

og
ra

m
a 

N.º de dentes 
selados 164 437 1.976 3.994 910 

N.º de dentes 
cariados 1.586 6.050 289 585 228 

N.º de dentes 
perdidos 690 5.958 209 717 666 

N.º de dentes 
obturados 4.943 15.007 5.401 8.973 3.170 Fi

na
l d

o 
Pr

og
ra

m
a 

N.º de dentes 
selados 1.897 3.458 13.866 14.317 3.391 
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88..22  PPrrooggrraammaa  ddee  ssaaúúddee  eessccoollaarr  
 

Quadro XXXV -  Monitorização dos indicadores de execução em saúde escolar 2006 

 

AVALIAÇÃO  -   indicadores  2006 
 

Act INDICADOR META % Avaliação 

1. Taxa de cobertura, por saúde escolar, a alunos do ensino pré- escolar. 92 90 

2. Taxa de cobertura, por saúde escolar, a alunos do 1º ciclo do ensino 
básico. 92 91 

3. Taxa de cobertura, por saúde escolar, a alunos do 2º e 3º ciclos do ensino 
básico. 62 55 

4. Taxa de cobertura, por saúde escolar, a alunos do ensino secundário. 62 45 

5. Taxa de cobertura, pelo Programa Básico de Saúde Oral, a alunos do 
ensino pré-escolar. 90 74 

6. Taxa de cobertura pelo, Programa Básico de Saúde Oral, a alunos do 1º 
ciclo do ensino básico. 90 90 

7. Taxa de cobertura, dos alunos com 6 anos, por exames globais de saúde -
EGS. 85 86 

8. Taxa de cobertura vacinal dos alunos com 6 anos. 96 98 

9. Taxa de cobertura, dos alunos com 13 anos, por exames globais de saúde 
-EGS. 45 48 

10. Taxa de cobertura vacinal dos alunos com 13 anos. 96 85 

11. 
Taxa de cobertura, das Escolas que têm Actividades de Saúde Escolar, por 
vistorias de Avaliação das Condições de Segurança Higiene e Saúde do 
Meio Ambiente e do Edifício Escolar. 

50 45 

12. Percentagem de escolas que melhoraram, relativamente à avaliação 
anterior. ---- 25% 

 
O Programa de Promoção da Saúde em Meio Escolar tem vindo a apresentar resultados próximos 

dos objectivos propostos e em muitas situações até a superá-los, mercê de uma acção concertada 

da ARS Centro, das Sub-regiões e sobretudo das Equipas de Saúde Escolar dos Centros de Saúde. 
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No ano de 2006 dos 109 Centros de Saúde existentes, 99% desenvolveram actividades de Saúde 

Escolar de forma regular e sustentada. 

A população-alvo do Programa de Saúde Escolar são alunos, professores, educadores de infância, 

auxiliares de acção educativa e pais a que genericamente se designa por Comunidade Educativa. 

Nas escolas abrangidas por saúde escolar as acções têm recaído, principalmente, sobre crianças do 

Jardim-de-infância, cerca de 40.000 e alunos do 1º ciclo, cerca de 83.000, correspondendo a uma 

taxa de cobertura de 90% e 91%  respectivamente. Os alunos dos outros níveis de ensino têm 

vindo a ser abrangidos em menor percentagem, não tendo sido atingidas as metas propostas para o 

2º e 3º ciclos e ensino secundário.  

Das actividades de execução corrente, a realização dos Exames de Saúde Global e da Vacinação 

tem vindo a aumentar a sua execução, superando as metas propostas à excepção da cobertura 

vacinal aos 13 anos.  

O Programa de Saúde Oral, depois de ter tido uma redução significativa, da ingestão de fluoretos 

no Jardim-de-infância, tem mantido e até superado o nível de implementação das outras 

componentes de programa, nomeadamente educação para a saúde e a escovagem dos dentes, 

apesar de tudo, ainda insuficientes para uma adequada saúde oral da população escolar. 

A avaliação das condições de segurança, higiene e saúde das escolas, foi realizada a 45% das escolas 

que têm actividades de saúde escolar, correspondendo a mais de 1900 escolas avaliadas. 

Apesar de se verificar que alguns problemas detectados se mantêm, relativamente a uma avaliação 

anterior, 25% da escolas avaliadas melhoraram as suas condições de segurança e de higiene. 

Áreas como a da Alimentação, Vida Activa Saudável, Educação Sexual, Consumos Nocivos, etc., 

são abrangidas pelo Programa de Saúde Escolar através de projectos desenvolvidos em parceria 

com a Rede de Escolas Promotoras da Saúde, Autarquias, Associações de Pais, Comissões de 

Protecção de Crianças e Jovens em Risco, Comissões do Rendimento de Inserção Social, para além 

de outros.  

 

 

99..  PPrrooggrraammaa  ddee  ggeessttããoo  aammbbiieennttaall  
 

A perspectiva de desenvolvimento sustentável aplicada à abrangência dos serviços, exigindo a 

optimização de recursos, tem por objectivo a salvaguarda da saúde humana e da qualidade 

ambiental. Tal enquadramento justifica a diversidade de actuações não programadas, que resultam 
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das diversas solicitações dos profissionais de saúde e do público.  Neste contexto inclui-se a 

participação no Grupo que na DGS tem preparado as orientações e circulares relativas a Campos 

Electromagnéticos; a participação na Sub-Comissão de Avaliação da Recuperação Ambiental das 

Minas de Urânio; a intervenção na Comissão Técnica� Licenciamento Industrial, sob coordenação 

do IPQ. 

 

99..11  PPrroojjeeccttoo  ddee  qquuaalliiddaaddee  ddoo  aarr  
 

Objectivo 

Contribuir para a definição e aplicação de um modelo de gestão da qualidade do ar (interior e 

exterior), e intervenção no âmbito do conhecimento e salvaguarda da saúde das populações. 

Efectivar avaliações de qualidade do ar, com equipamento automático de monitorização. 

 
Acções programadas e desenvolvidas 

• Qualidade do ar interior: 

- Realização de caracterizações de qualidade do ar interior em centros de 

saúde e serviços de saúde. 

- Formação sobre qualidade do ar interior e efeitos na saúde; valores limite de 

concentração de compostos e referência a valores internacionais e aos do 

Anexo VII do Decreto-Lei nº79/2006, de 4 de Abril. 

 

• Qualidade do ar exterior: 

- Implementação do Decreto-Lei nº78/2004, de 3 de Abril. Elaboração de 

inquérito para levantamento das fontes poluentes e definição de plano de 

monitorização. 

- Realização efectiva de inquérito para levantamento e identificação das 

fontes fixas de emissão existentes nas unidades de prestação de cuidados de 

saúde da zona centro. 

- Desenvolvimento de uma base de dados com identificação de fontes de 

emissão, planos de monitorização e dimensionamento. 

- Ultrapassar as inconformidades que estiveram na origem das contra-

ordenações levantadas pela Inspecção do Ambiente. 
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- Divulgação de informação relativa aos riscos para a saúde e riscos 

ambientais. 

- Estabelecimento de planos de monitorização das fontes fixas abrangidas, 

com diferentes tipos de contractualização em função das 6 sub-regiões, em 

cumprimentos da calendarização legalmente imposta. 

 

Avaliação 

Face às metas estabelecidas foram atingidos os seguintes objectivos propostos: 

• Realização efectiva do inquérito de levantamento de informação junto dos centros de 

saúde e unidades hospitalares da Região Centro. Introdução dos elementos na base de 

dados, ainda em curso por atraso na recepção de informação. 

• Estabelecimento de planos de monitorização das fontes fixas abrangidas, com 

diferentes tipos de contractualização em função das 6 sub-regiões, em cumprimentos 

da calendarização legalmente imposta. 

 

Limitações 

• Reduzida disponibilidade de meios humanos e logísticos, que minimiza a capacidade 

de actuação. 

 

 

99..22  PPrroojjeeccttoo  ddee  rreessíídduuooss  hhoossppiittaallaarreess  
 
Objectivo 

• A optimização da gestão de resíduos produzidos nas unidades de prestação de 

cuidados de saúde, como elemento fundamental para a diminuição de riscos e dos 

custos decorrentes do encaminhamento das diferentes fracções tríadas para destino 

final adequado. 

• A uniformização de critérios de gestão através da formação e informação dos 

profissionais de saúde, e o desenvolvimento de uma metodologia de registo e 

identificação de produções mediante o risco associado, para segurança dos 

trabalhadores na perspectiva da saúde ambiental. 
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Acções programadas e desenvolvidas 

• Levantamento de produções dos grupos de resíduos de acordo com o Despacho 

242/96, e verificação da metodologia de triagem e prevenção de riscos. 

• Dinamização e divulgação de metodologia de identificação de produções e 

quantificação por serviços para redução de custos de gestão de resíduos hospitalares 

e diminuição de riscos. 

• Divulgação de informação e apoio técnico para cumprimento do Sistema Integrado 

de Registo Electrónico de Resíduos (SIRER � Portaria nº320/2007, de 23 de 

Março) e restante legislação de resíduos. 

• Ultrapassar as inconformidades que estiveram na origem das contra-ordenações 

levantadas pela Inspecção do Ambiente. 

• Cumprimento da legislação aplicável à recolha e transporte de resíduos e respectivas 

guias de transporte. 

 

Avaliação 

• Conclusão do inquérito para quantificação de produções nas unidades produtoras, 

estando em curso a introdução efectiva de informação em base de dados, 

permitindo a estimativa de custos por grupo(s), unidade, sub-região e Região 

Centro. 

• Reavaliação da metodologia de triagem de resíduos hospitalares, para redução da 

produção dos grupos III e IV, e optimização de procedimentos de reciclagem. 

• Esclarecimento e acompanhamento do processo de inscrição no SIRER de todas as 

unidades produtoras de resíduos hospitalares (centros de saúde e hospitais). 

• Como factor mais restritivo há a considerar a dificuldade de harmonização de 

procedimentos e de metodologias nas seis sub-regiões, sendo relevante a carência 

de meios técnicos. 

• Face à nova nomenclatura de identificação dos resíduos para inclusão no SIRER, de 

acordo com a Lista Europeia de Resíduos(LER), é necessária a reformulação do 
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documento de registo de produção de fracções, mais exaustivo que a identificação 

dos grupos GI a G IV e respectivo trabalho de divulgação e implementação. 

 

99..33  PPrroojjeeccttoo  ddee  pprreevveennççããoo  ddaa  ddooeennççaa  ddooss  lleeggiioonnáárriiooss  
 

Objectivo 

Contribuir para a definição, divulgação e aplicação de estratégias de prevenção e controlo da 

doença dos legionários, elaborando orientações de conservação e manutenção de estruturas, 

instalações e equipamentos. 

 

Acções programadas e desenvolvidas 

• Conclusão da formação em todas as sub-regiões, relativamente à identificação da 

bactéria e das condições de desenvolvimento; equipamentos de risco; 

procedimentos técnicos de manutenção e desinfecção, análise de riscos; legislação e 

guidelines internacionais; análise de casos. 

• Organização de um registo de instalações/equipamentos , a que possam ser 

associadas condições favoráveis ao desenvolvimento de populações de Legionella, 

com elaboração da ficha identificativa. 

• Elaboração da ficha de identificação da instalação, com identificação do detentor, 

do equipamento e do responsável. Registo de monitorização. Base de dados relativa 

a unidades de prestação de cuidados de saúde. 

• Registo e controle de equipamentos de ar condicionado que utilizam massas de 

água em correntes de ar, redes de água quente sanitária , e fontes ornamentais. Base 

de dados a nível concelhio. 

• Apoio técnico e acompanhamento em casos de Doença dos Legionários, quer no 

inquérito ambiental quer nos processos de intervenção para implementação de 

procedimentos de desinfecção e rotinas de manutenção. 

 

Avaliação 

• Foi atingido o objectivo relativo à formação, prolongado a pedido dos profissionais 

de saúde, com especial relevância para as comissões de controlo de infecção e 

serviços técnicos. 



Relatório de actividades 2006 – ARS Centro 

 

 53

• Introdução efectiva numa base de dados, dos elementos referentes a unidades de 

prestação de cuidados de saúde na Região Centro. 

 

Actividades não programadas 

• Realização de trabalhos de investigação em colaboração com a Universidade de 

Aveiro e apresentação de comunicações em eventos internacionais: 

- XII SILUBESA � Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e 

Ambiental 13-17 de Março, Figueira da Foz �� Controlo e prevenção da 

Legionella em sistemas prediais de águas � Contramedidas e suas 

limitações�. 

- 5º Congresso Ibérico � Gestão e Planeamento da Água � 4 a 8 de 

Dezembro � Universidade do Algarve � Faro.- � A propagação da 

legionelose através dos sistemas urbanos de abastecimento de água. Estudo 

de casos e recomendações técnicas�. 

 

 

99..44    OOuuttrrooss  pprroojjeeccttooss  eemm  ssaaúúddee  aammbbiieennttaall  
 

! Laboratórios de Saúde Pública 
 

Actividades desenvolvidas: 

• Actualização dos dados com a caracterização dos 6 LSP: recursos humanos, 

equipamentos e capacidade analítica instalada. 

• Elaboração de documento com áreas de articulação entre os 6 LSP. 

• Início da implementação (fase de estudo ) do processo de certificação/acreditação  

dos LSP, através de reuniões com empresa de consultadoria e ARSC. 

• Desenvolvimento da capacidade instalada dos LSP na avaliação de densidade de 

fitoplancton e identificação de espécies de cianobactérias. 

• Implementação de ensaios para pesquisa de legionela. 

• Formação em qualidade, certificação e acreditação através da organização de um 

curso dirigido e Técnicos e Responsáveis dos 6 LSP.  
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• Implementação de acordo de cooperação com a CCDRC para  apoio à realização 

de análises de água, no âmbito da campanha balnear.. 

• Preparação de um dos laboratórios distritais para a realização dos testes de pesquisa 

de sangue oculto nas fezes do programa regional de rastreio do cancro do cólon e 

recto. 

 

! Qualidade da Água e Saúde  
 

Águas Balneares 

Actividades desenvolvidas: 

Caracterização das 97  zonas balneares classificadas em 2006. 

• Preparação da campanha balnear 2006 (que inclui 168 zonas balneares: classificadas, 

em estudo e outras) com a CCDRNorte, CCDRCentro CCDR de Lisboa e Vale do 

Tejo, Autoridade Marítima e Autarquias, através de reuniões e outras formas de 

contacto e troca de informação. 

• Acompanhamento e coordenação das actividades de implementação da campanha 

balnear 2006. 

• Coordenação da avaliação da zona envolvente às zonas balneares e avaliação do 

Índice sanitário. 

• Participação pelo DRSC nas candidaturas de Bandeira Azul. 

• Acompanhamento e coordenação nos Serviços de Saúde da cooperação analítica 

com a CCDRC. 

• Definição, desenvolvimento e divulgação de metodologias para a utilização do 

sistema de informatização em  águas balneares classificadas. 

• Participação na análise e gestão de risco para a saúde consequentes a ocorrência de 

incumprimentos paramétricos ou outras situações de risco. 

• Implementação dos processos de interdição e de outras medidas de gestão de águas 

balneares 

• Participação em reuniões de avaliação da campanha balnear promovidas pelo 

INAG e pela DGS.  

• Actualização dos critérios de emissão de parecer de classificação de água balnear . 
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• Recolha de informação, organização de processos e apoio à emissão de pareceres 

pelo DRSC para classificação de 32 águas balneares em estudo pelas CCDRs . 

• Coordenação da apreciação de emissão de pareceres para licenciamento apoios de 

praia e estabelecimentos no âmbito dos POOC. 

 

Água de Consumo Humano 

Actividades desenvolvidas: 

• Actualização do cadastro dos sistemas de abastecimento de águas de consumo 

humano (ACH) na Região Centro. Participaram 3 distritos: Castelo Branco, Leiria e 

Guarda. 

• Actualização do cadastro das fontes individuais que servem menos de 50 pessoas 

ou  objecto de consumos inferiores a 10 m3  

• Elaboração do cadastro actualizado dos estabelecimentos de acondicionamento de 

água. 

• Coordenação da implementação das actividades de saúde previstas no âmbito da 

vigilância sanitária das ACH. 

• Apoio na avaliação e gestão de risco relacionados com a ingestão de água. 

• Emissão de pareceres relativos a situações de incumprimento paramétrico e a 

derrogações. 

• Apoio na investigação epidemiológica de problemas de saúde relacionados com a 

utilização da água.  

• Apoio na articulação entre os serviços de saúde aos diferentes níveis e  entidades 

envolvidas na gestão da qualidade da água. 

• Implementação do suporte informático da DGS para águas de consumo humano. 

• Reuniões periódicas com os responsáveis sub-regionais do programa.  

• Elaboração de relatório de actividades. 

 

Cianobactérias 

Actividades desenvolvidas: 

• Reunião com os elementos responsáveis pelo programa nas SRS para coordenação e 

acompanhamento das actividades. 
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• Elaboração e divulgação pelas SRS de documento com orientações para a 

monitorização de cianobactérias em águas superficiais. 

• Identificação dos locais/concelhos com maior susceptibilidade de ocorrência de 

cianobactérias na Região Centro, para implementação do programa. 

• Elaboração de suporte de informação para a recolha dos dados de ocorrência de 

cianobactérias. 

• Apoio na avaliação e gestão de situações de risco relacionadas com a ocorrência de 

cianobactérias. 

• Definição de uma rede de apoio laboratorial, com diversos níveis de ensaios. 

• Organização de documentação sobre cianobactérias. 

 

Piscinas e Parques Aquáticos 

Actividades desenvolvidas: 

• Elaboração e divulgação de Documentos sobre Piscinas: Manual �Perigos 

decorrentes da Utilização de Piscinas/ Uniformização das Acções de Vigilância 

Sanitária a Piscinas�. 

• Elaboração e divulgação de um Questionário para �Avaliação das Condições Higio-

Sanitárias de Instalação e de Funcionamento de  Piscinas�. 

• Elaboração e divulgação do documento �Orientações para a implementação do 

Programa de Vigilância Sanitária de Piscinas, a nível concelhio� � este documento 

veicula as instruções para a operacionalização do Programa Vigilância Sanitária de 

Piscinas, a nível concelhio. 

• Promoção da elaboração e/ ou actualização do cadastro das Piscinas (públicas e 

semi-públicas) existentes no âmbito da área geográfica de cada distrito da Região 

Centro. 

• Promoção da realização de uma visita/vistoria as piscinas públicas e semi-públicas 

da Região Centro, para preenchimento de questionário normalizado. 

• Divulgação de mapa (estandardizado) com programação das colheitas, por piscina, 

indicando os parâmetros a determinar, seguindo as indicações difundidas. 

• Promoção do cumprimento das orientações difundidas relativamente à 

implementação da vertente analítica das acções de vigilância sanitária. 
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• Promoção da articulação entre SSP locais e os �gestores� das piscinas. 

• Elaboração e divulgação de material pedagógico/informativo dirigido 

respectivamente a exploradores das piscinas e aos utilizadores/ banhistas, 

transmitindo instruções para a sua divulgação ao público-alvo. 

• Participação em grupos de trabalho da DGS para a elaboração de normas sobre 

piscinas. 

 

Águas Minerais Naturais e de Nascente  e Estabelecimentos Termais 

Actividades desenvolvidas: 

• Apoio às actividades da autoridades de saúde previstas no Decreto-lei nº 142/2004 

de 11/06. 

• Implementação do suporte informático da DGS para águas minerais naturais e 

termais. 

• Actualização da base de documentos. 

• Implementação das orientações para cumprimento do Decreto-lei nº 142/2004 de 

11/06. 

• Elaboração e divulgação de um Manual para Vigilância dos Estabelecimentos 

Termais. 

• Elaboração divulgação de um Manual para Vigilância de Estabelecimentos de 

Engarrafamento de Águas. 

• Planeamento de curso de formação para responsáveis do programa e autoridades de 

saúde 

• Reunião periódica com os responsáveis subregionais. 

 

 

1100..  PPrrooggrraammaa  ddee  ssaaúúddee  ooccuuppaacciioonnaall  
 

Actividades desenvolvidas: 

• Efectuaram-se, em representação da DGS, 34 vistorias conjuntas de licenciamento 

de Serviços Externos de  Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho; 
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• Efectuaram-se, nas 6 Sub-Regiões de Saúde da ARS Centro, 12 cursos de "Higiene, 

Segurança e Saúde no Trabalho", dirigidos a profissionais de saúde, com o 

objectivo de reforçar o seu nível de conhecimentos, tendo em vista a 

implementação de Serviços de  Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, nas 

Instituições de Saúde.  

• Foi efectuado um estudo sobre as "Necessidades e Expectativas, em Matéria de 

Saúde no Trabalho, dos trabalhadores da SRS de Coimbra ", bem como a 

elaboração do relatório, tendo em vista a implementação de actividades de acordo 

com as necessidades identificadas.  

•  No  Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho da Sub-Região de Saúde 

de Coimbra, foram efectuados 646 exames de saúde no trabalho dirigidos ao risco 

laboral, nomeadamente iniciais, periódicos e ocasionais a pedido do serviço ou do 

trabalhador, de avaliação da aptidão física e ou compliance psíquica para o trabalho 

habitual e ou de recolocação profissional.  

• Foram realizadas 28 vistorias de avaliação das condições de Higiene e  Segurança do 

trabalho de Empresas e de Instalações dos Serviços de Saúde. 

• Emissão pareceres técnicos sobre a instalação e ou reinstalação de serviços com 

adequadas condições de Higiene e Segurança do Trabalho, nomeadamente áreas 

laboratoriais e ou com risco químico ou biológico, bem como sobre processos de 

desinfestação. 

• Foi efectuado um folheto sobre posturas ergonómicas, editado pela ARS do 

Centro, tendo sido distribuídos pelas 6 Sub-regiões de Saúde da Região Centro. 

• Foram realizados manuais de procedimento para a prevenção dos riscos físicos, 

químicos e biológicos, a ser utilizados nos serviços de saúde da região. 

 

 

1111..  PPllaannoo  ddee  iimmpplleemmeennttaaççããoo  ddaa  TTeelleemmeeddiicciinnaa  
 

Não tendo havido investimentos acrescidos em equipamento desde 2004, durante o ano de 2006 

foi feito um levantamento da situação em termos de problemas de utilização de rede e de 

hardware/software, uma vez que havia a necessidade de actualizar as versões já instaladas que, por 
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serem de diferentes tipos, não permitiam uma correcta e total articulação entre os serviços e 

instituições equipadas.  

Prevendo-se o alargamento da rede do PRECOCE e das teleconsultas programadas, foi efectuada 

uma candidatura para instalação de plataformas na maioria dos centros de saúde e totalidade dos 

hospitais (60 plataformas), No último trimestre do ano, face a alterações previstas na orgânica da 

rede de saúde e a constrangimentos financeiros, a candidatura foi suspensa, tendo assim 

continuado impedidas diversas teleconsultas que dependiam da já referida uniformização dos 

equipamentos instalados.  

Decorreram duas acções de formação em telemedicina para os médicos dos centros de saúde onde 

se previam ir ser instaladas as plataformas constantes na candidatura mencionada.  

2006 foi assim um ano de compasso de espera em que apenas se mantiveram em funções algumas 

das plataformas anteriormente instaladas, estando parte delas a aguardar definições futuras para 

recolocação (em função da nova rede de urgência) e actualização de software e ligações de rede. 

Mesmo assim foram mantidas algumas actividades: 

 

Quadro XXXVI - Teleconsultas Realizadas, 2005 e 2006. 

 Cardiologia Dermatologia Endocrinologia Pediatria Outros 

H. Pediátrico 951    ? 

Góis 8    4 

Pampilhosa - -   - 

Poiares 66    8 

Sertã  29 17   

Carregal      

Lamego      

Arouca 125     

 

A dermatologia dos HUC esteve inactiva por dificuldades na rede interna dos HUC, que aguarda 

instalação de novo material desde Junho de 2005, só completada em Setembro de 2007. 

Sertã tem a plataforma (não Medigraf) avariada desde Maio, foi equipada com uma transferida da 

Pampilhosa em Junho de 2007. 
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De salientar ainda que as consultas realizadas pelo Hosp. Pediátrico foram efectuadas mediante a 

afectação de 8 horas semanais, o que corresponde, excluindo férias e feriados, a uma  média de 3,5 

consultas por hora. Em termos de quilómetros poupados, os valores andarão por volta dos 212.000 

km por ano. 

 

! Projecto Pneumo XXI 

Em final de 2006 começou a elaborar-se uma candidatura ao �i Centro� de um projecto conjunto 

da Administração Regional de Saúde do Centro e dos HUC, com vista a monitorizar e acompanhar 

os doentes com DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica) através dos seus centros de saúde 

ou mesmo no domicílio, permitindo assim fazer consultas, apoio em situação de urgência e exames 

(espirometria) sem que se tenham que deslocar ao serviço de Pneumologia dos HUC, e com uma 

diminuição de internamentos (nº de eventos e duração) que se prevê em mais de 80% em relação 

ao actual. 

Este projecto já foi apresentado pelos seus promotores ao Sr. Secretário de Estado e aguarda 

aprovação da candidatura entretanto entregue. 

 

  
1122..  GGaabbiinneettee  ddoo  UUtteennttee  
 

Actividades desenvolvidas: 

• Atendimento telefónico e presencial de 180 cidadãos que pretenderam manifestar, 

na ARSC, o seu desagrado/preocupação ou reconhecimento, relativamente à 

actuação de um qualquer serviço ou profissional de saúde da Região Centro.  

• Avaliação e encaminhamento das exposições que visaram Centros de Saúde e 

Hospitais da Região (remetidas à ARSC pela tutela ou por um serviço de saúde da 

Região Centro). 

• Análise e tratamento dos processos para os quais as SRS e Hospitais consideraram 

não dispor de competência para o seu tratamento. 

• Análise dos recursos apresentados pelos cidadãos que, tendo reclamado, não 

ficaram esclarecidos com as respostas recebidas das SRS e/ou Hospitais. 

• Esclarecimento/orientação aos GU da Região Centro acerca do preenchimento dos 

novos mapas estatísticos relativos à produção mensal dos GU. 
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Ao longo do ano de 2006 foram recebidas no GU regional 87 reclamações relativas a serviços 

prestados por Entidades Privadas de Saúde. 

 

Para além destas tarefas, o GU, enquanto membro do Observatório Regional:  

• Participou na formação dirigida aos novos profissionais dos GU. 

• Realizou o acompanhamento e treino do SGSR a pequenos grupos de profissionais 

dos GU de vários estabelecimentos de saúde que manifestaram dificuldades na 

actuação com a nova aplicação informática. 

• Participou nas reuniões do Observatório Regional, tendo dado uma estreita 

colaboração no acompanhamento e avaliação dos �conteúdos� das exposições no 

SGSR e no apoio à melhoria de funcionamento dos GU no tratamento das 

mesmas. 

• Colaborou com a Entidade Gestora do Projecto desenvolvendo várias actividades, 

nomeadamente, ao nível da formação realizada às outras ARS, na actualização 

permanente das listagens de �bugs� da aplicação, entre outras. 

 

 O OBSERVATÓRIO REGIONAL  desenvolveu acções em diversas áreas, entre as quais: 

• Coordenação do Programa SIM-Cidadão com a  missão: -� Sistema de Gestão das 

Sugestões e Reclamações (SGSR). 

• Acompanhamento/apoio aos Responsáveis dos 151 GU da Região, tendo em vista 

melhorar a sua actuação com o novo modelo em desenvolvimento � SGSR . 

• A formação permanente dos Responsáveis dos GU, tendo realizado para o efeito, 

trimestralmente, por distrito, reuniões com todos os Responsáveis dos Gabinetes 

do Utente, num total de 30 reuniões no ano. 

• A orientação dos GU dos Centros de Saúde (CS) com Unidades de Saúde 

Familiares (USF) já constituídas. 

• Foi ainda elaborada e disponibilizada à Entidade Gestora do Projecto e aos 

Responsáveis dos Gabinetes do Utente de todos os Estabelecimentos de Saúde da 

Região, uma listagem da legislação em vigor. 
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• Colaboração com a Entidade Gestora � ex-IQS � Administração Central do 

Sistema de Saúde. 

 
Quadro XXXVII - Número de exposições formalizadas, por Distrito, na Região Centro 
 Reclamações Sugestões Pedidos Elogios Total 

Aveiro 1610 97% 105 40 97 1852 27% 

Castelo Branco 446 79% 53 31 36 566 8% 

Coimbra 1597 78% 220 71 157 2045 30% 

Guarda 235 66% 101 2 18 356 5% 

Leiria 1117 85% 35 76 89 1317 19% 

Viseu 653 85% 59 14 39 765 11% 

Total 5658 573 234 436 66990011  110000%%  

                      Fonte: Arquivos Observatório Regional Centro, 2006 
 

Quadro XXXVIII - Número de exposições formalizadas, por instituição, na Região Centro 

Hospitais Centros de Saúde Total 

Reclamações 3870 1755 5625 82% 

Sugestões 394 175 569 8% 

Pedidos 134 71 205 3% 

Elogios 387 49 436 7% 

Total 4785 2050 66883355  110000%%  

                      Fonte: Arquivos Observatório Regional Centro, 2006 
 

 

1133..  SSaaúúddee  MMeennttaall  
 

! Rede Violência Doméstica 

A Administração Regional de Saúde do Centro faz parte do grupo �Violência online� em que se 

integram diversas outras instituições regionais (p.ex. Segurança Social, Instituto de Medicina Legal, 

INEM, DIAP, Faculdade de Psicologia, Fundação Bissaya Barreto, PSP de Coimbra, APAV..) 

criando assim uma rede funcional para detecção, apoio e orientação dos casos. Este grupo foi 
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oficialmente criado há cerca de 5 anos, já tendo procedido a inúmeras acções de sensibilização e 

formação para público e profissionais. Está on-line no site www.violencia.online.pt . É parceiro e 

colaborador regular com a Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres e com a 

Estrutura de Missão Contra a Violência doméstica. 

 

! Consultas Integradas no Serviço de Violência Familiar  

Para casos específicos de violência doméstica, está a funcionar há cerca desde finais de 2005, no 

Hospital Sobral Cid, uma consulta integrada, articulada com diversas instituições que trabalham 

neste área, vocacionada para tratamento, orientação e apoio de vítimas, familiares e agressores. 

 

! Sistema de referenciação informática 

Na sequência da necessidade de articulação entre os diversos elementos, está em fase de elaboração 

técnica e apreciação na Comissão Nacional de Protecção Dados, um sistema informatizado para 

detecção, registo, referenciação e estudos epidemiológicos deste tipo de situações. Durante 2006 foi 

elaborado o programa base, tendo decorrido várias reuniões de trabalho para definir os objectivos 

metodologias e processos. 
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1144..  SSiisstteemmaass  ddee  IInnffoorrmmaaççããoo  
 

Quadro XXXIX - Sistemas de Informação Existentes na ARSCentro. 

Aplicação Breve descrição da 
aplicação 

Objectivos da 
aplicação Processos que suporta 

RHV Recursos Humanos 
vencimentos  Gestão de Recursos 

Humanos 

SIDC 
Sistema de Informação 

Descentralizado de 
Contabilidade 

 Gestão Financeira 

SIDC - Consolidado Consolidado  Gestão Financeira 

Gestão de Materiais Gestão de stocks, notas de 
encomenda e imobilizado  Gestão de stocks e 

compras 

Gestão Documental e 
Workflow 

Gestão documental e 
workflow e digitalização de 

documentos 

Gerir o expediente 
da ARS  

Gestão de Horários e 
Marcações 

Gestão de horários e 
marcações 

Gestão dos horários 
e assiduidade dos 

funcionários da ARS
Outros 

Cartão de Utente do 
SNS 

Gestão dos utentes do 
SNS  Gestão de Utentes 

SIARS Sistema de informação das 
ARS 

Estatística de 
medicamentos e 

MCDt 
Gestão Executiva 

Rastreio de Colo do 
Útero 

Permitir o suporte ao 
rastreio do colo na área de 

influência da ARS 
Gerir o rastreio Estratégia 

Rastreio da Retinopatia 
Diabética 

Permitir o suporte ao 
rastreio da retinopatia 
diabética na área de 
influência da ARS 

Gerir o rastreio Estratégia 
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Quadro XL - Instalação de Software nos Cuidados Primários da ARSCentro, 2006. 

Sub-Região de Saúde N.º de Centros de Saúde % de Centros de Saúde com 
SAM, SAPE e SINUS 

Aveiro 19 100% 

Castelo Branco 11 82% 

Coimbra 22 82% 

Guarda 14 93% 

Leiria 17 41% 

Viseu 26 27% 

Região Centro 109 67% 

 

! Site ARS 

Criado em 2001, o site da Administração Regional de Saúde do Centro possui, para além da 

informação institucional (endereços, contactos, documentação, notícias, etc.) uma secção sobre 

informação em saúde em que, para além da dar informações sobre patologias diversas, exames 

médicos, tratamentos e outros assuntos de saúde, existe um serviço de respostas on-line para o 

púbico em geral, contado com o apoio específico do Hospital Pediátrico.  

Existe ainda outra zona interactiva, articulada com o Gabinete do Utente, para sugestões e 

reclamações on-line. 

Os dados abaixo elencados reflectem a utilidade e impacto do site junto dos utilizadores: 

Acessos � pessoas DIFERENTES que visitaram o site (média mensal em 2006): 22.695/mês (757 

visitas por dia). Total de páginas do site visitadas/mês: 1.093.173 (páginas /dia: 39.041). 

em 2007 não dispomos ainda das médias, mas tudo indica que os valores serão substancialmente 

maiores, com um provável crescimento de 10 a 15% (cálculo feito pelo aumento do número de 

perguntas em relação a 2006). 

Perguntas do público respondidas sobre assuntos de saúde em 2006: 1444 (120/mês, 6 por dia útil) 

Sugestões e reclamações desde em 2006: dados não disponíveis, calculando-se em cerca de 10/mês  

Um projecto já delineado e estruturado, mas que aguarda algum apoio financeiro, será o de 

consultoria para profissionais, permitindo que médicos e enfermeiros, através do site, possam obter 
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em tempo útil informação e apoio técnico de colaboradores especializados nas diversas áreas da 

Saúde. 

1155..  RReeoorrggaanniizzaaççããoo  ddooss  SSeerrvviiççooss  
 

Os Cuidados de Saúde Primários, os Cuidados de Saúde Hospitalares e a Requalificação da Rede de 

Urgências são  três áreas que a ARS Centro definiu como prioritárias no seu Plano de Acção e que 

conheceram este ano significativas alterações. 

 

1. Cuidados de Saúde Primários 

 

Implementação de USF 

A implementação de Unidades de Saúde Familiares (USF) em CS da Região Centro levou a um 

trabalho concertado e exigente com a Unidade de Missão para os Cuidados de Saúde Primários. 

Para o efeito, foi constituída a Equipa de Apoio Regional. 

As primeiras USF � USF Condeixa e USF Tornada � começaram a funcionar em Setembro. 

Seguiram-se, até final do ano, mais 7: Grão Vasco, Familias, Vitasaurim, Santa Maria de Alcobaça, 

sem Fronteiras, Anta e São Julião da Figueira. 

 

 

Alteração de horário de funcionamento de Centros de Saúde 

No âmbito da reforma dos cuidados de saúde primários, procedeu-se à alteração do horário de 

funcionamento de centros de saúde com a consequente extinção de SAP. Por não constituírem 

resposta adequada a casos de urgência e como consulta, tendo em atenção a reorganização da rede 

de urgência, os SAP foram objecto de análise caso a caso, em diálogo com os representantes 

autárquicos, de modo a ser encontrada a solução que melhor se adequasse a cada situação. 

 

2. Cuidados de Saúde Hospitalares 

 

Contratualização 

No ano em curso, à semelhança do que acontecera em 2005, foram assinados os contratos 

programa com a maioria dos hospitais da Região Centro. 
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O processo de contratualização obedeceu a um trabalho executado pela Agência de 

Contratualização da ARS Centro com cada um dos Hospitais, no sentido da compra de produção 

hospitalar em função das necessidades da população, competindo à Agência o acompanhamento e 

monitorização da execução. 

A consulta dos contratos programa está acessível no site da ARS Centro. 

 

Requalificação do Serviço de Urgência 

Dando curso ao despacho nº 7495/2006 do Ministro da Saúde, respeitante à requalificação dos 

serviços de urgência perinatal, cessaram actividade os blocos de partos  do Hospital Distrital de 

Lamego, do Hospital de Oliveira de Azeméis e do Hospital Distrital da Figueira da Foz. 

Em todos os casos, foram estabelecidas as condições de segurança do processo, através do mútuo 

entendimento entre os conselhos de administração da ARS Centro, e Hospitais envolvidos. Foi 

igualmente confirmada pela ARS junto do Instituto Nacional de Emergência Médica, através do 

seu director médico, e existência de disponibilidade de transporte para as possíveis solicitações de 

grávidas em trabalho de parto eminente. 
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