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Nota prévia  
 

O presente documento pretende espelhar as actividades desenvolvidas pela Administração Regional de Saúde do 

Centro, IP (ARSC) no ano transacto. O ano de 2007 foi marcado pela nova lei orgânica das Administrações 

Regionais de Saúde e pela publicação dos Estatutos da Administração Regional de Saúde do Centro, IP (em anexo 

à portaria nº 650/2007 de 30 de Maio). A reestruturação das ARS, que ditou a extinção, em meados de 2007, das 

5 sub-regiões capitais, implicou para os serviços centrais da ARSC a assumpção de novos desafios e novas 

responsabilidades e a criação de novas unidades orgânicas de base departamental. 

Simultaneamente, o decreto-lei nº 222/2007 de 29 de Maio determinou uma nova área de influência para a ARSC 

que implica a transição de 23 concelhos para a jurisdição territorial de outras ARS correspondendo a cerca de   

600 000 pessoas e que se traduziu, em Julho de 2007, pela transição de 8 hospitais da Região para o âmbito de 

jurisdição territorial de outras ARS.  

A preocupação do Conselho Directivo da ARSC foi promover a adequação dos serviços de saúde às reais 

necessidades de saúde das populações e comunidades - é a essência da missão das novas ARS - tendo em 

consideração a indispensável centralidade do sistema de saúde no cidadão. A nova página da ARSC, alojada desde 

Abril de 2008 em www.arscentro.min-saude.pt é um exemplo do esforço para tornar a administração da saúde na 

Região Centro mais transparente e mais acessível ao cidadão. 

Uma  palavra de muito apreço para todos os profissionais da área de influência da Administração Regional de 

Saúde do Centro , I.P. – nomeadamente, dos centros de saúde, das sub-regiões de saúde, dos laboratórios, do 

CDP, dos hospitais, dos institutos e dos Serviços Centrais (incluindo dos seus departamentos e unidades 

funcionais) - que com o seu profissionalismo e empenho contribuíram, de forma decisiva, para os ganhos em 

saúde evidenciados neste relatório. 

A todos eles, e em nome do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde do Centro, IP,  o nosso Muito 

Obrigado. 

 

O Presidente do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde do Centro, IP 

(JOÃO PEDRO TRAVASSOS PIMENTEL)

http://www.arscentro.min-saude.pt/�
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1. DESCRIÇÃO GEOGRÁFICA  

 

A Administração Regional de Saúde do Centro, IP, com sede em Coimbra, foi criada ao abrigo do decreto-lei nº 

222/2007 de 29 de Maio, dando cumprimento ao disposto no decreto-lei nº 212/2006 de 27 de Outubro. Os seus 

estatutos foram publicados a 30 de Maio de 2007 (portaria nº 650/2007). 

De acordo com o disposto no número 1 do artigo 2º do decreto-lei nº 222/2007 de 29 de Maio, a jurisdição 

territorial da área de influência da ARS do Centro, IP (âmbito territorial transitório) corresponde à Nomenclatura 

de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos de nível II (NUTS II) previstos no decreto-lei nº 317/99 de 11 de 

Agosto, e consequentemente abrangendo as NUTS III do Baixo Vouga, Dão-Lafões, Beira Interior Norte, Baixo 

Mondego, Pinhal Interior Norte, Serra da Estrela, Cova da Beira, Pinhal Litoral, Pinhal Interior Sul e Beira Interior 

Sul (Figura I). Desta forma, a Região de Saúde do Centro integrará 78 concelhos, uma vez que transitam para a 

área de influência da ARS do Norte IP, 18 concelhos e para a área de influência da ARS de Lisboa e Vale do Tejo IP, 

6 concelhos. Para a área de influência da ARS do Centro IP transita o concelho de Mação, que integra, 

presentemente, a ARS de Lisboa e Vale do Tejo IP e que corresponde à NUTS III do Pinhal Interior Sul (Figura I e 

II). 

Figura I - Mapa da Administração Regional de Saúde do Centro, por NUTS III (área de influência transitória - DL 
317/99) 
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Desde Julho de 2007 que a ARS do Centro, IP dispõe de 20 hospitais (transição de 8 unidades hospitalares nesta 

data para as áreas de influência das ARS do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo, IP) e, quando entrar em vigor a nova 

área de jurisdição territorial de âmbito transitório, ao abrigo do disposto no artigo 19º do decreto-lei nº 

222/2007 de 29 de Maio, de 86 centros de saúde (Figura II e quadro I). 

Figura II – Nova configuração da rede de serviços de saúde da área de influência da ARSC, IP (DL 317/99) 

 

 

Em Julho de 2007 transitaram para a área jurisdicional da ARS do Norte, IP 5 hospitais – 2 deles integrados em 

Centros Hospitalares - e para a área da ARS de Lisboa e Vale do Tejo 3 hospitais (quadro I). Quanto aos cuidados 

de saúde primários, a transição/integração dos centros de saúde concretizar-se-á previsivelmente ainda no 

decorrer de 2008 com a extinção das Sub-regiões de Saúde e a consequente implementação dos Agrupamentos 

dos Centros de Saúde. 
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Quadro I – Transferências de jurisdição territorial na área de influência da ARS do Centro, IP 
(Decreto-lei nº 222/2007 de 29 de Maio) 

Distrito/ 
SRS 

Concelhos Centros de Saúde Hospitais Alterações em 2007 

Aveiro Arouca Arouca   Transição para a ARS Norte, IP 

Aveiro Castelo de Paiva Castelo de Paiva   Transição para a ARS Norte, IP 

Aveiro Espinho Espinho 
H. Nossa Senhora da 
Ajuda – Espinho 

Transitou para a ARS Norte, IP; Hospital 
integrou C.H. Vila nova de Gaia/Espinho, 
EPE 

Aveiro 
Oliveira de 
Azeméis 

Oliveira de 
Azeméis 

H. São Miguel - Oliveira 
de Azeméis 

Transição para a ARS Norte, IP 

Aveiro 
Santa Maria da 
Feira 

Santa Maria da 
Feira 

Hospital São Sebastião, 
EPE – Feira 

Transição para a ARS Norte, IP 

Aveiro 
São João da 
Madeira 

São João da 
Madeira 

H. Distrital de São João 
da Madeira 

Transição para a ARS Norte, IP 

Aveiro Vale de Cambra Vale de Cambra   Transição para a ARS Norte, IP 

Guarda 
Vila Nova de Foz 
Côa 

Vila Nova de Foz 
Côa 

  Transição para a ARS Norte, IP 

Leiria Alcobaça Alcobaça 
H. Bernardino Lopes de 
Oliveira – Alcobaça 

Transitou para a ARS Lisboa e Vale do Tejo, 
IP 

Leiria Caldas da Rainha Caldas da Rainha 
Centro Hospitalar das 
Caldas da Rainha 

Transitou para a ARS Lisboa e Vale do Tejo, 
IP 

Leiria Nazaré Nazaré   
Transitou para a ARS Lisboa e Vale do Tejo, 
IP 

Leiria Óbidos Óbidos   
Transitou para a ARS Lisboa e Vale do Tejo, 
IP 

Leiria Pedrógão Grande Pedrógão Grande     

Leiria Peniche Peniche 
H. São Pedro Gonçalves 
Telmo – Peniche 

Transitou para a ARS Lisboa e Vale do Tejo, 
IP 

Leiria Pombal Pombal     

Leiria Porto de Mós Porto de Mós     

Viseu Armamar Armamar   Transição para a ARS Norte, IP 

Viseu Cinfães Cinfães   Transição para a ARS Norte, IP 

Viseu Lamego Lamego H. Distrital de Lamego 
Transitou para a ARS Norte, IP; Hospital 
integrou o C. H. Trás-os-Montes e Alto 
Douro, EPE 

Viseu 
Moimenta da 
Beira 

Moimenta da Beira   Transição para a ARS Norte, IP 

Viseu Penedono Penedono   Transição para a ARS Norte, IP 

Viseu Resende Resende   Transição para a ARS Norte, IP 

Viseu 
São João da 
Pesqueira 

São João da 
Pesqueira 

  Transição para a ARS Norte, IP 

Viseu Sernancelhe Sernancelhe   Transição para a ARS Norte, IP 

Viseu Tabuaço Tabuaço   Transição para a ARS Norte, IP 

Viseu Tarouca Tarouca   Transição para a ARS Norte, IP 

Santarém Mação Mação   Transição para a ARS Centro, IP 

Fonte: ARSC, IP 
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2. INDICADORES SÓCIO-DEMOGRÁFICOS  

 

De acordo com as Estimativas Provisórias de População Residente do INE referentes a 31/12/2007, residem na 

Região Centro (nova área de influência da ARS do Centro, IP – NUTS 99) 1 791 144 indivíduos, distribuídos por 

uma superfície de 23 672,2 Km2, a que corresponde uma densidade populacional de 76 habitantes por Km2 

(Continente: 114 hab/Km2). 

De notar que o novo âmbito territorial da ARS do Centro, IP se traduz na perda de 622 168 habitantes (cerca de 

6% da população residente no Continente), bem como na redução de 3 798 Km2 do território (cerca de 4% do 

território continental) integrante da sua área de jurisdição (quadro II). 

 

Quadro II - População, superfície e densidade populacional, por localização geográfica, em 2007 e alterações 
ocorridas na ARS Centro entre 2006 e 2007 

 
Região Centro 

(NUTS 99) 
Continente Portugal 

Alterações na 
ARS Centro 
2006-2007 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
(nº habitantes) 

 
1 791 144 10 126 880 10 617 575 -622168 

SUPERFÍCIE (Km2) 23 672 88 967,1 92 089,7 
-3798 

 

DENSIDADE POPULACIONAL 
(habitantes/Km2) 

76 114 115 -11,85 

  Fonte: INE - Estimativas Provisórias de População Residente 2007 

 

Atendendo à evolução da população residente no último ano, a Região Centro (NUTS 99) registou um ligeiro 

decréscimo de população (-0,1%), quase nulo, contrariamente ao que se verificou no conjunto do País, resultado 

de um saldo natural negativo e de um crescimento migratório insuficiente para compensar o movimento natural 

(quadro III). 

Relevante para esta realidade é o facto de a Região Centro contemplar a NUTS III que apresenta a taxa de 

crescimento efectivo e a taxa de crescimento natural mais baixa do território nacional: o Pinhal Interior Sul. Além 

desta, também as NUTS III Baixo Mondego, Serra da Estrela, Beira Interior Norte e Sul, Cova da Beira e Pinhal 

Interior Norte observaram uma diminuição da população em 2007, em resultado de saldos naturais negativos e 

de saldos migratórios negativos ou reduzidos (quadro III). 
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Quadro III – Variação populacional e suas componentes, segundo a localização geográfica, em 2007 

Localização geográfica 
Acréscimo 

populacional 
Saldo 

natural 
Saldo 

migratório 

Taxa de 
crescimento 

efectivo 

Taxa de 
crescimento 

natural 

Taxa de 
crescimento 
migratório 

% 

Portugal 18480 -1020 19500 0,2 0,0 0,2 

Continente 16609 -1773 18382 0,2 0,0 0,2 

Centro (NUTS 99) -2584 -5763 3180 -0,1 0,0 0,0 

Baixo Vouga 1140 -50 1190 0,3 0,0 0,3 

Baixo Mondego -1806 -984 -822 -0,5 -0,3 -0,3 

Pinhal Litoral 1477 114 1364 0,6 0,0 0,5 

Pinhal Interior Norte -268 -911 643 -0,2 -0,7 0,5 

Dão-Lafões 58 -962 1020 0,0 -0,3 0,4 

Pinhal Interior Sul -525 -455 -70 -1,3 -1,1 -0,2 

Serra da Estrela -377 -444 67 -0,8 -0,9 0,1 

Beira Interior Norte -1031 -958 -73 -0,9 -0,9 -0,1 

Beira Interior Sul -758 -703 -55 -1,0 -1,0 -0,1 

Cova da Beira -494 -410 -84 -0,5 -0,5 -0,1 

Fonte: INE - Estimativas Provisórias de População Residente 2007 

 

 

A evolução da população entre os Censos de 1991 e as estimativas de população para 2007 mostra que a Região 

Centro (NUTS 99) não só tem vindo a abrandar o crescimento populacional, como no último ano registou mesmo 

uma diminuição dos seus efectivos (quadro IV). 

Quadro IV  – Variação populacional entre 1991 e 2007, segundo a localização geográfica 

Localização geográfica 

População residente Variação populacional (%) 

1991 2001 2006 2007 1991-2001 2006-2007 2001-2007 

Portugal 9867147 10356117 10599095 10617575 5,0 0,2 2,5 

Continente 9375926 9869343 10110271 10126880 5,3 0,2 2,6 

Centro (NUTS 99) 1722959 1783596 1793728 1791144 3,5 -0,1 0,4 

Fonte: INE - Censos 1991 e 2001, Estimativas de População Residente 2004, 2006 e 2007 
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2.1 Estrutura etária 

 

Em 2007, a Região Centro (área jurisdicional transitória) evidencia uma estrutura etária semelhante à do todo 

nacional e Continente, ainda que a prevalência de idosos seja superior nesta região e a prevalência de jovens 

ligeiramente inferior (estimativas provisórias referentes a 2007). Assim, enquanto que a proporção de idosos (65 

e mais anos) residentes na área de influência da ARSC em 2007 é de 20,6% e a de jovens (0-14 anos) de 13,9%, no 

Continente esses valores correspondem, respectivamente, a 17,6% e 15,2% (quadro V). 

Em todas as NUTS III a proporção de idosos é superior à proporção de jovens e está bem patente a dicotomia 

litoral-interior em termos etários: um litoral menos envelhecido onde a população jovem consegue 

contrabalançar o peso que a população idosa tem vindo a adquirir na demografia portuguesa; um interior cada 

vez mais envelhecido, na “dupla perspectiva” do aumento de idosos e diminuição de jovens. Assim, o Baixo 

Vouga e o Pinhal Litoral são as NUTS III que melhor espelham a realidade do País em todos os grupos etários, 

sendo também as “mais jovens”; contrariamente, as NUTS III Pinhal Interior Sul, Serra da Estrela, Beira Interior 

Norte e Sul e Cova da Beira são as que mais se afastam do cenário nacional e regional, com uma proporção 

significativamente superior de idosos (quadro V). 

 

Quadro V – Estimativas de população residente por grupo etário e localização geográfica em 2007 

Localização geográfica TOTAL 
Grupos etários 

0-14 % 15-24 % 25-64 % 65 + % 

Portugal 10617575 1628852 15,3 1236004 11,6 5902888 55,6 1849831 17,4 

Continente 10126880 1538369 15,2 1163561 11,5 5637606 55,7 1787344 17,6 

Centro (NUTS 99) 1791144 248774 13,9 205512 11,5 968582 54,1 368276 20,6 

Baixo Vouga 399607 61012 15,3 47590 11,9 222865 55,8 68140 17,1 

Baixo Mondego 332355 44227 13,3 34860 10,5 186026 56,0 67242 20,2 

Pinhal Litoral 265628 40977 15,4 31099 11,7 146153 55,0 47399 17,8 

Pinhal Interior Norte 137636 18407 13,4 15386 11,2 70799 51,4 33044 24,0 

Dão-Lafões 291516 41311 14,2 36297 12,5 154243 52,9 59665 20,5 

Pinhal Interior Sul 41074 4348 10,6 4329 10,5 19802 48,2 12595 30,7 

Serra da Estrela 47904 5373 11,2 5710 11,9 25473 53,2 11348 23,7 

Beira Interior Norte 110151 13093 11,9 12658 11,5 56346 51,2 28054 25,5 

Beira Interior Sul 73923 8623 11,7 7230 9,8 37725 51,0 20345 27,5 

Cova da Beira 91350 11403 12,5 10353 11,3 49150 53,8 20444 22,4 

Fonte: INE - Estimativas Provisórias de População Residente 2007 
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Em relação a 2006, constata-se que a Região Centro continuou a perder efectivos populacionais jovens (0-14 

anos) e adultos jovens (15-24 anos) em 2007, numa proporção superior à do País. Em simultâneo, os idosos (65 e 

mais anos) registaram um ligeiro acréscimo, bem como os adultos (25-64 anos), ainda assim num ritmo inferior 

ao de Portugal (quadro VI). 

Uma vez mais, as NUTS III do interior, nomeadamente Pinhal Interior Sul, Serra da Estrela e Beira Interior Norte, 

sofreram a maior perda de efectivos jovens (0 aos 14 anos) e adultos jovens (15 aos 24 anos), acompanhada da 

redução de população idosa (65 e mais anos) e de um crescimento quase nulo dos adultos entre os 25 e os 64 

anos (quadro VI). 

 

Quadro VI – Variação populacional por grupos etários (2006-2007) 

Localização geográfica 
Variação populacional 2006-2007 (%) 

0-14 15-24 25-64 65 + 

Portugal -0,5 -2,3 0,6 1,2 

Continente -0,5 -2,4 0,6 1,2 

Centro (NUTS 99) -1,4 -2,8 0,5 0,5 

Baixo Vouga -1,3 -2,0 0,8 1,6 

Baixo Mondego -1,4 -3,8 -0,1 0,6 

Pinhal Litoral -0,4 -1,6 0,9 2,0 

Pinhal Interior Norte -1,1 -2,6 0,6 -0,3 

Dão-Lafões -1,8 -2,8 1,0 0,6 

Pinhal Interior Sul -2,8 -5,1 0,0 -1,3 

Serra da Estrela -3,5 -4,0 0,5 -0,6 

Beira Interior Norte -2,8 -3,4 0,3 -1,3 

Beira Interior Sul -1,4 -3,4 -0,2 -1,5 

Cova da Beira -2,1 -3,2 0,2 0,1 

Fonte: INE - Estimativas de População Residente 2006 e 2007 

 

 

O “duplo envelhecimento” (de base e de topo), que tem vindo a caracterizar a evolução demográfica do País é, 

assim, mais acentuado na Região Centro relativamente ao Continente, como pode igualmente ser constatado 

através do estreitamento da base (baixa da natalidade) e do alargamento do topo (aumento da longevidade) das 

respectivas pirâmides etárias (gráficos I, II e III). 
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Gráfico I - Pirâmide etária da população do Continente em 31/12/2006 

 

Gráfico II - Pirâmide etária da população da Região Centro em 31/12/2006 

 

Gráfico III - Pirâmide etária da ARSC,IP em 31/12/2006 – âmbito territorial transitório (DL 222/2007) 
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2.2 Índice de envelhecimento e índices de dependência 

 

 

O índice de envelhecimento da Região Centro é substancialmente superior ao do Continente, traduzindo o já 

referido acréscimo de idosos relativamente aos jovens. Das 6 NUTS III que em 2007 apresentaram o mais elevado 

índice de envelhecimento, 4 delas localizam-se na Região Centro: Pinhal Interior Sul, Beira Interior Norte, Beira 

Interior Sul e Serra da Estrela (quadro VII). 

 

Quanto ao índice de dependência, calculado através do quociente entre os dependentes e os indivíduos em idade 

activa (15-64 anos), a Região Centro/NUTS II de 1999 exibe também um índice de dependência dos idosos 

superior ao do Continente e ao de Portugal, acontecendo o oposto com o índice de dependência de jovens, o que 

revela um ritmo de envelhecimento da população mais acentuado naquela região (quadro VII). 

 

Quadro VII - Índice de envelhecimento e índices de dependência por localização geográfica (2007) 

Localização geográfica 
Índice de 

envelhecimento 

Índices de dependência 

Jovens Idosos 

Portugal 113,57 22,82 25,91 

Continente 116,18 22,62 26,28 

Centro (NUTS 99) 148,04 21,19 31,37 

Baixo Vouga 111,68 22,56 25,19 

Baixo Mondego 152,04 20,02 30,44 

Pinhal Litoral 115,67 23,12 26,74 

Pinhal Interior Norte 179,52 21,36 38,34 

Dão-Lafões 144,43 21,68 31,31 

Pinhal Interior Sul 289,67 18,02 52,19 

Serra da Estrela 211,2 17,23 36,39 

Beira Interior Norte 214,27 18,97 40,66 

Beira Interior Sul 235,94 19,18 45,26 

Cova da Beira 179,29 19,16 34,36 

Fonte: INE - Estimativas Provisórias de População Residente 2007 
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2.3 Esperança de vida à nascença 

 

 

Em 2006, a esperança de vida à nascença (indicador que reflecte o estado geral de saúde e bem-estar duma 

população) da população residente na Região Centro (NUTS 2002) era idêntica à do Continente – ainda que 

ligeiramente superior (quadro VIII). 

Quadro VIII - Esperança de vida à nascença, segundo a distribuição geográfica 

Esperança de vida à nascença (anos) 
REGIÃO CENTRO 

(NUTS 2002) 
PORTUGAL 

2003 77,7 77,3 

2004 78,2 77,8 

2005 78,7 78,2 

2006 79 78,5 

(Fonte: INE 2008) 

 

 

 

2.4 Natalidade, mortalidade e fecundidade 

 

Quadro IX – Taxas de natalidade, mortalidade e de fecundidade e proporção de mulheres em idade fértil em 
2006, por unidade territorial * 

INDICADOR REGIÃO CENTRO* 

Taxa bruta de mortalidade (%o) 11,0 

Taxa bruta de natalidade (%o) 8,7 

Taxa de fecundidade geral (%o) 36,8 

Mulheres em idade fértil **(%) 45,9 

*  NUTS de 2002 

** Em relação à população residente feminina total 

                       (Fonte: INE - Anuário Estatístico da Região Centro 2006) 
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Gráfico IV - Evolução da natalidade (por 1 000 habitantes) 

 

(Fonte: DGS, 2008) 
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3. INDICADORES DE SAÚDE 

 

3.1 Mortalidade 

 

A mortalidade infantil tem vindo a diminuir, consolidando a tendência decrescente das últimas décadas, e 

apresenta na Região Centro 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 X). 

 

Quadro X -  Indicadores de saúde na Região Centro e Continente, 1997-2007 (%o). 

ANO 
Mortalidade Natalidade Mortalidade infantil Mortalidade neonatal 

Continente 
Região  
Centro 

Continente 
Região  
Centro 

Continente 
Região  
Centro 

Continente 
Região  
Centro 

1997 10,5 12 11,3 10,4 6,3 5,5 4,1 3,6 

1998 10,3 12,1 11,2 10,1 5,9 4,4 3,7 2,4 

1999 10,8 11,9 11,5 10,5 5,4 4,5 3,5 3,8 

2000 10,3 11 11,9 10,8 5,3 4,4 3,2 3 

2001 10,2 10,9 10,8 9,7 4,8 3,9 2,8 2,1 

2002 10,2 11,2 10,9 9,8 4,9 3,6 3,4 2,3 

2003 10,4 11,5 10,6 9,6 4,1 3,8 2,6 2,1 

2004 9,7 10,7 10,3 9,2 3,7 3 2,5 1,8 

2005 10,2 11,1 10,3 9 3,4 3,2 2,1 2,2 

2006 9,6 11 9,9 8,7 3,3 2,8 2,1 1,9 

2007 9,8 11,3 9,6 8,2 3,4 2,9 2 1,7 

FONTE: DGS 

 

No que respeita às principais causas de morte, podemos verificar, da análise dos quadros XI a XIII, que as doenças 

cérebro-vasculares, as neoplasias e a doença isquémica do coração são as mais prevalentes. 

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

isquémicas cardíacas, têm vindo a decrescer progressivamente. A mortalidade por doenças neoplásicas, 
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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 cérebro-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 XI – Mortalidade por doença isquémica do coração padronizada para a idade pela população europeia 
(CID 9:27) (%oo o). 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Continente 68,8 69,6 69,5 58,3 58 60 59,6 54,2 50,6 

Região Centro 48,7 51,7 45 40 38,7 41,5 40,2 36,9 33,3 

 

 

Quadro XII – Mortalidade por doenças cerebro-vasculares padronizada para a idade pela população europeia 
(CID 9:29) (%oo o). 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Continente 168 160,8 158,2 132,4 126,9 114,8 113,2 97,6 91,9 

Região Centro 162,5 158,4 154 134,5 127,2 119,6 119,8 100,2 95,2 

Fonte: DGS 

 

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

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Continente 169,4 169,4 169,3 157,9 160,4 159,7 159,4 154,3 154,1 

Região Centro 153,3 154,5 153,7 145,2 145,2 146 147,2 142 137,4 

 

 

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 
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por neoplasia da mama tem mantido valores estabilizados, caindo em 2003, pela primeira vez, abaixo dos 20 por 

100.000 mulheres (quadros XIV a XVI). 

 

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

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

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

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

 

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 XV). 

Quadro XV – Mortalidade por neoplasia do cólon e recto padronizada para a Idade pela população europeia 
(CID 9:12) (%oo o). 

 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Continente 21,6 22,1 22,1 23,1 21,7 22,6 21,8 21,9 23,2 23,4 

Região Centro 17,7 20,8 19,2 20,1 18 20,3 20,7 21,6 21,1 20,4 

Fonte: DGS  

 
 

Quadro XVI – Mortalidade por neoplasia do colo do útero padronizada para a idade pela população europeia 
(CID 9:180) (%ooo). 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

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

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

 

 

No que diz respeito às doenças mais prevalentes, as doenças crónico-degenerativas de tipo cerebrovascular 

motivaram o internamento de 2 020 indivíduos de ambos os sexos por enfarte agudo do miocárdio e 5 367 

indivíduos de ambos os sexos por AVC em unidades hospitalares dependentes da ARSC em 2007  (quadros XVII e 

XVIII). 

Quadro XVII - GDH de internamento por enfarte de miocárdio na Região Centro (2007) 

  
Enfarte Agúdo de Miocárdio como 

Causa de Internamento 
Transferências Falecidos 

 M F 
Média de Idades Hospitais da 

Região Centro 
Hospitais de 

outras regiões 
M F 

  M F 

Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE - Covilhã 103 61 69,2 76,8 2 12 12 8 

Centro Hospitalar de Coimbra, EPE 206 131 65,6 76,5 13 3 18 20 

Hospitais da Universidade de Coimbra 278 160 64,9 74,7 10 1 20 21 

Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco 85 44 71,2 77,5 0 0 22 16 

Hospital de José Luciano de Castro - Anadia 0 1 - 77,0 0 0 0 0 

Hospital de Santo André, EPE - Leiria 139 51 64,0 73,8 3 2 10 4 

Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu 205 111 68,2 74,9 3 8 27 20 

Hospital de Sousa Martins - Guarda 114 77 68,4 77,4 10 3 11 12 

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 7 6 83,4 84,5 2 0 2 1 

Hospital Distrital de Águeda 4 5 72,2 79,8 3 0 0 0 

Hospital Distrital de Pombal 2 1 51,0 78,0 0 1 1 0 

Hospital Infante D. Pedro, EPE - Aveiro 145 84 66,8 75,4 19 9 12 14 

TOTAL 1.288 732 66,8 75,8 65 39 135 116 

Fonte: Base de Dados dos GDHs 

Obs.: A base de dados de 2007 ainda não se encontra completa. 
 

 

Em termos relativos, os internamentos por AVC corresponderam a 3% do total de internamentos das unidades 

hospitalares desta área de influência (quadro XVIII). 
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Quadro XVIII - GDH de internamento por acidentes vasculares cerebrais na Região Centro (2007) 

  
AVC como Causa de 

Internamento Internamentos 
Totais 

% 
AVC 

  M F Total 

Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE – Covilhã 191 180 371 12.427 3,0% 

Centro Hospitalar de Coimbra, EPE 240 212 452 23.898 1,9% 

Hospitais da Universidade de Coimbra 565 474 1.039 43.937 2,4% 

Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco 149 153 302 9.144 3,3% 

Hospital de Cândido Figueiredo – Tondela 20 23 43 1.849 2,3% 

Hospital de José Luciano de Castro – Anadia 50 59 109 1.439 7,6% 

Hospital de Nossa Senhora da Assunção – Seia 32 42 74 1.800 4,1% 

Hospital de Santo André, EPE – Leiria 238 224 462 17.301 2,7% 

Hospital de São Teotónio, EPE – Viseu 494 553 1.047 24.202 4,3% 

Hospital de Sousa Martins – Guarda 213 200 413 11.525 3,6% 

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 112 118 230 5.017 4,6% 

Hospital Distrital de Águeda 57 76 133 3.188 4,2% 

Hospital Distrital de Pombal 50 58 108 1.624 6,7% 

Hospital do Visconde de Salreu – Estarreja 42 48 90 1.394 6,5% 

Hospital Infante D. Pedro, EPE – Aveiro 260 233 493 16.133 3,1% 

Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE 0 1 1 5.850 0,0% 

TOTAL 2.713 2.654 5.367 180.728 3,0% 

Fonte: Base de Dados dos GDHs 
Obs.: A base de dados de 2007 ainda não se encontra completa. 

 

No que diz respeito às doenças neoplásicas mais frequentes, a neoplasia da mama feminina foi responsável, em 

2007, por 1.363 episódios de internamento nos hospitais da Região; destes, menos de 10% (7,9%) 

corresponderam a diagnósticos de carcinoma in situ (quadro XIX). 
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Quadro XIX - GDH de internamento por neoplasia da mama feminina na Região Centro (2007) 

  
Neoplasia da Mama Feminina como Causa de 

Internamento 

  Mama In situ da mama Total 

Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE – Covilhã 35 0 35 

Centro Hospitalar de Coimbra, EPE 178 16 194 

Hospitais da Universidade de Coimbra 193 20 213 

Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco 16 0 16 

Hospital de José Luciano de Castro – Anadia 1 0 1 

Hospital de Nossa Senhora da Assunção – Seia 1 0 1 

Hospital de Santo André, EPE – Leiria 25 0 25 

Hospital de São Teotónio, EPE – Viseu 80 1 81 

Hospital de Sousa Martins – Guarda 15 0 15 

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 37 1 38 

Hospital Distrital de Pombal 4 0 4 

Hospital do Visconde de Salreu – Estarreja 1 0 1 

Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar 6 0 6 

Hospital Infante D. Pedro, EPE – Aveiro 6 1 7 

Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, 

EPE 
657 69 726 

TOTAL 1.255 108 1.363 

Fonte: Base de Dados dos GDHs 
Obs.: A base de dados de 2007 ainda não se encontra completa. 

 

 

 

O diagnóstico de neoplasia colo-rectal motivou o internamento de 1.905 individuos de ambos os sexos em 2007  

nas unidades hospitalares dependentes da ARSC (quadro XX), sendo que a neoplasia do colo uterino foi 

responsável pelo internamento, em idêntico período, de 344 mulheres (quadro XXI). 
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Quadro XX - GDH de internamento por neoplasia colo-rectal na Região Centro (2007) 

  Neoplasia Colo-Rectal como Causa de Internamento 

  Cólon e sigmóide Recto e ânus 
In situ colo-

rectal 
Total 

Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE – Covilhã 89 73 0 162 

Centro Hospitalar de Coimbra, EPE 93 45 1 139 

Hospitais da Universidade de Coimbra 230 147 0 377 

Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco 75 48 0 123 

Hospital de Cândido Figueiredo – Tondela 2 3 0 5 

Hospital de José Luciano de Castro – Anadia 2 3 0 5 

Hospital de Nossa Senhora da Assunção – Seia 3 7 0 10 

Hospital de Santo André, EPE – Leiria 112 63 0 175 

Hospital de São Teotónio, EPE – Viseu 126 105 4 235 

Hospital de Sousa Martins – Guarda 64 44 0 108 

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 53 22 0 75 

Hospital Distrital de Águeda 16 12 0 28 

Hospital Distrital de Pombal 19 0 0 19 

Hospital do Visconde de Salreu – Estarreja 0 1 0 1 

Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar 9 3 0 12 

Hospital Infante D. Pedro, EPE – Aveiro 70 45 0 115 

Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE 147 169 0 316 

TOTAL 1.110 790 5 1.905 

Fonte: Base de Dados dos GDHs 
Obs.: A base de dados de 2007 ainda não se encontra completa. 
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Quadro XXI - GDH de internamento por neoplasia do colo uterino na Região Centro (2007) 

  
Neoplasia do Colo Uterino como Causa de 

Internamento 

       Invasivos In situ do colo Total 

Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE – Covilhã 3 4 7 

Hospital do Visconde de Salreu – Estarreja 1 0 1 

Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE 74 101 175 

Hospital de Nossa Senhora da Assunção – Seia 2 0 2 

Centro Hospitalar de Coimbra, EPE 31 4 35 

Hospitais da Universidade de Coimbra 53 1 54 

Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco 2 1 3 

Hospital de Santo André, EPE – Leiria 12 3 15 

Hospital de São Teotónio, EPE – Viseu 1 4 5 

Hospital de Sousa Martins – Guarda 12 10 22 

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 1 1 2 

Hospital Infante D. Pedro, EPE – Aveiro 16 7 23 

TOTAL 208 136 344 

Fonte: Base de Dados dos GDHs 
Obs.: A base de dados de 2007 ainda não se encontra completa. 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2007 foram notificados 776 episódios de doenças de declaração obrigatória (17,8% do total de casos 

notificados no Continente), dos quais 305 correspondentes a tuberculose respiratória  (12,7% do total nacional) e 

137 a febre escaro-nodular (37,8% do total nacional) – quadro XXII.   

 

Quadro XXII – Doenças de declaração obrigatória notificadas (2007) 
 

 
Tuberculose 
respiratória 

Outras 
salmoneloses 

Febre escaro-
nodular 

Parotidite 
epidémica 

Hepatite por 
vírus B Outros casos TOTAL 

Continente 2402 403 362 190 40 951 4348 

Centro 305 56 137 62 9 207 776 
FONTE: DGS 
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Até que esteja concluída a dotação dos Centros de Saúde com sistemas de informação  capacitados para fornecer 

informação relativa à prevalência das principais patologias, de forma completa, rápida e actualizada, os 

resultados do Estudo Saúde Centro 2005 constituem uma importante base de trabalho para o diagnóstico da 

situação de saúde da população e, consequentemente, para o adequado planeamento em saúde, uma das 

competências fundamentais das ARS. 

 

Os resultados obtidos a partir deste estudo revelam que as doenças crónicas osteoarticulares, a hipertensão 

arterial e a hipercolesterolemia são as patologias mais frequentes na Região Centro. O cenário repete-se em cada 

um dos distritos, mas Castelo Branco, Coimbra e Leiria apresentam prevalências superiores à região (quadro 

XXIII). 

 

 

 

Quadro XXIII - Prevalência das principais patologias na população adulta (≥18 anos) em 2005  

 

 

 

 

Região Centro Aveiro
Castelo 
Branco

Coimbra Guarda Leiria Viseu

D. crónica osteoarticular 35,2 31,7 37,4 37,0 35,3 38,7 32,5

D. C. digestiva 10,1 8,5 12,3 10,2 10,5 10,9 9,7

D. C. hematológica 1,4 1,8 1,3 1,3 1,4 1,5 1,0

D. C. renal 3,0 2,6 2,6 3,0 2,1 4,9 2,1

D. C. neurológica 3,8 3,6 4,1 3,8 5,0 4,2 3,2

D. C. cardíaca 14,9 12,4 14,4 17,6 12,4 17,3 14,0

D. C. ORL 4,0 3,2 4,7 4,7 3,7 4,6 3,4

D. C. oftalmológica 6,8 5,5 6,7 8,5 4,7 10,0 4,4

D. C. endócrina 11,6 11,1 8,9 13,1 9,5 14,3 10,8

D. tumoral 2,9 2,4 3,4 2,7 3,2 3,8 2,2

D. C. genito-urinária 5,8 4,7 6,8 6,0 5,7 7,1 5,2

D. C. psíquica 9,9 9,4 9,5 10,4 9,6 10,0 10,4

D. C. respiratória 6,0 6,8 5,6 6,1 5,6 6,9 4,2

Obesidade 9,5 8,5 10,8 10,2 9,5 9,7 8,6

D. C. hepatite 0,6 0,8 0,5 0,7 0,4 0,9 0,3

Tuberculose 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1

Hipertensão arterial (>140/90mmhg) 32,6 27,2 37,1 33,4 34,1 36,2 31,4

Diabetes 11,4 10,6 11,8 12,6 11,4 11,9 10,3

Hipercolesterolemia (>190 mg%) 32,4 30,9 35,2 33,4 28,1 35,4 30,2

Asma/ bronquite asmática 6,1 7,2 4,6 5,6 4,7 7,8 5,1

Bronquite/ DPCO/ enfisema 4,6 4,6 4,7 5,0 6,0 4,9 2,9

Alergia persistente 8,3 8,7 8,7 9,0 6,6 9,4 6,6

Depressão continuada 14,4 15,1 11,8 16,0 13,5 15,2 12,9

Fonte: ARSC - Estudo Saúde Centro, 2005
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Tendo em conta a morbilidade padronizada (quadro XXIV), pode observar-se alguma discrepância entre distritos. 

É na Guarda e Viseu que, comparativamente dentro da região, se observam taxas mais reduzidaz de prevalência 

de doenças crónicas (salienta-se o exemplo das doenças renais crónicas, com RPM 2,41 vezes superiores em 

Leiria relativamente à Guarda, ou a hepatite crónica, com RPM 3,15 vezes superior em Leiria relativamente a 

Viseu). 

 

  
 

Quadro XXIV - Morbilidade padronizada (RPM) das principais patologias na população adulta (≥18 anos) em 
2005 

 

  

Aveiro
Castelo 
Branco

Coimbra Guarda Leiria Viseu

D. crónica osteoarticular 99 98 103 94 108 95

D. C. digestiva 90 114 99 98 106 98

D. C. hematológica 133 87 89 99 108 75

D. C. renal 93 83 101 68 164 73

D. C. neurológica 97 102 99 125 108 84

D. C. cardíaca 95 86 116 75 115 96

D. C. ORL 80 115 117 90 115 85

D. C. oftalmológica 90 89 122 65 145 65

D. C. endócrina 102 73 111 79 120 95

D. tumoral 93 109 92 105 128 79

D. C. genito-urinária 89 106 101 91 121 91

D. C. psíquica 95 97 104 97 99 107

D. C. respiratória 121 89 102 89 114 72

Obesidade 93 111 107 98 101 92

D. C. hepatite 124 79 104 67 145 46

Tuberculose 121 137 127 111 17 89

Hipertensão arterial (>140/90mmhg) 93 104 100 97 108 99

Diabetes 103 94 108 92 102 93

Hipercolesterolemia (>190 mg%) 101 103 101 84 106 95

Asma/ bronquite asmática 123 73 93 76 127 84

Bronquite/ DPCO/ enfisema 116 92 107 120 105 64

Alergia persistente 102 107 109 81 113 79

Depressão continuada 104 83 111 94 104 91

Fonte: ARSC - Estudo Saúde Centro, 2005
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4. ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE  

 

A ARS do Centro, IP contava, em Dezembro de 2007, com 20 hospitais e 109 centros de saúde - distribuídos pelos 

6 distritos que integram esta área de influência. Contavam-se, ainda, em funcionamento neste ano 27 unidades 

de saúde familiar (USF). 

 

Em Julho de 2007, e de acordo com o disposto no decreto-lei nº 222/2007 de 29 de Maio, transitaram para a área 

de influência de outras ARS um total de 8 hospitais, dos quais 5 para a ARS do Norte, IP e 3 para a ARS de Lisboa e 

Vale do Tejo, IP. 

 

 

4.1 Rede de cuidados na região 
 

 

A rede de serviços de saúde da Região Centro inclui 20 hospitais, integrando a rede de cuidados hospitalares, e 

109 centros de saúde e 675 extensões de saúde, integrando a rede de cuidados primários de saúde. A esta rede 

de serviços de saúde dependentes da ARSC correspondia, em Dezembro de 2007, a oferta de um total de  6 213 

camas (quadro XXV). Apenas 8 dos 109 centros de saúde da ARSC dispõem da valência de internamento. 

 

Quadro XXV – Rede de cuidados de saúde na Região Centro, por distritos (Dezembro de 2007) 

  
Região 
Centro 

Aveiro 
Castelo 
Branco 

Coimbra Guarda Leiria Viseu 

Hospitais 20 5 2 7 2 2 2 

Nº camas hospitalares 6114 680 671 3117 387 519 740 

Centros de saúde 109 19 11 22 14 17 26 

Extensões de saúde 675 139 137 135 82 116 66 

Centros de saúde com SAP 68 9 7 6 12 15 19 

Centros de saúde com internamento 8 1 1 2 4 0 0 

N.º de camas em CS 99 12 16 24 47 0 0 

Fonte: ARSC, IP 

 

Em 2007, encontravam-se a funcionar na área de influência da ARS do Centro  27 unidades de saúde familiar, das 

quais 19 iniciaram o funcionamento nesse ano. 
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4.2 Recursos Humanos 

 

A 31 de Dezembro de 2007 exerciam funções nas instituições da ARS Centro 7 801 efectivos dos vários grupos 

profissionais, dos quais 1 836 médicos (das carreiras hospitalar, clínica geral e saúde pública), 1 897 enfermeiros 

e 1 940 administrativos (Quadro XXVI). 

O total global de efectivos aumentou ligeiramente em 2007, facto relacionado com o aumento das contratações 

essencialmente por duas vias: a contratação de novos profissionais para incrementar a qualidade dos serviços 

(Psicólogos, Clínicos, Nutricionistas, Fisioterapeutas, Higienistas Orais, entre outros); a entrada em 

funcionamento das USF que, respondendo às exigências de ratios profissionais/utente que lhes são impostas, 

aumentaram o volume de contratações. Este crescimento verificou-se essencialmente na Sub-Região de Saúde de 

Aveiro e no grupo de pessoal Técnico Superior de Saúde (Quadro XXVI). 

 

Quadro XXVI – Pessoal em efectividade de funções em cuidados de saúde primários na Região Centro, por 
distritos (Dezembro de 2007) 

Grupo de Pessoal ARSC 
Var. 

06/07 (%) 
Aveiro 

Var. 
06/07 

(%) 

Cast. 
Branco 

Var. 
06/07 

(%) 
Coimbra* 

Var. 
06/07 

(%) 
Guarda 

Var. 
06/07 

(%) 
Leiria 

Var. 
06/07 

(%) 
Viseu 

Var. 
06/07 

(%) 

Médico 1836 -0,1 ↓ 509 -0,8 147 0,0 416 0,2 132 -6,4 340 2,4 292 0,7 

Técnico Superior 
Saúde 

57 29,5 ↑ 16 33,3 10 100,0 10 -9,1 10 100,0 5 0,0 6 0,0 

Técnico Superior 167 -3,5 ↓ 21 -16,0 15 -6,3 87 7,4 11 -31,3 11 -8,3 22 -4,3 

Enfermagem 1897 4,6 ↑ 523 13,2 200 0,5 383 -2,5 181 0,6 306 4,8 304 5,6 

Técnico Diagnóstico 
Terapêutica 

273 2,2 ↑ 50 13,6 30 3,4 57 -8,1 38 15,2 45 2,3 53 -3,6 

Administrativo 1940 -0,5 ↓ 496 6,9 211 -4,1 464 -5,7 158 -2,5 343 2,4 268 -3,2 

Auxiliar 202 
-

10,2 ↓ 40 -9,1 34 -8,1 61 -10,3 13 -18,8 18 -5,3 36 -12,2 

Outros 1429 -2,4 ↓ 360 6,8 124 -3,9 337 -8,4 188 -4,6 191 0,5 229 -5,8 

Total de efectivos 7801 0,3 ↑ 2015 6,0 771 -1,4 1815 -4,0 731 -2,5 1259 2,4 1210 -1,1 

* Inclui os efectivos da estrutura central. 
     

Fonte: Balanço Social 2007 

 

Dos 7801 efectivos globais a exercer funções nas instituições da ARS Centro, IP em Dezembro de 2007, 87% são 

efectivos dos quadros de pessoal (nomeação). Não obstante, este valor tem vindo a diminuir, dadas as saídas 

ocorridas por diversos motivos (por ex. por aposentação), sem que tenha havido compensação de entradas nos 

quadros (Quadro XXVII). 
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Quadro XXVII – Efectivos em cuidados de saúde primários na Região Centro, por relação jurídica de emprego 
(Dezembro de 2007) 

  Nº % 
Variação 
06/07 (%) 

Nomeação 6808 87 -3,5 ↓ 
Contrato administrativo provimento 236 3 4,0 ↑ 
Contrato trabalho termo certo 686 9 62,9 ↑ 
Outros 71 1 -1,4 ↓ 
Total de efectivos 7801 100 0,3 ↑ 

Fonte: Balanço Social 2007 

 

O pessoal em efectividade de funções nas unidades hospitalares dependentes da ARSC totalizava, em Dezembro 

de 2007, 13 324 profissionais, dos quais 1 729 médicos das carreiras hospitalar e de clínica geral, 4 954 

enfermeiros, 933 técnicos de diagnóstico e terapêutica e 1 077 administrativos (Quadro XXVIII). 

 

Quadro XXVIII - Pessoal em efectividade de funções em cuidados de saúde hospitalares na Região Centro, por 
distritos (Dezembro de 2007) 

Grupos profissionais/carreiras Região 
Centro 

Aveiro Castelo 
Branco 

Coimbra Guarda Leiria Viseu 

Dirigente 60 20 0 22 8 4 6 

Administrador Hospitalar 34 3 4 22 0 1 4 

Médico Hospitalar 1722 175 130 1045 72 124 176 

Médico Clínica Geral 7 3 1 2 0 1 0 

Técnico Superior Saúde 147 11 14 100 8 6 8 

Enfermagem 4954 504 537 2509 348 505 551 

Técnico Diagnóstico e Terapêutica 933 103 81 528 54 74 93 

Técnico Superior 153 10 23 101 5 11 3 

Pessoal Docente e de Investigação 36 1 1 25 1 0 8 

Informático 50 3 6 33 4 1 3 

Técnico 14 1 0 7 2 0 4 

Técnico Profissional 344 1 14 295 8 26 0 

Outro Pessoal Técnico 29 0 0 0 0 0 29 

Administrativo 1077 150 147 595 81 80 24 

Operário 325 22 29 138 18 5 113 

Serviços Gerais 2880 290 301 1683 230 315 61 

Auxiliar 534 81 20 147 12 6 268 

Outro Pessoal 25 4 1 5 2 1 12 

Total 13324 1382 1309 7257 853 1160 1363 

Fonte: ARSC, IP 

Nota: não inclui médicos internos. 
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5. INDICADORES DE PRODUÇÃO HOSPITALAR  

 

Considerando os hospitais que se mantiveram na área de influência da ARS do Centro, IP após a transição de 

jurisdição territorial verificada em Julho de 2007 ao abrigo do decreto-lei n- 222/2007 de 29 de Maio, observou-

se, em 2007 relativamente ao ano de 2006,  na maioria destas unidades hospitalares um decréscimo de doentes 

saídos (variando entre -1,54% e -20,30%); no entanto, houve unidades hospitalares em que se verificou o inverso: 

foi o caso do Hospital Distrital de Pombal, em que o acréscimo de doentes saídos relativamente a 2006 

correspondeu a 32,66% (quadro XXIX). 

No que diz respeito ao total de dias de internamento, outro importante indicador assistencial, verifica-se que na 

maioria dos casos ocorreu um decréscimo  - com as excepções mais expressivas dos hospitais de Estarreja 

(Hospital Visconde de Salreu) e Pombal (com acréscimos do total de dias de internamento de 12,78% e 21,45%, 

respectivamente) – quadro XXIX. 

Quadro XXIX  – Indicadores de produção hospitalar (2007) e variação 2007/2006 

  Total de doentes saídos Total dias de Internamento Doentes saídos por cama Taxa de ocupação (%) 

 
2006 2007 

Var 
06/07 

2006 2007 
Var 

06/07 
2006 2007 

Var 
06/07 

2006   2007  Var 06/07 

Hospital Distrital de Águeda 3.691 3.427 -7,15 % 25.192 25.264 0,29 % 33,55 31,15 -7,17 % 62,70  62,88 0,29 % 

Hospital J Luciano de Castro 1.756 1.729 -1,54 % 11.215 10.968 -2,20 % 39,91 39,30 -1,53 % 69,78  68,25 -2,19 % 

Hospital Visconde de Salreu 1.557 1.504 -3,40 % 11.100 12.519 12,78 % 30,53 30,08 -1,47 % 59,59  68,55 15,04 % 

Hospital Dr. Francisco Zagalo 2.515 2.399 -4,61 % 16.603 15.196 -8,47 % 31,84 30,37 -4,60 % 57,54  52,66 -8,48 % 

Hospital Amato Lusitano 9.907 9.608 -3,02 % 70.473 71.144 0,95 % 32,38 29,56 -8,70 % 63,05  59,93 -4,95 % 

Hospitais Univ. de Coimbra 49.482 48.266 -2,46 % 434.243 381.622 -12,12 % 33,05 32,55 -1,53 % 79,42  70,45 -11,29 % 

Hospital João Crisóstomo 6 NA 
 

11 NA     NA 
 

  NA 
 

C. Hospitalar de Coimbra 26.029 22.429 -13,8 % 191.816 172.450 -10,10 % 40,73 38,47 -5,55 % 82,19  81,04 -1,40 % 

Centro Med. Rovisco Pais 108 NA 
 

16.424 NA   1,74 NA 
 

72,53  NA 
 

Hospital Sousa Martins 11.888 11.248 -5,38 % 84.429 81.490 -3,48 % 36,35 34,40 -5,38 % 70,69  68,23 -3,48 % 

Hospital N.S. da Assunção 1.980 1.881 -5,00 % 18.289 17.817 -2,58 % 33,00 31,35 -5,00 % 83,45  81,30 -2,58 % 

Hospital Distrital de Pombal 1.430 1.897 32,66 % 13.742 16.689 21,45 % 20,72 27,49 32,64 % 54,53  66,22 21,44 % 

H. Cândido de Figueiredo 2.102 1.938 -7,80 % 16.116 14.924 -7,40 % 32,84 32,84 -0,01 % 68,94  63,84 -7,40 % 

H. Infante D. Pedro, EPE 14.836 15.697 5,80 % 102.348 105.044 2,63 % 39,15 39,15 0,01 % 73,93  72,44 -2,02 % 

IPO de Coimbra 5.751 6.207 7,93 % 41.614 45.601 9,58 % 36,17 31,35 -13,33 % 71,66  63,05 -12,02 % 

H. D. da Fig. da Foz, EPE 6.802 5.421 -20,30% 43.101 39.669 -7,96 % 42,78 42,78 0,00 % 74,22  75,42 1,62 % 

C. H. Cova da Beira, EPE 12.170 12.572 3,30 % 99.884 97.043 -2,84 % 34,67 36,34 4,81 % 77,91  76,79 -1,44 % 

Hospital Santo André, EPE 19.551 19.215 -1,72 % 135.895 130.025 -4,32 % 39,10 42,70 9,20 % 74,41  79,11 6,32 % 

Hospital S. Teotónio, EPE 23.680 24.061 1,61 % 188.133 188.920 0,42 % 37,23 35,59 -4,41 % 80,99  76,51 -5,53 % 

*NA – Não aplicável. Não dispõe de internamento hospitalar  
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A variação no número de consultas médicas hospitalares (total e primeiras consultas) realizadas em 2007 

relativamente a 2007 foi, na maioria dos hospitais da Região, positiva; relativamente à proporção de primeiras 

consultas em 2007 relativamente ao ano anterior, verificou-se igualmente um acréscimo percentual (quadro 

XXX). 

 

Quadro XXX – Indicadores de produção hospitalar (2007) e variação 2007/2006 

  Nº. de consultas médicas 
Primeiras consultas 

médicas 

% das primeiras Com. 
méd. (relativamente 
ao total de consultas) 

Consultas por médico ETC 
Nº atendimentos na 

urgência 

 
2006 2007 

Var 06/ 
07 

2006 2007 
Var 06/ 

07 
2006 2007 

Var 06/ 
07 

2006 2007 
Var 06/ 

07 
2006 2007 

Var 06/ 
07 

Hospital D.  Águeda 23.811 23.156 -2,75 % 9.857 10.423 5,74 % 41,40  45,00  8,70 % 4.386,2 4.527,7 3,23 % 41.737 46.023 10,2 % 

Hospital D. Anadia 12.162 12.781 5,09 % 4.339 4.701 8,34 % 35,68  36,80  3,15 % 2.956,0 3.494,8 18,23 % 38.722 40.704 5,12 % 

Hospital D. Estarreja  10.679 9.164 -14,2 % 3.285 2.726 -17,02 % 30,76  29,70  -3,45 % 2.632,1 3.207,4 21,85 % 38.975 43.063 10,4 % 

H. Francisco Zagalo 24.103 22.975 -4,68 % 10.281 8.131 -20,91 % 42,65  35,40  -17,0 % 2.686,2 2.577,3 -4,05 % 58.100 44.756 -22,9% 

H. Amato Lusitano 65.257 69.104 5,90 % 18.461 20.437 10,70 % 28,29  29,60  4,63 % 3.074,0 3.626,1 17,96 % 78.675 78.806 0,17 % 

H.U. Coimbra 474.512 497.644 4,87 % 120.905 123.562 2,20 % 25,48  24,80  -2,67 % 2.849,6 4.383,9 53,84 % 154.760 154.158 -0,39% 

H. J.Crisóstomo 11.137 12.102 8,66 % 3.609 3.929 8,87 % 32,41  32,50  0,29 % 3.480,3 2.732,7 -21,48 % 38.635 39.873 3,20 % 

Centro H. Coimbra 217.281 234.735 8,03 % 57.297 64.262 12,16 % 26,37  27,38  3,82 %   
 

  133.442 139.157 4,28 % 

C.M.R.Rov. Pais 1.783 1.696 -4,88 % 513 608 18,52 % 28,77  35,80  24,43 % 3.466,9 NA     
  

H. Sousa Martins 65.712 70.925 7,93 % 20.247 21.888 8,10 % 30,81  30,90  0,29 % 3.141,9 3.924,7 24,91 % 60.068 66.096 10,0% 

H. Srª Assunção 22.474 21.258 -5,41 % 7.810 7.188 -7,96 % 34,75  33,80  -2,74 % 3.658,5 4.650,1 27,10 % 41.720 40.423 -3,11% 

H. D. Pombal 15.338 15.154 -1,20 % 4.730 4.662 -1,44 % 30,84  30,80  -0,12 % 3.702,2 3.253,9 -12,11 % 49.210 47.013 -4,46% 

H.C.Figueiredo 12.855 12.850 -0,04 % 5.885 5.910 0,42 % 45,78  46,00  0,48 % 5.231,6 5.053,3 -3,41 % 35.740 34.366 -3,84% 

H. Inf. D. Pedro, EPE 109.614 126.516 15,42 % 32.021 38.543 20,37 % 29,21  30,50  4,41 % 3.848,8 3.089,0 -19,74 % 125.180 136.916 9,38 % 

IPO de Coimbra EPE 109.588 120.735 10,17 % 15.564 18.474 18,70 % 14,20  15,30  7,73 % 2.637,9 2.973,7 12,73 %   
  

H. Fig. da Foz, EPE 87.637 84.562 -3,51 % 26.249 25.188 -4,04 % 29,95  29,80  -0,51 % 3.427,7 3.615,5 5,48 % 81.648 79.992 -2,03% 

C. H.Cova Beira,EPE 116.375 121.942 4,78 % 34.076 37.375 9,68 % 29,28  30,60  4,50 % 4.607,6 4.857,1 5,42 % 116.231 114.683 -1,33% 

H. Santo André, EPE 139.850 151.230 8,14 % 42.234 50.388 19,31 % 30,20  33,30  10,27 % 3.503,5 3.876,2 10,64 % 147.732 153.506 3,91 % 

H.S. Teotónio, EPE 159.211 165.375 3,87 % 44.868 49.293 9,86 % 28,18  29,80  5,74 % 3.997,4 3.774,7 -5,57 % 148.003 146.829 -0,79% 

 

No que diz respeito à produção hospitalar cirúrgica, a generalidade dos hospitais apresenta um aumento do total 

de intervenções cirúrgicas em 2007 relativamente a 2006, destacando-se o IPO de Coimbra que registou um 
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aumento de 146% neste out put assistencial, seguido pelo Hospital de S. Teotónio/Viseu (aumento de 34%) e 

pelo Hospital Infante D. Pedro, EPE (aumento de 26 %) - quadro XXXI. 

 

Quadro XXXI  – Indicadores de produção hospitalar (2007) e variação 2007/2006 

  Total Intervenções Cirúrgicas 
Intervenções Cirúrgicas 

Programadas 
convencionais 

Intervenções Cirúrgicas 
Programadas Ambulatórias 

Intervenções Cirúrgicas 
Urgentes 

 
2006 2007 Var 06/07 2006 2007 

Var 
06/07 

2006 2007 Var 06/07 2006 2007 
Var 

06/07 

Hospital Distrital Águeda 2.200 2.103 -4,41 % 1.802 1.121 -37,79 % 167 774 363,47 % 231 208 -9,96 % 

Hospital José Luciano Castro 764 756 -1,05 % 602 584 -2,99 % 162 172 6,17 % 0 0 0,00 % 

Hospital Visconde de Salreu 670 622 -7,16 % 631 571 -9,51 % 31 48 54,84 % 8 3 -62,50 % 

Hospital Dr. Francisco Zagalo 1.143 1.272 11,29 % 1.143 1.233 7,87 % 0 39 100,0 % 0 0 0,00 % 

Hospital Amato Lusitano 4.726 5.117 8,27 % 2.029 2.268 11,78 % 1.403 1.520 8,34 % 1.294 1.329 2,70 % 

H.Universidade de Coimbra 35.483 40.367 13,76 % 22.888 23.198 1,35 % 6.229 10.041 61,20 % 6.366 7.128 11,97 % 

H. Arcebispo João Crisóstomo 0 634 - 0 8 - 0 626 - 0 0 - 

Centro Hospitalar Coimbra 20.084 21.140 5,26 % 12.018 11.487 -4,42 % 4.175 5.395 29,22 % 3.891 4.258 9,43 % 

Hospital Sousa Martins 4.987 5.409 8,46 % 3.870 4.084 5,53 % 0 0 0,0 % 1.117 1.325 18,62 % 

Hospital Nª Srª Assunção 1.065 1.169 9,77 % 658 653 -0,76 % 380 472 24,21 % 27 11 -59,26 % 

Hospital Distrital Pombal 1.602 1.522 -4,99 % 399 423 6,02 % 1.186 1.096 -7,59 % 17 3 -82,35 % 

Hospital Cândido Figueiredo 1.301 1.334 2,54 % 1.235 1.166 -5,59 % 64 168 162,5 % 2 0 -100 % 

Hospital Infante D.Pedro,EPE 7.633 9.610 25,90 % 3.858 5.671 46,99 % 1.483 1.844 24,34 % 2.292 2.095 -8,60 % 

IPO de  Coimbra 1.855 4.570 146,36 % 195 3.220 1.551,2 % 1.660 1.350 -18,67 %   
  

Hospital D. Fig.da Foz,EPE 5.586 6.187 10,76 % 2.669 1.878 -29,64 % 1.900 3.631 91,11 % 1.017 678 -33,33 % 

Centro Hosp. Cova da Beira,EPE 3.675 4.266 16,08 % 1.895 2.233 17,84 % 791 1.054 33,25 % 989 979 -1,01 % 

Hospital Santo André,EPE 8.785 9.632 9,64 % 3.758 4.221 12,32 % 2.049 2.726 33,04 % 2.978 2.685 -9,84 % 

Hospital S. Teotónio, EPE 10.780 14.443 33,98 % 6.749 8.848 31,10 % 1.204 2.686 123,09 % 2.827 2.909 2,90 % 

 

 

 

Pela sua especificidade assistencial, apresenta-se abaixo (quadros XXXII a XXXV) o movimento assistencial dos 

hospitais que integram o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra – agrupamento hospitalar especializado 

criado ao abrigo da portaria nº 1580/2007 de 12 de Dezembro. 
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Quadro XXXII  – Indicadores de produção hospitalar (2007) e variação 2007/2006 
  Doentes saídos (agudos) Doentes saídos (crónicos) Dias internamento (agudos) Dias internamento (crónicos) 

  2006 2007 
Var 

06/07 
2006 2007 Var 06/07 2006 2007 Var 06/07 2006 2007 

Var 
06/07 

Hospital Psiquiátrico 
de Sobral Cid 

956,00 972,00 1,67 % 58,00 49,00 -15,5% 21.934,00 23.075,00 5,20 % 56.065,00 54.042,00 -3,61 % 

Hospital Psiquiátrico 
do Lorvão 

379,00 378,00 -0,26 % 16,00 27,00 68,75 % 11.240,00 11.215,00 -0,22 % 44.358,00 41.834,00 -5,69 % 

Centro Psiquiátrico 
Recuperação Arnes 

      43,00 41,00 -4,65 %       29.719,00 26.059,00 -12,32% 

 

 

 

Quadro XXXIII – Indicadores de produção hospitalar (2007) e variação 2007/2006 

  
Dias de internamento em 

estruturas residenciais 
Demora média (agudos) Taxa ocupação (agudos) Taxa ocupação (crónicos) 

  2006 2007 Var 06/07 2006 2007 
Var 

06/07 
2006 2007 

Var 
06/07 

2006 2007 Var 06/07 

Hospital Psiq. Sobral Cid       22,94 23,74 3,47 % 77,99 82,05 5,21 % 79,12 76,27 -3,61 % 

Hospital Psiq. Lorvão 7.071,00 7.144,00 1,03 % 29,66 29,67 0,04 % 75,06 74,89 -0,22 % 80,96 79,36 -1,98 % 

Centro 
Psiq.Recuperação Arnes 

2.869,00 2.363,00 -17,64 %             76,04 66,68 -12,31 % 

 

 

 

Quadro XXXIV – Indicadores de produção hospitalar (2007) e variação 2007/2006 

  
Taxa de ocupação 

(estruturas residenciais) 
Consultas externas médicas Primeiras consultas médicas 

% das primeiras consultas 
(relativamente ao total de 

consultas) 

 
2006 2007 Var 06/07 2006 2007 Var 06/07 2006 2007 Var 06/07 2006 2007 Var 06/07 

Hospital Psiq. Sobral Cid       17.719,00 22.422,00 26,54 % 1.344,00 1.396,00 3,87 % 7,59 6,23 -17,92 % 

Hospital Psiq. Lorvão 96,80 97,80 1,04 % 4.674,00 5.087,00 8,84 % 371,00 496,00 33,69 % 7,94 9,75 22,84 % 

Centro Psiq.Recuperação 
Arnes 

39,27 32,35 -17,63 % 246,00 122,00 -50,41 % 52,00 25,00 -51,92 % 21,14 20,49 -3,06 % 
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Quadro XXXV – Indicadores de produção hospitalar (2007) e variação 2007/2006 

  Sessões HD Psiquiatria Sessões Estruturas Reabilitativas Nº de Visitas Domiciliárias 

 
2006 2007 Var 06/07 2006 2007 Var 06/07 2006 2007 Var 06/07 

Hospital Psiq. Sobral Cid 2.185,00 2.413,00 10,43 % 10.536,00 6.686,00 -36,54 % 177,00 392,00 121,47 % 

Hospital Psiq. Lorvão 706,00 1.579,00 123,65 % 246,00 250,00 1,63 % 493,00 202,00 -59,03 % 

Centro Psiq.Recuperação 
Arnes 

34.984,00 27.917,00 -20,20 % 47.198,00 11.471,00 -75,70 % 176,00 232,00 31,82 % 

 

Os  indicadores de qualidade assistencial (taxa de readmissão, proporção de cirurgias em ambulatório e demora 

média) encontram-se discriminados por unidade hospitalar no quadro XXXVI. A maioria dos hospitais alcançaram 

os objectivos no que diz respeito ao aumento da proporção das cirurgias em ambulatório relativamente ao total 

de cirurgias realizadas (9/8); já no que diz respeito à redução da demora média e à redução da taxa de 

readmissões nos primeiros 5 dias pós-alta, a maioria dos hospitais não alcançou estes objectivos (quadro XXXVI). 

 

Quadro XXXVI – Indicadores de produção hospitalar (2007) e variação 2007/2006 

  
 Taxa de readmissões no 

internamento aos 5 dias (%) 

 Peso cirurgia ambulatória 
relativamente ao total das cirurgias 

programadas (%) 
 Demora média (dias) 

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

Hospital Distrital Águeda 2,00 2,13 6,50 % 58,80 40,84 -30,54 % 6,70 7,37 10,00 % 

Hospital José Luciano de Castro 2,50 2,71 8,40 % 25,00 22,75 -9,00 % 6,50 6,34 -2,46 % 

Hospital Infante D. Pedro,EPE 1,42 2,35 65,49 % 34,00 24,54 -27,82 % 6,70 6,69 -0,15 % 

Hospital Visconde de Salreu 3,50 4,85 38,57 % 5,50 7,75 40,91 % 6,50 8,32 28,00 % 

Hospital Dr. Francisco Zagalo 3,00 1,95 -35,00 % 31,00 3,07 -90,10 % 6,20 6,33 2,10 % 

Hospital Amato Lusitano 2,10 2,69 28,10 % 32,50 40,13 23,48 % 6,50 7,40 13,85 % 

Centro Hosp.Cova da Beira, EPE 2,50 2,94 17,60 % 27,50 32,07 16,62 % 7,60 7,72 1,58 % 

HU Coimbra 2,50 2,28 -8,80 % 23,23 30,21 30,05 % 8,20 7,91 -3,54 % 

Hospital Distrital da Fig. da Foz, EPE 2,04 2,13 4,41 % 40,50 65,91 62,74 % 6,60 7,32 10,91 % 

Centro Hospitalar Coimbra 2,30 2,23 -3,04 % 32,00 33,86 5,81 % 7,20 7,66 6,39 % 

IPO de  Coimbra 2,41 1,70 -29,46 % 30,00 29,54 -1,53 % 7,21 7,35 1,94 % 

Hospital Sousa Martins 2,00 2,74 37,00 % 16,90 0,00 -100,00 % 6,50 7,24 11,38 % 

Hospital Nossa Senhora da 
Assunção 

2,00 2,47 23,50 % 32,50 41,96 29,11 % 9,00 9,47 5,22 % 

Hospital Santo André, EPE 2,30 2,15 -6,52 % 40,50 39,24 -3,11 % 6,50 6,77 4,15 % 

Hospital Distrital de Pombal 1,40 2,39 70,71 % 60,00 72,15 20,25 % 8,25 8,80 6,67 % 

Hospital Cândido de Figueiredo 1,60 1,59 -0,63 % 14,09 12,59 -10,65 % 7,14 7,70 7,84 % 

Hospital S. Teotónio, EPE 2,40 1,99 -17,08 % 18,00 23,29 29,39 % 7,85 7,85 0,00 % 

          * Desvio (%) = ((Realizado - Objectivo) / 
Objectivo) * 100          
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6. INDICADORES DE PRODUÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE 

 

Durante o ano de 2007 existiam na área de influência da ARSC 1 927 326 utentes inscritos utilizadores, dos quais 

514 273 (cerca de 27%) com 65 e mais anos de idade (quadro XXXVII). A maioria dos utentes utilizadores (64%) 

diz respeito aos distritos litorais desta Região (Aveiro, Coimbra e Leiria). 

 

Quadro XXXVII – Número de utilizadores em cuidados de saúde primários na Região Centro (01/01/2007 a 
31/12/2007) 

Grupos Etários Região Centro Aveiro 
Castelo 
Branco Coimbra Guarda Leiria Viseu 

< 12 meses 30.061 9.782 3.702 5.304 1.870 4.044 5.359 

12 - 23 meses 17.231 5.412 2.182 2.614 1.007 3.164 2.852 

2 - 18 anos 281.085 94.884 31.306 43.215 14.533 50.538 46.609 

19 - 44 anos 561.436 190.098 64.912 89.225 28.336 103.572 85.293 

45 – 64 anos 523.240 158.349 74.234 86.534 32.931 92.743 78.449 

=> 65 anos 514.273 122.784 98.832 87.371 41.449 85.923 77.914 

total 1.927.326 581.309 275.168 314.263 120.126 339.984 296.476 
 

Fonte: ARSC, IP 

 

Do total de utentes inscritos nos centros de saúde desta área de influência, 127 906 (4,8%) não dispõem de 

médico de família atribuído (quadro XXXVIII). A quase totalidade dos utentes sem médico atribuído em 2007 

estava inscrita em centros de saúde dos distritos de Viseu, Leiria, Coimbra e Aveiro sendo que menos de 1% dos 

utentes (1.199) sem médico atribuído correspondiam a centros de saúde dos distritos de Castelo Branco e 

Guarda. 

Relativamente ao total de utentes inscritos na Região, o grupo etário mais prevalente é o grupo dos 19 aos 44 

anos (39,8% dos utentes inscritos), seguindo-se o grupo etário dos 45 aos 64 anos de idade correspondente a  

26,5% dos utentes inscritos. Neste grupo estão incluídos utentes esporádicos. 

O grupo etário dos idosos, tradicionalmente os maiores consumidores de cuidados de saúde, correspondem já a 

22,1% dos utentes inscritos no período em questão (até 31/12/2007). 
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Quadro XXXVIII – Número de inscritos por grupo etário (com e sem médico de família atribuído) 

  
Número de Utentes Inscritos até 31-12- 2007 por Grupo Etário   Nº de Utentes Inscritos até 31-12-2007 

 

< 12 meses 
12 aos 23 

meses 
2-18 anos 19-44 anos 45-64 anos 

"+" de 65 
anos 

Total 
Com 

Médico de 
Família 

Sem 
Médico de 

Família 
Total 

AVEIRO 5.797 6.696 141.736 307.761 197.280 130.241 789.511 753.180 36.331 789.511 

CAST BRANCO 1.236 1.510 29.340 70.207 52.806 60.375 215.474 221.175 575 221.750 

COIMBRA 3.127 3.806 71.862 182.678 124.529 108.623 494.625 465.802 24.995 490.797 

GUARDA 902 1.194 26.955 61.884 46.116 50.362 187.413 186.789 624 187.413 

LEIRIA 4.616 4.331 90.522 193.533 128.135 102.374 523.511 483.758 35.054 518.812 

VISEU 2.834 3.318 73.419 159.787 101.959 89.222 430.539 399.555 30.327 429.882 

TOTAL 18.512 20.855 433.834 975.850 650.825 541.197 2.641.073 2.323.470 127.906 2.451.376 

Fonte: ARSC, IP 

 

Em 2007 foram realizadas 6 746 988 consultas de adultos em unidades de cuidados de saúde primários da ARSC 

(quadro XXXIX). A maioria dessas consultas (cerca de 45%) corresponderam a consultas do idoso (65 e mais anos) 

não obstante este grupo etário corresponder a apenas 22% dos utentes inscritos.  

O desempenho em planeamento familiar, saúde materna e saúde infantil (1º ano de vida) em 2007 na área de 

influência da ARSC encontra-se ilustrado no quadro XXXIX. A cobertura regional em planeamento familiar cifra-se 

em 34,2%, sendo máxima (43,6%) no distrito de Coimbra e mínima (24,8%) no distrito da Guarda.  

No que diz respeito às consultas de saúde materna/revisão de puerpério, a cobertura é mais elevada no distrito 

de Viseu (35,4%) e mais baixa no distrito de Coimbra (19,2%) – correspondendo a cobertura regional a 28% das 

mulheres em idade fértil (15-44 anos) – quadro XXXVIII. 

A taxa de cobertura em saúde infantil/1º ano de vida cifrou-se em 92,7% na Região Centro – observando-se a 

maior cobertura no distrito de Aveiro (97,1%) e a menor no distrito de Leiria (87,7%). De assinalar que em todos 

os distritos a cobertura em saúde infantil/1º ano de vida é superior a 87%. 

No que diz respeito à precocidade da 1ª consulta em saúde infantil, este indicador de qualidade assistencial 

cifrou-se, a nível regional, em 64% (variando entre 60,3% em Castelo Branco e 72,8% em Viseu) – quadro XXXIX. 
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Quadro XXXIX – Indicadores de desempenho de planeamento familiar e  saúde materno-infantil (até ao 1.º ano 
de vida), por localização geográfica 

    
 

          

Indicadores de desempenho 2007 Região Aveiro C. Branco Coimbra Guarda Leiria Viseu 

Total de consultas de Pl. Familiar 254.868 71.007 21.210 63.625 12.028 49.270 37.728 

1 as consultas de Pl. Familiar 169.327 53.060 13.841 38.026 7.879 31.411 25.110 

Nº médio de cons. de Pl. Familiar 1,5 1,34 1,53 1,67 1,53 1,57 1,50 

Taxa de cobertura de Pl. Familiar %  34,2 33,4 37,6 43,6 24,8 32,0 30,8 

Total de consultas de S. Materna 97.376 36.181 7.587 15.294 5.626 15.700 16.988 

1 as consultas de S. Materna 14.680 4.892 1.281 2.512 844 2.753 2.398 

Nº médio de cons. de S. Materna 6,6 7,4 5,9 6,1 6,7 5,7 7,1 

Taxa de cobertura de S. Materna % 74,1 77,2 89,1 71,3 82,0 63,3 76,5 

Precocidade da 1ª cons. S. Materna (1º Trim.) 12.380 4.130 1.119 2.000 742 2.371 2.018 

Precocidade da 1ª cons. S. Materna % 84,3 84,4 87,4 79,6 87,9 86,1 84,2 

Nº cons. de  revisão do puerpério 5.555 2.228 426 677 249 865 1.110 

Taxa de cobertura de revisão do puerpério 28,0 35,1 29,6 19,2 24,2 19,9 35,4 

Nº cons. 1º ano de vida (a) 106.579 33.942 6.990 19.419 6.916 20.408 18.904 

1 as cons. No 1º ano de vida 19.380 6.475 1.303 3.345 1.101 4.039 3.117 

Nº médio cons. 1º ano de vida 5,5 5,24 5,36 5,81 6,28 5,05 6,06 

Taxa cobertura S.I. no 1º ano de vida % 92,7 97,1 87,9 89,9 95,2 87,7 95,4 

Precocidade da 1ª cons. S. I. (28 dias) 12.406 3.933 786 2.164 688 2.565 2.270 

Precocidade da 1ª cons. S. I. (28 dias) % 64,0 60,7 60,3 64,7 62,5 63,5 72,8 

    
Fonte: SINUS       (a) dados das SRS 

 
 

Foram, ainda, realizadas em 2007 um total de 1 127 590 consultas de planeamento familiar, saúde materna e 

saúde infanto-juvenil, das quais 775 346 consultas (68,8%) de saúde infanto-juvenil (quadro XL). 

Quanto às consultas urgentes (SAP), foram realizadas neste ano  1 116 998 consultas pelos 68 centros de saúde 

dispondo desta valência, enquanto que, em idêntico período, foram realizados 29 018 domicílios e 691 986 

consultas de atendimento complementar (quadro XL). 
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Quadro XL– Distribuição das consultas realizadas em cuidados de saúde primários na Região Centro em 2007  

Consultas realizadas Região Centro Aveiro C. Branco Coimbra Guarda Leiria Viseu 

Total de consulta adultos 6.746.988 2.084.485 555.682 1.342.654 442.218 1.249.430 1.072.519 

19 - 44 anos 1.486.085 522.478 86.718 294.154 72.345 272.187 238.203 

45-64 anos 2.244.788 733.602 166.491 432.976 137.930 415.857 357.932 

65 e + anos 3.016.115 828.405 302.473 615.524 231.943 561.386 476.384 
 
Total consultas planeamento familiar 254.868 71.007 21.210 63.625 12.028 49.270 37.728 

Total de consultas de saúde materna 97.376 36.181 7.587 15.294 5.626 15.700 16.988 

Total consultas saúde infantil e juvenil 775.346 267.535 42.352 159.718 40.271 133.879 131.591 

< 12 meses 106.579 33.942 6.990 19.419 6.916 20.408 18.904 

12 - 23 meses 65.762 21.426 4.012 13.488 4.328 10.939 11.569 

2 - 18 anos 603.005 212.167 31.350 126.811 29.027 102.532 101.118 

Domicílios 29.018 7.759 634 7.495 4.262 4.036 4.832 

Atendimento complementar 691.986 235.751 0 191.333 17.762 105.629 141.511 

SAP 1.116.998 193.372 89.273 113.170 147.081 263.173 310.929 

Especialidades 20.361 5.359 564 12.595 0 1.843 0 

Outras 32.313 22.237 1.560 0 0 4.650 3.866 

Fonte: ARSC, IP 

 

Os  actos de enfermagem realizados em 2007 nos centros de saúde da área de influência da ARSC encontram-se 

discriminados no quadro XLI. 

 

Quadro XLI – Actos de enfermagem por distrito (incluindo vacinação) 

  ACTOS DE ENFERMAGEM POR CENTRO DE SAÚDE E VACINAÇÃO 

 

Nº total de 
Consultas de 
Enfermagem 

Visitas 
Domiciliárias 

Pensos e 
outros 

tratamentos 
Injecções 

Vacinação (nº de 
inoculações) 

AVEIRO 890.220 153.953 1.351.712 390.938 250.299 

CAST BRANCO 614.811 45.420 367.146 201.629 77.350 

COIMBRA 1.114.723 93.466 677.204 230.395 145.030 

GUARDA 337.234 24.332 147.442 80.489 49.297 

LEIRIA 1.205.595 90.292 801.914 221.788 181.228 

VISEU 883.189 60.725 429.014 99.668 119.135 

TOTAL 5.045.772 468.188 3.774.432 1.224.907 822.339 

Fonte: ARSC, IP 
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Os  exames complementares de diagnóstico realizados em 2007 nos centros de saúde da área de influência da 

ARSC encontram-se discriminados no quadro XLII. 

               Quadro XLII - Exames auxiliares diagnósticos realizados nos centros de saúde (2007) 

 

Exames realizados no Centro de Saúde 

 

Patologia 
Clínica 

Radiologia MFR Electrocardiogramas 

  

AVEIRO 6.311 7.222 0 3.003 

  CAST. BRANCO 0 8.267 0 5.478 

  COIMBRA 39.157 33.280 55.116 725 

  GUARDA 0 13.960 0 0 

  LEIRIA 0 3.625 0 0 

  VISEU 0 18.486 0 0 

  Total 45.468 84.840 55.116 9.206 

  Fonte: ARSC, IP 

 

Conforme previamente referido, apenas 8 centros de saúde da área de influência da ARSC dispõem de 

internamento, correspondendo a uma lotação total de 99 camas (quadro XLIII). Desta forma, o movimento de 

internamento traduziu-se em apenas 22 367 dias (quadro XLIII). 

 

Quadro XLIII –Movimento de internamento 

  Lotação (camas) 
Doentes 

existentes em 
01/01/2007 

Doentes 
entrados 

Doentes 
saídos 

Doentes 
existentes 

em 
31/12/2007 

Dias de internamento 
(2007) 

AVEIRO 12 5 342 347 0 1.966 

CAST. BRANCO 16 6 131 127 10 3.060 

COIMBRA 24 17 155 137 18 7.799 

GUARDA 47 22 478 479 21 9.542 

LEIRIA 0 0 0 0 0 0 

VISEU 0 0 0 0 0 0 

Total 99 50 1.106 1.090 49 22.367 

Fonte: ARSC, IP 
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CAPÍTULO II. PROGRAMAS DE SAÚDE 
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1. PROGRAMA DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DOENÇAS CARDIO-CEREBRO-
VASCULARES  

 

As doenças crónicas – designadamente as doenças cardiovasculares – são as doenças mais prevalentes nas 

regiões e países mais desenvolvidos do Mundo, estando relacionadas com o envelhecimento da população e 

estilos de vida (“riscos auto-impostos”). Em Portugal e na Região Centro as doenças cardiovasculares são a 

principal causa de mortalidade, implicando elevados custos (directos e indirectos) decorrentes da sua gestão 

clínica. 

Pelo risco de complicações vasculares (macro e microvasculares) decorrentes da diabetes mellitus, esta doença 

está incluída no programa de prevenção e controlo das doenças cardiocerebrovasculares – não obstante dispor 

de programa de actividades e coordenação regional próprios. 

 

 

1.1 Doenças cardio-cerebro-vasculares 

 

Unidades de AVC 

No âmbito das doenças cardiovasculares foi dado seguimento às determinações da Coordenação Nacional para 

as Doenças Cardiovasculares, nomeadamente no que se refere à realização de concursos para dotação de 

equipamento obtido através do financiamento daquela Coordenação com vista à prossecução do Plano Nacional: 

equipamento das Unidades de AVC (UVAC) a criar, equipamento para os locais onde irão funcionar os serviços de 

Urgência Básica (monitores desfibrilhadores e equipamentos de química seca cardiológica). 

Depois de diversos contactos e reuniões preparatórias destinadas a definir os modelos organizativos, entraram 

em funcionamento as UAVC de Aveiro, Castelo Branco e Leiria. A de Viseu está ainda a trabalhar a meio tempo, 

até se definir a organização interna dos dois serviços de Medicina, sendo que de momento apenas um está a 

funcionar. Esta situação deverá ser resolvida até final do mês de Julho 2008. 

A UAVC da Guarda está atrasada em relação ao calendário proposto, devido a demora no equipamento e obras 

necessárias, devendo também entrar em funcionamento até final do mês de Julho de 2008. 
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O INEM/CODU foi informado de todas estas diligências, estando a proceder ao envio de doentes para a Via Verde 

AVC de acordo com as disponibilidades dos serviços existentes, confirmadas sempre caso a caso. 

Foi promovida a divulgação dos cartazes de prevenção em relação aos AVC e enfarte agudo do miocárdio. 

 

Hipocoagulação 

No âmbito do já citado programa da Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares foi diligenciada a 

dotação de aparelhos de determinação de INR (coagulómetros) para todos os centros de saúde e principais 

extensões de saúde da ARS Centro, com respectivo software de comunicação entre centros de saúde e hospitais, 

e gestão automatizada dos ficheiros dos doentes hipocoagulados. 

Neste momento está já a decorrer a fase de entrega do material e formação programada nos diversos centros de 

saúde ou SRS. 

 

Cartão de risco cardiovascular 

Foi ainda continuado o desenvolvimento do programa Cartão de Risco Cardiovascular, alargando-se o âmbito dos 

centros de saúde e USF na fase piloto, bem como fazendo já o levantamento dos dados iniciais e experiência 

adquiridas. Foi já definida, em acordo com o Serviço de Cardiologia dos HUC, a grelha de avaliação a criar no SAPE 

e SAM de modo a se obterem alguns dados de forma consistente e uniforme. 

 

1.2 Programa de prevenção e controlo da diabetes 

 

O Plano de Acção 2006-2008 da ARS Centro, em consonância com os objectivos do Ministério da Saúde, adoptou 

como sendo os seus objectivos gerais de actuação e desenvolvimento a implementação de programas de saúde. 

A diabetes mellitus é uma doença crónica, considerada grave. Em Portugal, uma vez que os estudos de 

prevalência de diabetes não foram efectuados em amostras representativas, consideram-se os dados do 

Inquérito Nacional de Saúde (INS), relativamente à prevalência auto-referida nas amostras de 1999 (4,7%) e de 

2006 (6,7%). Reforça-se assim a convicção de uma tendência crescente da prevalência da diabetes em Portugal, 
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estimada pela Internacional Diabetes Federation (IDF), em 2007 8,2% e para 2025 em cerca de 9,8%. Estima-se 

que na Região Centro existam cerca de 200 mil diabéticos. 

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 médio de anos 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 impacte 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 Prevenção e 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.  

O Programa Regional de Prevenção e Controlo da Diabetes é dirigido à população em geral (total 2 412 180 

habitantes), no entanto assume-se como população-alvo preferencial:  

a) As pessoas com diabetes, com ou sem complicações da doença (cerca de 200 000 pessoas com diabetes 
na Região Centro);  

b) As mulheres grávidas;  

c) População com risco acrescido de desenvolvimento de diabetes: 

1- Excesso de peso (IMC >25) e Obesidade (IMC >30). 2- Obesidade central ou visceral, (H > 94cm e M > 80cm). 3- 

Idade > 45 anos se europeus e > 35 se de outra origem/região do mundo. 4- Vida sedentária. 5- História familiar de 

diabetes, em primeiro grau. 6- Diabetes gestacional prévia. 7- História de doença cardiovascular prévia (doença 

cardíaca isquémica, doença cerebrovascular e doença arterial periférica). 8- Hipertensão arterial. 9- Dislipidémia. 10- 

Intolerância à glicose em jejum e diminuição da tolerância à glicose, prévias. 11- Consumo de fármacos que 

predisponha à diabetes.  
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Estruturas e equipamentos de saúde da Região Centro envolvidos no programa: 

31 hospitais, 109 centros de saúde (com 688 extensões de saúde). 

De forma a corresponder às exigências de implementação do programa no terreno, torna-se necessário 

estabelecer uma rede de pontos de contacto ao nível das instituições de saúde com intervenção na diabetes. 

Rede de pontos de contacto/responsáveis pela implementação do programa nas várias instituições de saúde 

da região: 

1 Coordenador Regional; 6 Coordenadores Distritais (Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu), a 

serem substituídos com a criação dos futuros Agrupamentos de Centros de Saúde por 1 responsável em cada 

ACES; 1 Coordenador em cada concelho e nos concelhos com mais de um centro de saúde; 1 Coordenador em 

cada centro de saúde, também a serem substituídos por 1 representante em cada USF e nos centros de saúde; 1 

responsável em cada um dos serviços hospitalares com intervenção em diabetes.  

Mantêm-se as orientações para que todos os médicos de família tenham um período do seu horário para 

consulta de diabetes, autónomas, tendo sido adquirido o material necessário, que se tem vindo a disponibilizar a 

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 o mais afectado.  

Foram envolvidos todos os CS da ARS Centro, na convocação e realização de retinografias (2 fotos a cada olho) e 

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), Centro Hospitalar da Cova da Beira, Hospital Amato Lusitano (Castelo Branco), Hospital Sto. André 

(Leiria), Centro Hospitalar das Caldas Rainha e 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. 

Número de retinografias realizadas de 2001 a 2006:                                  82 447 

Número de retinografias realizadas em 2007:                                              16 883   

Total (desde o início do Programa)                                                                  99 330 
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Quadro XLIV - Número de retinografias realizadas de 2001 a 2007 
RASTREIO DE RETINOPATIA DIABÉTICA 

    Resultados   

ANO Total Rastreios Doentes que 
necessitam tratamento 

  Doentes que não 
necessitam de 

tratamento 

  

      
2001 5.067 2.872 56,7% 2.195 43,3% 

2002 13.317 5.530 41,5% 7.787 58,5% 

2003 11.235 3.650 32,5% 7.585 67,5% 

2004 19.106 5.304 27,8% 13.802 72,2% 

2005 15.237 3.116 20,5% 12.121 79,5% 

2006 18.485 2.962 16,0% 15.523 84,0% 

2007 16.883 2.935 17,4% 13.948 82,6% 

Total 99.330 26.369   72.961   

 
 
 
 

Quadro XLV - Doentes sujeitos a tratamentos de retinopatia diabética com laser  
 
DISTRITOS 

HOSPITAIS       2006             2007 
Enviados Tratados Enviados Tratados 

AVEIRO H. S. Sebastião, EPE 449 263 157 161 

  H. Aveiro 0 0 100 0 

CASTELO BRANCO C. Cova Beira, EPE 0 4 0 0 

H. C. Branco, SPA 0 0 0 0 
      
COIMBRA H. HUC, SPA 348 132 113 63 

H. CHC, SPA 454 362 49 29 

H. Fig. Foz, EPE 63 0 0 0 

GUARDA H. Guarda, SPA 162 151 140 179 

LEIRIA H. Leiria, EPE 52 7 102 48 

C. Caldas Rainha, SPA 0 0 0 0 

VISEU H. Viseu, EPE 255 150 68 36 

  TOTAL 1.334 806 735 516 
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Quadro XLVI – Diabetes: movimento assistencial Região Centro (2007) 

Hospitais 

Nº INTERNAMENTOS EM DIABÉTICOS Nº AMPUTAÇÕES Nº INTERNAMENTOS 

por 
diabetes 

Demora 
média 
(dias) 

por outras 
patologias 

Demora 
média 
(dias) 

por pé 
diabético 

Demora 
média 
(dias) 

major menor 
crianças 0-12 

anos 
jovens 13-21 

anos 

H. Distrital Águeda 37 8,6 176 8,3 7 6,8 4 2 0 0 

H. Fig. da Foz 55 7,4 719 9,9 15 15,1 2 3 3 5 

H. João Crisóstomo - Cantanhede a) 
 

    
 

  
 

  
  

H. José Luciano de Castro - Anadia 46 8,4 225 8,1 4 19,3 3 0 0 0 

H. Nossa Sra. Assunção - Seia 58 9,1 310 13,7 18 22,7 2 0 0 0 

H. S. Teotónio - Viseu 166 5,3 3097 9,4 1 14,0 19 16 9 11 

H. Sousa Martins - Guarda 145 12,5 789 10,5 18 14,5 19 0 4 3 

H. Sto. André - Leiria 64 6,6 2087 8,4 53 11,1 23 16 13 12 

H. Visconde Salreu - Estarreja 59 20,4 326 10,8 29 14,7 3 2 0 0 

IPO de  Coimbra 
  

690 8,3 
 

  
 

  
  

H. Infante D. Pedro - Aveiro 165 9,6 1377 8,9 
 

  68 0 4 12 

Centro Hospitalar Coimbra, EPE 
  

    
 

  
 

  
  

Hospital Geral 254 9,6 1499 9,8 142 11,3 31 23 
  Hospital Pediátrico 11 5,7 4 4,8 

 
  

 
  14 4 

Maternidade Bissaya Barreto 
  

127 3,5 
 

  
 

  
  

Hospitais Universidade Coimbra 692 7,1 4500 16,3 62 15,0 46 22 4 17 

H. Distrital de Pombal 
  

    
 

  
 

  
  

H. Amato Lusitano - Cast. Branco 
  

    
 

  
 

  
  

C. H. Cova da Beira - Covilhã                     

TOTAL 1752 
 

15926   349   220 84 51 64 

a) Esteve encerrado para obras durante 2007. 
 

 

Perspectivas para 2008: 

Em 30 Julho 2007 foi publicada Portaria nº 655/2007 do Ministro da Saúde que criou o “Guia da pessoa com 

diabetes” (começou a ser distribuído em Junho 2008). 

Em 14 Novembro 2007 a Direcção-Geral da Saúde (DGS) publicou em Circular Normativa o novo Programa 

Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes. Foi criada na dependência da DGS  a Comissão de Coordenação 

do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes que inclui, à semelhança do Núcleo Executivo,  

representantes das ARS.  
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2. PROGRAMA DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS ONCOLÓGICAS 

 

2.1 Programa de rastreio do cancro da mama 

 

O rastreio do cancro da mama decorre com normalidade, dentro dos padrões estipulados nas guidelines europeias 

para o cancro da mama. A ARSC através da Comissão Oncológica Regional (COR) acompanha a sua execução. 

O rastreio de base populacional iniciou-se em Junho 1990 e atingiu a totalidade dos concelhos da Região (83) em 

2000. A população alvo é de 256.200 mulheres entre 45 e 69 anos, sendo feito o convite personalizado (bienal) 

desde 2003. 

Foi feita pela Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) a digitalização da mamografia em 2007, processo dispendioso e 

moroso, mas que potencia a qualidade e o desempenho. 

A consulta de aferição mantém-se centralizada (cirurgia, imagiologia, citopatologia e psicologia), embora este 

processo não esteja estabelecido em protocolo entre a ARSC e a LPCC. 

 

Resultados: 

Mulheres convidadas (2007) – 94,3% 

Mulheres rastreadas (2007) –total –  102.020 

(Novas -  23.976 ; Repetidas – 78.044) 

Taxa de participação (2007) – 67,2% (total)   (Urbana – 57,9%; Rural 81,5%)  

(Novas 36,9% , Repetidas 81,2%) 

Taxa de cobertura – 60,2% 

Discrepância inter-leitores em dupla ocultação – 7,8% 

Nº de aferições (Tx Mamomgrafia +) –  3.057 ( 3,0%) 

Nº de aferições positivas -300 (0,29%) 

(Novas -  0,48% e Repetidas – 0,24%) 
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Os resultados relativos a 2007 só estarão disponíveis em 2009 dado que a maioria das mulheres ainda estão em 

tratamento, pelo que se aprentam os resultados obtidos até 2006: 

Taxa de detecção tumoral (1990 a 2006) – Total 2,9‰   

(Novas 3,8‰ ; Repetidas 1,9‰) 

Valor preditivo positivo da aferição (1990 a 2006) – Total 59,3%   

(Novas 56,2%; Repetidas 59,3%) 

 

Quadros XLVII – Tratamento primário de tumores da mama feminina 

 

 

 

Fonte NRC/LPCC 

  

45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 Total 

Tumores "in situ" 36 38 43 30 25 35 
19% 

64 62 57 70 75 65 

29 25 26 29 21 26 
Tumores invasivos 

81% 49 62 66 63 72 64 

22 13 8 8 7 10 

% 

neo-adjuvante % 

Tratamento primário dos tumores malignos segundo o grupo etário 1990-2005 

% 
terapêutica 

% 
mastectomia 

mastectomia 
% 

cirurgia conservadora 

cirurgia conservadora 

iniciais sucessivas Total 

36 35 35 

64 65 65 

25 27 26 

63 65 64 

12 8 10 

  

  

cirurgia conservadora 
% 

mastectomia 
% 

terapêutica 

neo-adjuvante% 

  
  

Tumores "in situ" 
cirurgia conservadora 

Tratamento primário dos tumores malignos segundo a fase do rastreio 1990-2005 

Tumores invasivos 
81% 

mastectomia 
% 

% 
19% 
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2.2 Programa de rastreio do cancro do colo do útero 

 

O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) na Região Centro iniciou-se de forma estruturada em 1990, com 

coordenação do Instituto Português de Oncologia de Coimbra (IPOC) e afectando 11 centros de saúde da região. 

Até 1997 foram englobados 65 centros de saúde, não tendo havido alargamento desde essa data. Assim, a 

Comissão Oncológica Regional (COR), em 2002, criou o Grupo de Trabalho para o Rastreio do Cancro do Colo do 

Útero, que tinha como tarefas primordiais: 

1 - Redefinir o programa;   

2 - Promover alargamento ao universo de centros de saúde da Região;  

3 - Atingir uma taxa de participação de pelo menos 60%;  

4 - Diminuir a taxa de mortalidade por cancro do colo do útero; 

5 - Diminuir a incidência de cancro invasivo. 

 

Desde então, o programa passou a centrar-se na ARS Centro e foi elaborado um manual do rastreio. As 6 sub-

regiões e todos os 109 centros de saúde da Região foram englobados no programa (Julho 2006). Alargámos o 

envolvimento a 2 laboratórios de citopatologia altamente qualificados. Foi criada rede de referenciação 

especifica com 12 Unidades de Patologia Cervical de referência creditadas, e adquiriu-se um programa de 

informação específico. Até à reestruturação do programa em 2005, diagnosticaram-se e trataram-se 210 cancros 

do colo  (0,5 %O) e 2490 lesões de alto grau pré-malignas (5,4 %O ). 

A taxa de incidência na região subiu inicialmente, devido à procura activa, de 19,6 por 100 mil até 28,4 por 100 

mil em 1995, iniciando uma queda progressiva desde essa data, situando-se em 14,3 por mil em 2004 (última 

edição do Registo Oncológico Regional). 

A mortalidade por cancro do colo do útero tem vindo a diminuir, (exceptuando 2001 quando atingiu 4,1‰), de 

3,1‰ em 1996 até 2,3‰ em 2005.  

A incidência de cancro invasivo reduziu-se drasticamente , se antes do inicio do rastreio menos de 20% dos 

cancros eram detectados no estádio I e II, sendo mais de 50% detectados em estadios avançados (III e IV), 

actualmente a situação inverteu-se, sendo detectados mais de 90% dos casos nos estadios I e II sendo menos de 

7% os casos detectados em fase avançada da doença. 
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Desde 2005 a cobertura populacional tem vindo a subir. Foram rastreadas 46.700 mulheres em 2004 (65 centros 

de saúde participantes), 65.400 em 2005 (82 centros de saúde) e 99.700 em 2006 (cobertura de todos os 109 

centros de saúde da região em Junho). 

Em 2007: 

• Realizaram o rastreio de cancro do colo do útero 111.479 mulheres, o que projectado a 3 anos 
representa uma taxa de cobertura de 59,5%  

• A taxa de execução aumentou 11% relativamente a 2006 e foi 6% superior às metas estabelecidas. 

• Diagnosticaram-se e trataram-se 34 cancros do colo correspondendo a uma taxa de incidência de 0,32%O 

• Diagnosticaram-se e trataram-se 434 lesões de alto grau, pré-malignas correspondendo a uma 
incidência de  4,1%O 

• Diagnosticaram-se e trataram-se 1178 lesões de baixo grau, correspondendo a uma incidência de  
11,3%O 

• A percentagem de citologias insatisfatórias foi inferior a 1%, significativamente inferiores às de outros 
programas europeus (nomeadamente do NHS) 

 

Quadros XLVIII – Taxas de realização e número de citologias 

 
  2006 METAS  2007 

  N.º de Citologias Tx realização ANUAIS N.º de Citologias Tx realização 
Aveiro 38019 116,3 32703 40542 124 

Castelo Branco 6808 82,2 8284 8380 101,2 

Coimbra 17720 89,1 19890 19868 99,9 

Guarda 7625 108,8 7007 8129 116 

Leiria 11616 55,6 20900 16617 79,5 

Viseu 17943 105,6 16996 17943 105,6 

REGIÃO CENTRO 99731 94,3 105780 111479 105,4 

 

RESULTADOS DAS CITOLOGIAS 2007 

 N % 

resultados recebidos  104742 94,00 

citologias negativas 99941 95,42 

colheita insatisfatória 738 0,74 

atipias cel. Escamosas 2353 2,25 

lesões de baixo grau 1187 1,13 

lesões de alto grau 434 0,41 

carcinomas invasivos 34 0,032 
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Actualmente vivemos uma fase de transição devido às dificuldades de utilização do novo sistema de informação. 

Este ficou concluído em Julho 2007 mas devido a dificuldades na largura de banda disponibilizada nos centros de 

saúde, tornou-se, nuns casos impossível e noutros muito moroso (extensões e centros de saúde com menos de 2 

Mb).  

Em 2008 será concluída a migração do histórico das mais de 900 mil citologias realizadas, podendo iniciar-se a 

utilização do programa nos laboratórios de citopatologia e nas unidades de patologia cervical. Foi entretanto 

adquirido um novo módulo informático que poderá tornear a dificuldade das unidades de saúde a menos de 2 

Mb e que irá também ser implementado em 2008. 

 

2.3 Programa de rastreio do cancro do cólon e recto 

 

O Grupo de Trabalho do Rastreio do Cancro do Cólon e Recto foi criado em 14 de Fevereiro de 2006, com o 

objectivo primordial de implementar na região um programa de 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 universal, 

facilitador do desempenho dos intervenientes e que permita a monitorização do processo e avaliação de 

resultados. 

Em Portugal, o carcinoma do cólon e do recto (CCR) representa a primeira causa de morte por cancro, 3.343 

mortes em 2005 (quase 10 óbitos por dia), vindo consecutiva e consistentemente a aumentar entre nós desde o 

início da década de 80, a uma taxa média anual superior a 4%. Não restam dúvidas, que o CCR constitui em 

Portugal um grave e premente problema de Saúde Pública. 

Acresce que o CCR é uma neoplasia maligna susceptível de ser prevenida. Com efeito, cerca de 90% destes 

tumores têm a sua origem em pólipos adenomatosos benignos, os quais crescem e se desenvolvem no cólon 

durante 10 a 20 anos até se tornarem malignos, podendo a identificação e remoção atempada destes adenomas 

prevenir o CCR e, decorrentemente, reduzir a sua incidência. Além disso o CCR possui uma fase pré-clínica 

relativamente longa, no decurso da qual o tumor pode ser detectado num estádio precoce e curável.  

De acordo com dados do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) comprovados pelas estatísticas de 

saúde de países com programas de rastreio iniciados nos anos 80-90, uma em cada três mortes poderia ser 

evitada se os indivíduos com mais de 50 anos fossem vigiados com regularidade, uma vez que mais de 90% dos 

CCR ocorrem depois daquela idade. 
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As recomendações do International Agency for Research on Cancer (IARC)/European Colorectal Cancer Network 

(ECRCN), vão no sentido da realização de rastreios de base populacional, utilizando a pesquisa de sangue oculto 

nas fezes (PSOF) complementada com colonoscopia total nos casos positivos. 

Foi esta a metodologia adoptada para a proposta de um piloto deste rastreio na Região Centro, incluído no Plano 

de Acção da ARSC  2006/2008. 

O Manual do rastreio foi concluído em Abril 2007 e apresentado à Coordenação Nacional para as Doenças 

Oncológicas (CNDO) em Julho 2007 em reunião da COR da ARS Centro. Ainda em 2007 foi feita a análise e revisão 

técnico-científica pelo Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência, o que contribuiu para a validação 

final do programa. 

Obtivemos a colaboração da ACSS e do ACS-CNDO na aquisição de um sistema de informação de apoio ao 

programa de rastreio em todas as suas vertentes, (contrato de prestação de serviços de fornecimento, 

implementação e manutenção do sistema de informação do rastreio, com aplicação prevista a nível nacional, 

assinado a 11 de Março de 2008). 

Possuímos, na região, capacidade técnica, diagnóstica e terapêutica para implementação do programa de base 

populacional, com resposta em tempo útil, com um módulo de monitorização e garantia de qualidade. 

Consideramos haver razoabilidade económica da proposta que indubitavelmente conduzirá a ganhos em saúde 

com elevada eficiência e efectividade (de referir que este rastreio possibilitará a prevenção e tratamento de 

cancro e de lesões pré malignas, a um custo global ligeiramente inferior ao dos rastreio cancro da mama e do 

cancro do colo do útero). 

A ARSC está pronta a iniciar em 2008 o projecto piloto em 30 centros de saúde, tendo toda a estrutura montada 

no terreno - projecto com manual, participação das equipas de medicina familiar, laboratório de saúde pública, 

gastrenterologia, anatomia patológica, cirurgia e módulo de monitorização (epidemiologia, estatística e 

informática).  

 

 

 

 

 



  

49 

 

  

Figura III –  Projecto piloto rastreio do cancro do colon e recto 

  

  

Actualmente o único entrave prende-se com o pagamento das colonoscopias e exames de anatomia patológica a 

preços que se situam acima dos convencionados - embora inferiores aos estipulados na portaria 567/2006 - 

pressuposto fundamental para garantir o cumprimento dos critérios de qualidade exigidos internacionalmente 

(ICRCSN). 

Em 2007, a ARSC  dispendeu 18,7 mil euros em testes de pesquisa de sangue oculto  nas  fezes, 9  mil euros  em  

equipamento  laboratorial e  4 mil  euros  em  manuais  e cartazes e folhetos. O ACS dispendeu 7 mil euros em 

cartazes, folhetos e out doors e financiará o sistema de informação que na primeira fase (piloto) orça em 24 mil 

euros (2008).  

De referir a participação desta equipa em reuniões internacionais (EUNICE, ECN, IARC) e o convite recente para 

participar e apresentar o projecto no encontro bienal da ICRCSN em Oxford. 
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3. PROGRAMA DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS 

 

Com o aumento da esperança de vida e o envelhecimento da população, surgem, necessariamente, novas 

necessidades em saúde e, consequentemente, agravam-se os problemas familiares e sociais, surge um número 

cada vez maior de doentes com doenças crónicas incapacitantes e de pessoas com doenças incuráveis em estado 

avançado e em fase final de vida. As famílias enfrentam cada vez mais problemas para apoiarem os seus 

dependentes. O recurso aos hospitais de agudos torna-se uma situação frequente para estes doentes cujas 

estadias muitas vezes se prolongam para além do número de dias desejável para colmatar os seus problemas. É 

neste contexto que surge a necessidade de criar a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), 

facto consumado através do Decreto-Lei n.º 101/2006 de 6 de Junho. 

A RNCCI tem como objectivo geral a prestação de cuidados continuados integrados a pessoas que, 

independentemente da idade, se encontrem em situação de dependência. Esta prestação de cuidados é 

assegurada através das Unidades de Internamento, Unidades de Ambulatório, Equipas Hospitalares e Equipas 

Domiciliárias.  

As Unidades que integram a RNCCI podem ser de diferentes tipologias: Convalescença, Média Duração e 

Reabilitação, Longa Duração e Manutenção e Cuidados Paliativos. De uma forma muito sucinta e de acordo com a 

Directiva Técnica n.º 1/UMCCI/2008 de 07/01/2008, faz-se uma caracterização de cada uma delas: 

As Unidades de Convalescença são destinadas a prestar cuidados a doentes com perda transitória de autonomia 

que requerem cuidados de saúde que, pela sua frequência, complexidade ou duração, não possam ser prestados 

no domicílio, com previsibilidade de internamento até 30 dias consecutivos. 

As Unidades de Média Duração e Reabilitação (UMDR) têm como finalidade prestar cuidados a doentes com 

perda de autonomia potencialmente recuperável que requerem cuidados de saúde que, pela sua frequência, 

duração, ou ausência de apoio social, por parte dos cuidadores e/ou equipas de cuidados continuados 

integrados, não podem ser prestados no domicílio, com previsibilidade de internamento superior a 30 dias e 

inferior a 90 dias consecutivos. 

As Unidades de Longa Duração e Manutenção (ULDM) têm como intuito prestar cuidados a doentes com 

processos crónicos que apresentam diferentes níveis de dependência e graus de complexidade que não podem 

ser prestados no domicílio, com previsibilidade de internamento superior a 90 dias consecutivos. Estas unidades 

podem ainda proporcionar internamento a doentes com dificuldades de apoio familiar ou cujo principal cuidador 

tem necessidade de descanso, podendo a duração do(s) respectivo(s) internamento(s) ser inferior a 90 dias, com 

o limite anual de 90 dias. 
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As Unidades de Cuidados Paliativos são destinadas a prestar cuidados a doentes com doenças complexas em 

estado avançado, evidência de falha da terapêutica dirigida à doença de base ou em fase terminal, que requerem 

cuidados em regime de internamento para orientação ou aplicação do plano terapêutico paliativo. 

 

Equipas de rede 

A coordenação da RNCCI desenvolve-se a três níveis: nacional, regional e local. Na Região Centro existe uma 

Equipa de Coordenação Regional (ECR), dezasseis Equipas de Coordenação Local (ECL) e treze Equipas de Gestão 

de Altas (EGA). Estas equipas, asseguram o planeamento, gestão, controlo e avaliação da Rede a nível Regional.  

 

Capacidade instalada 

A RNCCI começou a sua implementação na Região Centro através do estabelecimento de contratos com 

Unidades, no âmbito da Experiência Piloto, a partir de meados de Novembro de 2006. Até Maio de 2007 foram 

contratualizadas 373 camas e, no final de 2007, e após a reconfiguração da área da abrangência da ARSC, o 

número de camas ascendia a 541, verificando-se assim um aumento de 45%. 

Em 31/12/2007 as camas na Região Centro estavam distribuídas pelas tipologias descritas no quadro XLVIII. 

Quadro XLIX - Número de camas por tipologia e por distrito 
Distrito / Tipologia Convalescença Média duração Longa duração Paliativos Total 

Aveiro 0 44 0 0 44 

Castelo Branco 18 10 10 10 48 

Coimbra 50 74 122 14 260 

Guarda 18 9 10 0 37 

Leiria 0 24 13 0 37 

Santarém (Mação) 0 0 0 0 0 

Viseu 0 54 61 0 115 

Total 86 215 216 24 541 

% 16% 40% 40% 4% 100% 

 

Acordos efectuados 

No final de 2007 existiam 21 Instituições com as quais foram estabelecidos acordos de prestação de cuidados 

continuados integrados. 
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Doentes atendidos 

Foram internados na Região Centro desde o início da experiência piloto até 31/12/2007 um total de 2.264 

doentes. 

 
Quadro L - Utentes atendidos por sexo (2007) 

 

 

Quadro LI - Média etária dos utentes atendidos por tipologia 

 

Foi na tipologia de convalescença que existiu um maior número de utentes atendidos, acontecimento que está 

intimamente relacionado com o facto de a rotatividade ser necessariamente maior nesta tipologia, 

comparativamente com as outras. 

Proveniência dos doentes atendidos 

A origem dos doentes que integraram a rede, corresponde a 68,6% têm como proveniência o hospital (quadro LI). 

A referenciação feita pelos hospitais tem principal relevância no ingresso na tipologia de convalescença, pois 

representa 87,3%. 

Quadro LII - Proveniência dos utentes atendidos 

UMDR - Unidades de Média Duração e Reabilitação 

ULDM- Unidades de Longa Duração e Manutenção 

 

 Convalescença Média Duração Longa Duração Paliativos Total 

Feminino 50,8% 47,9% 45,9% 56,1% 49,8% 

Masculino 49,2% 52,1% 54,1% 43,9% 50,2% 

 Idade /Tipologia Convalescença Média duração Longa duração Paliativos Total 

Média Etária 74,4 74,6 74,9 73,3 74,2 

Proveniência / Tipologia Convalescença Média duração Longa duração Paliativos Total 

Domicílio 7,3% 20,5% 28,0% 0,5% 14,1% 

Lar /Residência 0,6% 2,8% 1,7% 0,0% 1,3% 

Hospital 87,3% 51,5% 39,9% 95,8% 68,6% 

Convalescença 0,1% 15,6% 3,4% 0,0% 4,8% 

UMDR 0,0% 1,2% 8,7% 0,0% 2,5% 

ULDM 0,4% 2,5% 3,4% 0,0% 1,6% 

CS /USF com 

Internamento 
4,2% 6,0% 14,9% 3,7% 7,2% 
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O facto de se verificar o ingresso de utentes numa tipologia, provenientes de uma unidade dessa mesma 

tipologia (acontecimento explicado com as transferências de utentes entre Instituições), demonstra a 

preocupação constante em colocar o doente o mais próximo possível da sua morada preferencial. 

 

Utilização da capacidade instalada 

Desde o princípio da experiência piloto até ao fim de 2007, na Região Centro, a taxa de ocupação média das 

diferentes unidades foi de 74%. Sendo para Convalescença, Média Duração, Longa Duração e Cuidados Paliativos 

de 70%, 85%, 93% e 78%, respectivamente. 

Em média cada episódio de internamento demora 58,3 dias. Os internamentos em Cuidados Paliativos têm a 

demora média mais baixa (18,9 dias) e os referentes à Longa Duração são os mais elevados (125,3 dias). 

 

Destino dos doentes saídos 

No que respeita ao destino dos doentes após o internamento, foi assinalado com maior frequência o destino 

Outros, nos quais estão incluídos os óbitos. A ida para o domicílio, com ou sem solicitação de cuidados 

Domiciliários ou apoio de Unidade de Dia, representa 40,4% (quadro LIII). 

 

Quadro LIII - Destino dos doentes saídos 

 

 

Destino / Tipologia Convalescença Média Duração Longa Duração Paliativos Total 

Domicílio sem Cuidados 

Domiciliários 
30,3% 30,2% 17,6% 24,8% 25,7% 

Domicílio  com Cuidados 

Domiciliários 
22,7% 12,8% 9,8% 9,7% 13,8% 

Domicílio  com indicação 

de Unidade de Dia 
1,6% 1,5% 0,4% 0,0% 0,9% 

Lar / Residência 7,0% 11,7% 8,6% 0,0% 6,8% 

Hospital 12,2% 14,6% 20,3% 4,4% 12,9% 

UMDR 12,7% 1,5% 0,8% 0,0% 3,7% 

ULDM 2,4% 7,8% 5,1% 0,0% 3,8% 

Convalescença 0,8% 0,0% 0,8% 0,0% 0,4% 

Outros (inclui óbitos) 10,2% 19,8% 36,7% 61,2% 32,0% 
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Motivo da alta 

Verifica-se que 35,5% dos utentes saídos tiveram alta porque atingiram os objectivos terapêuticos previstos 

(quadro LIII). O óbito representa 30,2%, sendo nos Cuidados Paliativos a tipologia onde a percentagem apresenta 

uma maior expressividade (60,7%). A agudização foi o terceiro motivo (12,8%) de alta dos doentes. 

 

Quadro LIV - Motivo da alta 

 
  

Motivo da alta / 
Tipologia 

Convalescença Média Duração Longa Duração Paliativos Total 

Obtenção dos objectivos 

terapêuticos previstos 
50,1% 43,9% 13,7% 34,5% 35,5% 

Agudização 11,5% 14,8% 20,7% 4,4% 12,8% 

Cronicidade 14,6% 8,5% 2,3% 0,0% 6,3% 

Óbito 7,9% 17,0% 35,2% 60,7% 30,2% 

Alta voluntária (a pedido) 2,4% 7,6% 16,0% 0,0% 6,5% 

Outros 13,5% 8,3% 12,1% 0,5% 8,6% 
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4. PROGRAMA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 

 

As doenças infecciosas reemergiram, nas últimas décadas, como causa relevante de doença e mortalidade – de 

que são exemplos a pandemia de SIDA e  a tuberculose e, pelo alarme social decorrente, as meningites e a 

infecção humana pelo vírus influenza A(H5N1). 

Dando cumprimento às disposições normativas da Direcção-Geral da Saúde, a ARSC tem em curso um conjunto 

de programas visando a prevenção e controlo de doenças transmissíveis (incluindo a gripe humana), nos quais a 

comunicação do risco/capacitação do público e dos profissionais de saúde assume um papel fundamental. 

 

4.1 Sistemas de vigilância das doenças transmissíveis 

 

Sistema de Alerta e Resposta Apropriada 

Desde a primeira declaração relativa à Região Centro, colocada no Sistema de Alerta e Resposta Apropriada 

(SARA) em 27/11/1999 até 31/12/2007, esta Região contribuiu com 13% (173/1352) do total de declarações a 

nível nacional, cuja distribuição por distrito se pode ver na figura IV. 

Figura IV - Número de declarações por distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SARA, 1999 – 200 7  

LEIRIA COIMBRA VISEU AVEIRO C. BRANCO GUARDA 

66 56 25 10 10 6 
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Destas 173 declarações, 94,2 % (163/173) correspondem a meningite de diferentes etiologias e de sepsis (MS), 

das quais 90,7% (148/163) são de etiologia meningocócica. Os 5,8% restantes (10/173) correspondem a; 1 sífilis 

congénita; 3 pneumonias por Legionella; 4 incidentes devido ao calor e 2 alertas por Síndrome Respiratório 

Agudo.  

As taxas de incidência de MS por 100.000 habitantes variam entre o valor mínimo de 0,04 em 2001 e o máximo 

de 1,93 em 2002, com uma taxa média de incidência de 0,76 nestes 9 anos (1999-2007) – gráfico V. A evolução 

por distritos e por ano pode observar-se no gráfico VI.   

Dos casos de MS (160/163) para os quais existe informação, 33,8% (54/160) pertencem ao sexo feminino e 66,3% 

(106/160) pertencem ao sexo masculino.  

Relativamente à idade e também nos 163 casos de MS, em 3,7% (6/163) a idade à data da declaração, não pode 

ser calculada por falta de data de nascimento. Nos restantes 157 observou-se uma idade média de 6 anos, uma 

idade mediana de 2 anos e um intervalo dos 0 aos 74 anos. Oitenta por cento dos doentes tinham idades 

compreendidas entre os 0 e os 7 anos. Vinte e sete por cento (42/157) tinham menos de uma ano de idade e 

mostravam uma idade média e mediana de 6 meses e um intervalo dos 0 aos 11 meses. Um por cento dos 

doentes (2/157) tinha idades inferiores a 1 mês; idades média e mediana de 11 dias, e um intervalo dos 3 aos 19 

dias (Gráfico VII). 

 

Gráfico V- Taxas de incidência e número de meningites e de sepsis na Região Centro  

 

                                                                                                 F o n t e :  S A R A ;  I N E  
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Gráfico VI - Taxas de incidência de meningites e de sepsis na Região Centro e por distrito (99/07) 

 

                               F o n t e :  S A R A   

 

Grafico VII - Meningites e de sepsis por distritos da Região Centro, por grupo etário (99-07) 

  

          F o n t e :  S A R A ;  I N E  

Em 2007 houve 17 declarações ao SARA na Região Centro. Destas, 94,1% (16/17) correspondem a MS e 5,9% 

(1/17) a um doença dos Legionários. Não houve declarações provenientes dos distritos de Castelo Branco, 
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Guarda e Viseu. Nos 3 distritos com declarações as taxas variaram entre 0,409 em Aveiro e 2,294 casos por 

100.000 habitantes em Leiria. (Figura V)   

Figura V -  Número e taxas de incidência por 100.000 habitantes de meningite e de sepsis, por distritos da 
Região Centro (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F o n t e :  S A R A ;  I N E  

 

O SARA é um sistema que se enquadra nos sistemas de alerta precoce especialmente vocacionados para os 

problemas que necessitam de uma resposta rápida, que recentemente sofreram um impulso devido à ameaça 

da gripe pandémica, como é exemplo o sistema europeu de Alerta e Resposta Precoce (EWRS).  

O SARA, apesar das suas enormes potencialidades, constantes do seu documento de apresentação, encontra-

se quase exclusivamente confinado às declarações de meningite.  

Os dados aqui apresentados, disponíveis na internet sob acesso restrito, espelham a realidade do sistema. O nível 

regional tem acesso de leitura, estando a responsabilidade pela validação de dados acometida aos níveis locais, 

onde a informação tem origem, e ao nível central que tem permissão de escrita. 

 

Assim, a interpretação destes dados, de valor inquestionável, deve ser cautelosa e abrangente já que o sistema 

não foi sujeito a uma avaliação de qualidade, pelo que não vamos alongar-nos na sua discussão.  

LEIRIA COIMBRA VISEU AVEIRO C. BRANCO GUARDA 

N Tx. %ooo N Tx. %ooo N Tx. %ooo N Tx. %ooo N Tx. %ooo N Tx. %ooo 

11 2,29 2 0,46 0  0   3 0,41     0 0  0    0 
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Doen ças de Declaração Obr igatór ia  

O nível regional continua fora do circuito de monitorização das Doenças de Declaração Obrigatória (DDO). Os 

dados a que temos regularmente acesso em formato Access, provenientes das sub-regiões de saúde apresentam 

discrepâncias com a base de dados nacional, que não nos permitem publicá-los sem comparar as duas fontes.  

Não foi ainda possível analisar com detalhe a base de dados nacional referente à região, o que faremos muito em 

breve. 

Não foram recebidos pedidos de apoio para controlo e investigação de surtos. É urgente a formalização das 

equipas locais de investigação epidemiológica. 

 

Formação  

Realizaram-se 11 cursos de utilização de técnicas para a investigação de surtos no âmbito das equipas distritais 

de investigação com a duração de 4 horas por curso e com uma média de 15 profissionais por curso. 

Foi ministrado um curso de aprendizagem do programa informático EPI INFO 2000, na Administração Regional de 

Saúde do Norte, organizado pela coordenação dos internatos médicos de saúde pública. 

Foram ministrados 2 cursos com 6 horas de duração cada; em Coimbra, no dia 17 de Maio e na Guarda, no dia 21 

de Junho, sobre Prevenção da Doença dos Legionários e Controle e Investigação de Surtos. 

 

Foi frequentado o curso sobre Aspectos Técnicos da Investigação de Surtos, no Instituto Carlos III, com a duração 

de 30 horas que decorreu em Madrid de 23 a 27 de Abril de 2007. 

Foi ministrada uma acção de formação para profissionais de saúde do Hospital Militar de Coimbra sobre 

informação e gestão de casos de gripe aviária e pandémica com a duração de 8 horas que decorreu no Hospital 

Militar de Coimbra no dia 18 de Maio de 2007 (ver Programa de Prevenção e Controlo da Gripe). 

 

Comunicação de trabalh os c ient í f icos  

Participação no I Conferência Científica Europeia de Investigação Epidemiológica Aplicada das Doenças 

Infecciosas (ESCAIDE) que decorreu em Estocolmo de 18 a 20 de Outubro de 2007 com a apresentação de um 

poster com o título: “Cluster of Legionnaires’ disease linked to cooling towers in a Portuguese University 

Hospital”. 
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4.2 Programa nacional de vacinação - PNV 

 

Com a finalidade de proporcionar à população da Região Centro serviços de melhor qualidade na área da 

vacinação, tem vindo a ser implementado o 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 procedimento, materiais e avaliação comuns, de forma a permitir adoptar, introduzir ou alterar 

medidas correctoras.  

As actividades desenvolvidas em 2007 (níveis regional, subregional e local), permitiram alcançar resultados que 

só foram possíveis com a sensibilização e o envolvimento continuado de todos os profissionais de saúde que 

trabalham nesta área (quadro LV). 

Foram momentos marcantes para o Programa de Vacinação Regional em 2007, a implementação do PNV 2006, a 

campanha de vacinação contra a doença invasiva por Neisseria meningitidis do Serogrupo C (Campanha Men C), 

a implementação de suporte de informação relativo à Gripe Sazonal e o contributo prestado para a 

uniformização da avaliação da cobertura vacinal a nível nacional. 

 

Quadro LV – Programa regional de vacinação: principais actividades realizadas (2007) 

ACTIVIDADES COMENTÁRIOS 

Monitorização e avaliação das taxas de cobertura vacinal – coortes 
de nascidos no ano da avaliação, 1, 2, 7, 14, 18, 25 e 65 anos de 
idade  

Foram introduzidas para avaliação, as coortes dos nascidos no 
ano de avaliação e dos 18 anos 

Elaboração do relatório de avaliação da cobertura vacinal da Região 
Centro 

Elaborado o relatório anual com o triénio 2005-2007 

Uniformização da avaliação da cobertura vacinal a nível nacional 
Participação em reuniões com responsáveis regionais e 
nacionais – generalização da aplicação da ficha de avaliação da 
região Centro a nível nacional   

Monitorização e avaliação das taxas de cobertura vacinal – coortes 
abrangidas pela campanha Men C 

Foram realizadas avaliações trimestrais (unidade de saúde, 
SRS/distrito e região)  
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Determinação de taxas de cobertura vacinal relativa à gripe sazonal  
Aplicação de suportes de informação relativos a: profissionais 
de saúde; idosos e população em geral; instituições de apoio 
social e/ou privada de saúde 

Actualização do documento “Excelência na vacinação” 
Foi actualizado o documento “Excelência na Vacinação – 
actualização 2007”, e divulgado através de dossiê por todos os 
Serviços de vacinação e Hospitais da Região Centro. 

Divulgação de informação relativa ao Programa nos sites da ARSC e 
da DGS  

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

Reuniões com os responsáveis subregionais do Programa de 
Vacinação 

Foram realizadas 7 reuniões ao longo do ano 

Elaboração, edição, distribuição e divulgação de material de apoio 
ao programa 

Elaborado: 
- cartaz resumo do PNV; 
- poster da campanha Men C; 
- folheto da campanha Men C  

 

 

 

Quadro LVI - Cobertura vacinal – Vacinas do PNV 

  

Nascidos 
ano de 

avaliação 
1 ano de idade 2 anos de idade 

7 anos de 
idade 

14 anos de 
idade 

18 anos de idade 

25 
anos 
de 

idade 

65 
anos 
de 

idade 
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Td
 

Td
 

Td
 

2006 (%) 
  
  99 97 97 97 98 97 96 96 98 96 96 97 97 94 92 94 

   
  71 63 

2007 (%) 96 96 98 98 98 98 98 98 96 96 98 98 96 97 97 97 95 97 96 96 94 96 75 72 

 

Verificou-se uma evolução positiva das coberturas vacinais, com particular destaque para as coortes dos 14, 25 e 

65 anos de idade. 

No que se refere às coortes de crianças/jovens, e apesar das taxas de cobertura atingidas nas coortes dos 7 e 14 

anos serem inferiores às atingidas nos dos 1 e 2 anos, verificou-se uma evolução positiva, reflexo do 

investimento efectuado nesta área, pelos profissionais de saúde. A Campanha Men C poderá ter contribuído para 

os resultados obtidos. 
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À excepção das coortes que completaram o 25.º e 65.º aniversários em 2007, todas as outras, obtiveram taxas 

de cobertura superior a 95%. As metas regionais, foram atingidas, nas coortes que completaram o 1.º, 25.º e 65.º 

aniversários em 2007. 

Quadro LVII - Cobertura vacinal – Campanha Men C (situação em 31/12/2007) 
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Avaliação - 
situação em 
31.12.2007 97% 97% 96% 96% 96% 95% 93% 94% 93% 91% 90% 90% 89% 87% 87% 85% 

 

A Região Centro apresenta cobertura vacinal ≥ 95% nas coortes de nascidos entre 1999 e 2004 (até Setembro). 

Apesar do esforço e êxito obtidos, existe ainda um total de 31 851 crianças e jovens por vacinar na Região 

Centro. A vacinação destas crianças e jovens, irá ser continuada durante o ano de 2008, estando previstas 

estratégias para promover a sua vacinação - campanha regional de divulgação pública com a utilização de 

cartazes e spots publicitários nas rádios regionais, entre outras.  

 

Quadro LVIII - Cobertura vacinal: gripe sazonal 

* Dados de 4 SRS/Distritos 

** Dados de 4 SRS/Distritos 

*** Dados de 5 SRS/Distritos 

Apesar do esforço deverão ser criadas condições para uma monitorização mais eficaz de todo o processo de 

vacinação que idealmente deveria passar pela vacinação de todos os utentes no Centro de Saúde. No que 

respeita aos idosos e população em geral, a possibilidade desta vacina ser administrada em farmácias e postos 

de enfermagem retira aos serviços oficiais qualquer possibilidade de monitorização e avaliação credíveis, 

devendo ser acauteladas medidas que minimizem esse inconveniente. 
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Avaliação 

2006/2007 (%) 52 65 60 - - - - - - 15,7 3,8 19 79 78 
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Deverão ser reformuladas as estratégias que possam permitam uma maior adesão à vacinação dos profissionais 

de saúde, devendo envidar-se esforços para melhorar essa situação já na próxima época sazonal. 

 

 

4.3 VIH-SIDA 

 

A infecção VIH/SIDA é reconhecida como um problema de saúde pública a nível nacional, integrando o Plano 

Nacional de Saúde, como um dos quatro programas considerados prioritários pelo Alto Comissariado da Saúde. 

O programa de prevenção e controlo da infecção VIH/SIDA e outras IST foi reformulado e adaptado às 

orientações da Coordenação Nacional para a Infecção VIH/SIDA (CN), passando a concentrar novas competências 

a nível regional (ARS) pela descentralização da actuação da CN e pela assunção das responsabilidades das 

Comissões Distritais de Luta Contra a SIDA (CDLCS). 

O ano de 2007 foi um ano de readaptação devido ao facto de ter sido extinta a Subregião de Saúde de Coimbra 

(consequentemente a coordenação da CDLCS de Coimbra), e o Centro de Aconselhamento e Detecção do VIH 

(CAD) da Guarda apenas funcionou até Agosto de 2007. 

 

Actividades desenvolvidas 

O desenvolvimento de todas actividades foi efectuado com base no Plano da ARSC para 2007, aprovado e 

financiado pela CN: 

• Reuniões/contactos com os Coordenadores da Subregiões, Delegado Regional do IDT do Centro, 

CATs, CADs/CDLCS, Hospitais, Rede social de algumas autarquias, ONGs e outras instituições.  

• Aconselhamentos, rastreios e referenciação hospitalar (dos casos positivos para o VIH) da 

população em geral e de grupos vulneráveis através dos CADs ou apoiando instituições/ONGs, com 

intervenção directa/próxima nesta população – CATs, Projectos ADIS/SIDA, etc; 

• Adquiriram-se testes rápidos de rastreio do VIH para todos os CADs da Região Centro; 
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• Foram efectuados 2 cursos de formação dirigidos aos profissionais de saúde dos centros de saúde e 

das USF na Subregião de Saúde de Viseu; 

• Acompanhamento in loco do projecto Klotho, em parceria com o IDT, de 5 CATs: Aveiro, Castelo 

Branco, Coimbra, Marinha Grande e Viseu; 

• Reuniões periódicas dos pontos focais da ARS (equipa regional para a Infecção / VIH/SIDA) com a 

CN;  

• Distribuição de material informativo/preventivo (folhetos, cartazes, preservativos etc.) a diversos 

serviços/instituições públicas e privadas; 

• Actividades formativas, informativas e/ou preventivas no âmbito da comemoração do Dia Mundial 

de Luta Contra a SIDA, nomeadamente actividades de rua, em parceria com outros Serviços/ONGs, 

CADs/CDLCS. Divulgação de mensagens na comunicação social, Centros de Saúde e rastreios 

móveis do VIH.  

 

Indicadores gerais: ponto da situação em 31/12/2007 na Região Centro 

• Notificados 2 952 casos, com 677 óbitos de infecções por VIH (até 31 de Dezembro de 2007); 

• Taxa de infectados (casos acumulados) de 122,2 por 100 mil habitantes (2,5 vezes inferior à média 

nacional); 

• Leiria é o distrito com a maior taxa de infectados por VIH (170,1 por 100 mil habitantes) em todos os 

estádios da infecção e Guarda o que apresenta a menor (63,3 por 100 mil habitantes); 

• A maior percentagem dos casos acumulados notificados na Região Centro é de portadores 

assintomáticos (PA) em todos os distritos (49%), com excepção da Guarda onde predominam os 

infectados por VIH já em fase de SIDA (Guarda tem também a maior percentagem de óbitos nos 

infectados). 
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Gráfico VIII – Taxa de infectados por distrito (a 31/12/2007) 

 

Fonte:INSA/CVEDT – Casos Notificados até 31/12/2007 

• A transmissão heterossexual é a principal via de transmissão (48,3 %) em todos os distritos, excepto em 

Castelo Branco onde a infecção predomina nos utilizadores de drogas injectáveis: 51,5 %; 

• Os infectados são predominantemente do sexo masculino (75,2 %); têm uma idade entre os 15-49 anos 

(81,9 %) e em 95,1 % dos casos a infecção é provocada pelo VIH 1. 

 

Quadro LIX - Taxas de Infectados com SIDA, PA e CRS por distrito: casos acumulados notificados  

DISTRITO SIDA PA CRS 

Aveiro 
41,9 60,7 11,3 

Castelo Branco 
39,9 46,3 12,5 

Coimbra 
52,5 71,8 18,8 

Guarda 
31,1 25,9 6,3 

Leiria 
63,8 81,4 24,9 

Viseu 
41,0 44,6 8,6 

R.CENTRO 47,1 60,5 14,7 

 

 Fonte: INSA/CVEDT – Casos Notificados até 31/12/2007 ( Por 100 mil habitantes) 

 

Quadro LX - Casos acumulados de infecção por VIH e óbitos por distrito  
 

 

 

 

 

 

Fonte: CVEDT – Relatório dos Casos Notificados até 31/12/2007 

0
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Leiria Coimbra R. Centro Aveiro C. Branco Viseu Guarda

170,1
143,1 122,2 113,9 98,7 94,2

63,3

DISTRITO Casos Óbitos % Óbitos 

Aveiro 835 175 21,0% 

Castelo Branco 198 50 25,3% 

Coimbra 624 140 22,4% 

Guarda 110 32 29,1% 

Leiria 813 195 24,0% 

Viseu 372 85 22,8% 

R.CENTRO 2 952 677 22,9% 
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Foram notificados 274 casos de infecção VIH/SIDA em 2007, na Região Centro (135 diagnosticados durante esse 

ano), sendo a maioria Portadores Assintomáticos (62,2%). 

Quadro LXI - Casos diagnosticados no ano 2007 por estadio e por distrito 

                                                                                                                                                                        

Fonte: Notificações do INSA, CVEDT 

 

Taxas de cobertura/Indicadores  

No final de 2007 funcionavam 5 CADs na Região Centro: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Viseu.  

• Efectuaram-se 4 620 testes de rastreio do VIH nos CADs, sendo Castelo Branco o que efectuou mais 

rastreios.  

• Taxa de infecção pelo VIH de 9,5 por mil rastreados nos CADs (44 positivos);  

• CAD de Leiria com a maior taxa de infectados (18,4 por 1000) e CAD da Guarda com a menor (0 no 1º 

semestre de 2007); 

  

DISTRITO SIDA PA CRS Total 

 AVEIRO  13 33 5 51 

C. BRANCO 2 4 2 8 

COIMBRA 7 17 4 28 

GUARDA 1 2 3 6 

LEIRIA 4 17 5 26 

VISEU 3 11 2 16 

R.CENTRO 30 84 21 135 
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Gráfico  IX – Teste de rastreio para o VIH efectuados pelos CAD em 2007 

                                                                                                                                                        Fonte: ARS /CADs do Centro 

 

 

Gráfico X - Taxa de seropositivos para o VIH nos Rastreios dos CADs em 2007 (Por 1000) 

  

Fonte: ARS/CADs do Centro 

• 32,4 % dos utentes dos CADs pertenciam a grupos vulneráveis da população, nomeadamente, 
trabalhadores/utilizadores de sexo pago, migrantes e/ou Homens que têm Sexo com Homens (HSH);   

• Efectuadas 7.183 consultas externas hospitalares específicas para apoio/tratamento a 1.463 doentes 
com VIH/SIDA; 

• Houve 355 internamentos hospitalares por infecção VIH; 

• Verificaram-se 33 óbitos em doentes seguidos em consulta externa e/ou durante internamento 
hospitalar (notificados só 20 óbitos no ano 2007…); 

• Em 2007 efectuavam tratamento antirretroviral para o VIH, 1.312 doentes, tendo-o iniciado durante 
esse ano, 123 doentes; 

• Taxa de infecção pelo VIH na gravidez de 1,0 por mil (13 grávidas infectadas, no ano 2007, nos 12 623 
partos efectuados/referidos pelos hospitais.  
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Quadro LXII - Resultados 
 

METAS  
Propostas 
para 2007 

Atingidas em 
2007 

Nº de casos e óbitos por infecção VIH/SIDA, tuberculose, hepatites B e  C e outras IST 
identificados, durante o ano 

 
* 

135 VIH/sidaa) 
358 TB c) 

 8 Hep B a) b) 
 3 Hep. C a) b) 

112 outras ISTa)b 

% de notificações de casos de infecções VIH/sida efectuadas no ano  2007 85% & d) 

% de doentes com tuberculose diagnosticada sujeitos a rastreio de VIH  pelos CDP’s 80% 64,0% c) 

% de notificações por tuberculose efectuadas 95% 96,7% b) 

% de CS e USF que desenvolvem projectos de Saúde Escolar em parceria com escolas   
  do Ensino Básico e Secundário nesta área 

 
50% 

 
47,3% 

% de CAJ’s que efectuam aconselhamento, detecção precoce do VIH/outras IST e  
  referenciação dos casos positivos 

 
70% 

 
100% 

% de notificações  de infecções por VIH/sida efectuados pelos CS e USF * 3,3% d) 

Nº de casos VIH positivos detectados pelos CDP * 14 c) 

% de notificações de infecções por VIH/sida efectuadas pelos CDP 85% 0,0% 

% de estabelecimentos prisionais com actividades de prevenção de Doenças   
  Infecciosas em Meio Prisional 

 
50% 

 
100% 

% de CAT’s do IDT do Centro que implementaram o “Programa Klotho” 90% 100% 

% de ERRMD do IDT do Centro que implementaram o “Programa Klotho” 50% 50% 

% de atendimentos/rastreios efectuados pelos CAD  a trabalhadores e/ou utilizadores  
  de sexo pago/ migrantes/HSH 

 
* 

 
32,4 %  e) 

Nº de reuniões efectuadas com hospitais, CS/USF, CDP, CAT e/ou CAD 4 5 

Nº de cursos de formação efectuados para profissionais de saúde dos CS/ USF 1 2 

Constituição da rede de referência hospitalar para os doentes VIH positivos Sim Sim f) 

% de maternidades públicas que possuem testes rápidos de rastreio do VIH 100% 28,6% g) 
 

a) Casos notificados; b) Dados preliminares da DGS; c) Referentes aos CDPs respondentes (83,3 %); d) CVEDT/INSA; 

e) Referente a 66,7 % dos CADs; f) No âmbito do Klotho; no entanto, os doentes VIH positivos podem optar ser referenciados para qualquer hospital;  

g) Relativamente  às respondentes. 

* A identificar. 

&   92,3% de hospitais; 3,3% de C. Saúde; 2,6% de CATs; 0,4% de Est. Prisionais e 1,5% Outros. 

ERRMD – Equipas de Redução de Riscos e Minimização de Danos 
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4.4 Programa de prevenção e controlo da gripe 

 

A gripe é uma doença respiratória aguda responsável por morbilidade significativa na população em geral 

(elevados custos indirectos decorrentes do absentismo escolar e laboral) e mortalidade acrescida nos grupos 

vulneráveis (idosos e doentes crónicos graves). Em Portugal, considerando uma taxa bruta de ataque de 5% a 

10%, estima-se que sejam afectados anualmente entre 500 000 e 1 000 000 de portugueses, tendo sido estimada 

em 1 700 óbitos anuais a mortalidade associada à gripe sazonal.  

A panzootia pelo vírus A(H5N1) e os casos humanos de infecção por este vírus reportados em 1997 e desde 2003, 

alertaram o mundo para a ameaça pandémica decorrente deste vírus aviário e mobilizaram, sob a liderança da 

OMS, a comunidade global desde 2005 para a elaboração de planos nacionais de contingência pandémica – não 

obstante a avaliação global do risco se manter, desde então, na fase 3 do período de alerta pandémico. 

Dando cumprimento às orientações da Direcção-Geral da Saúde (DGS), a Administração Regional de Saúde do 

Centro através do Centro Regional de Saúde Pública do Centro (ao qual sucedeu o seu Departamento de Saúde 

Pública e Planeamento) desenhou em Fevereiro de 2005 uma estratégia que assentou na comunicação do risco 

aos profissionais de saúde e público em geral e na promoção da resposta apropriada das unidades de saúde a 

esta ameaça (através da elaboração dos respectivos planos de contingência).  

Tendo em consideração o impacte social e económico desta doença e sua preventibilidade através de 

intervenções de elevado custo-efectividade e custo-benefício (vacinação sazonal trivalente e medidas básicas de 

higiene), a DGS emite anualmente orientações dirigidas aos profissionais e serviços de saúde visando o controlo 

deste problema de saúde pública através da vacinação de grupos considerados prioritários. 

Os objectivos deste serviço central de saúde pública para as épocas gripais de 2006/2007 e 2007/2008 

consistiram em aumentar a cobertura vacinal dos grupos vulneráveis e de risco (nomeadamente idosos, doentes 

crónicos graves e imunodeprimidos) e dos profissionais de saúde e cuidadores (face ao risco de transmissão de 

infecção aos grupos vulneráveis).  

Em Abril de 2007 a Direcção-Geral da Saúde divulga o Plano de Contingência Nacional do Sector da Saúde para a 

Pandemia de Gripe – facto que, pelas suas disposições normativas, implicou a constituição de um grupo de 

trabalho dependente do Conselho Directivo da ARSC, IP para a operacionalização regional deste plano nacional. 
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Principais actividades desenvolvidas 

A ARSC, IP disponibilizou (gratuitamente) no inicio das épocas sazonais de 2006/2007 e 2007/2008 vacinas anti-

gripais aos seus profissionais de saúde. Foi ainda promovida a vacinação dos restantes grupos considerados 

prioritários pela DGS mediante a divulgação das orientações daquela Direcção-Geral e de suportes de informação 

dirigidos à população em geral (ver Programa Regional de Vacinação). 

Dentre os documentos divulgados em tempo oportuno pela ARSC, IP (via coordenações distritais e via serviços 

distritais de saúde pública) junto das unidades de saúde da sua área de influência, destacam-se o Plano de 

Contingência Nacional do Sector da Saúde para a Pandemia de Gripe (Abril de 2007) - documento normativo da 

Direcção-Geral da Saúde contendo as orientações estratégicas para a gestão da ameaça pandémica (não 

obstante dizer respeito a todas as fases da actividade gripal) - e as circulares informativas nºs 31/DSCS/DPCD e 

35/DSCS/DPCD desta Direcção-geral referentes à vacinação sazonal da gripe (Setembro de 2007). 

Dando continuidade às acções iniciadas em 2006, realizou-se em Março de 2007 uma acção de formação teórico-

prática destinada a profissionais de saúde do Hospital Militar Regional nº 2 (Coimbra) que abrangeu cerca de 150 

profissionais de todos os estratos profissionais. Esta acção, da responsabilidade do Departamento de Saúde 

Pública e Planeamento da ARSC (DSPP) e contando com a colaboração do Serviço de Infecciologia dos Hospitais 

da Universidade de Coimbra, replicou a acção de formação descentralizada a nível sub-regional decorrida em 

Março de 2006 (ARSC, Relatório de actividades 2006, p. 44). 

Em Maio de 2007 foi criado pelo Conselho Directivo da ARSC, IP um grupo de trabalho no âmbito do DSPP, tendo 

por missão a operacionalização regional do Plano de Contingência Nacional do Sector da Saúde para a Pandemia 

de Gripe. Este grupo, que sucedeu ao Grupo Regional da Gripe criado em Agosto de 2006 pelo Conselho de 

Administração da ARSC, incluiu igualmente representantes dos 3 hospitais centrais da Região.  

Em Dezembro de 2007 foi concluída a versão preliminar do Plano de Contingência da Região Centro para a 

Pandemia de Gripe da ARSC, IP. Por razões de funcionalidade e operacionalidade regional, os 6 planos nacionais 

da Direcção-Geral da Saúde foram agregados em 3 “planos-síntese” regionais: Plano regional de informação 

epidemiológica, Plano regional de saúde pública (que integra os planos nacionais de Medidas de saúde pública e 

Comunicação) e Plano regional de cuidados de saúde (que integra os planos nacionais de Cuidados de saúde em 

ambulatório, Cuidados de saúde em internamento e Vacinas e medicamentos). 

Igualmente em Dezembro de 2007, o DSPP participou (na qualidade de convidado) na Reunião do Núcleo 

Operacional do Plano de Contingência para a Pandemia de Gripe da Região Autónoma dos Açores, organizada 

pela Secretaria Regional dos Assuntos Sociais/Direcção Regional de Saúde e decorrida em Ponta Delgada de 4 a 6 

de Dezembro. Esta reunião de trabalho (que incluiu representantes das diversas ARS e um representante da 
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Secretaria Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira) teve como finalidade a troca de 

experiências e conhecimentos no âmbito da preparação pandémica das várias regiões do País, tendo a ARSC, IP 

apresentado as actividades desenvolvidas desde 2005. 

De referir, pela sua pertinência como experiência internacional de gestão e comunicação do risco, a colaboração 

da ARSC no decurso do surto aviário H5N1 numa unidade de engorda de perus de Holton (Suffolk, Inglaterra), 

mediante a disponibilização de um médico especialista em saúde pública que foi destacado no Reino Unido em 

Fevereiro de 2007 na qualidade de representante do Ministério da Saúde. 

De realçar, ainda, a organização, pelo DSPP, da visita a Coimbra da Directora do Centro Europeu de Prevenção de 

Controlo das Doenças (ECDC) no âmbito de uma visita nacional organizada pela DGS (Junho de 2007). Igualmente 

de destacar a elaboração pela ARSC, IP, a convite da DGS, do poster intitulado “Central region of Portugal: 

pandemic influenza preparedness activities 2005-2007” que foi exibido em Setembro de 2007 no Luxemburgo no 

IV Joint EC/ECDC/WHO workshop (http://ecdc.europa.eu/en/Health_Topics/Pandemic_Influenza/in_local.aspx). 

 

Propostas/previsão para 2008 

Aguarda-se a apreciação final e homologação do Plano de Contingência da Região Centro para a Pandemia de 

Gripe pelo Conselho Directivo da ARSC, IP - cuja versão final foi submetida em Março de 2008 à apreciação do 

Grupo de Trabalho Regional. Seguir-se-à a operacionalização das estruturas regionais nele previstas (através da 

indigitação de responsáveis e restantes membros), sendo previsível a divulgação generalizada deste plano 

regional até Setembro de 2008 (data de início da época gripal). 

No que diz respeito a divulgação de informação dirigida ao público em geral, a disponibilização da nova página 

web da ARSC, IP (alojada desde 30 de Abril  de 2008 em www.arscentro.min-saude.pt) constitui um recurso 

comunicacional adicional da maior utilidade no que diz respeito ao Programa de prevenção e controlo da gripe da 

ARSC, IP. 

  

http://ecdc.europa.eu/en/Health_Topics/Pandemic_Influenza/in_local.aspx�
http://www.arscentro.min-saude.pt/�
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4.5 Programa de prevenção e luta contra a tuberculose 

 

A tuberculose é uma doença global com uma incidência ainda elevada em Portugal, enquadrando-se a situação 

do país no padrão epidemiológico em que dominam largamente os casos autóctones e imunocompetentes e com 

expressão significativa do fenómeno M/XDR, a carecer um maior investimento em saúde pública. 

A estratégia de combate à tuberculose deverá continuar a ser a prioridade no controlo da doença com 

investimento na expansão DOTS (Toma de observação directa). 

Impõe-se assim o envolvimento pleno do Conselho Directivo da ARS e dos serviços de saúde no processo 

organizativo do PNT como programa prioritário, garantindo a continuidade da prestação de cuidados de saúde e 

dos processos de vigilância e controlo da TB. 

 

Actividades 

As actividades preventivas e de monitorização estiveram centralizadas na DGS/Coordenação Nacional da TB. O 

número de casos de TB em ficheiro durante o ano de 2007 foi de 443 distribuídos pelos seis distritos da Região 

(quadro LXII). O distrito de Aveiro concentrou o maior numero de casos com 36,79 % seguido pelo de Leiria e 

Viseu com 18,74 e 17,16 respectivamente (quadro LXIII). 

 

Quadro LXIII - Casos de TB por distrito e por género (2007) 

DISTRITO M F MF % * 

Aveiro 112 51 163 36,79 

C. Branco 22 10 32 7,22 

Coimbra 39 19 58 13,09 

Guarda 16 15 31 7,00 

Leiria 53 30 83 18,74 

Viseu 52 24 76 17,16 

Total 294 149 443 100 

                                                                                                                                           Fonte: SVIG TB 

   *Em relação ao total da região 
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Foram notificados 397 casos novos dos quais 23 foi recidiva o que mostra uma incidência de 16,4 %0000. 

58,5 % dos doentes continuam em tratamento e 39,3 % completaram o tratamento. Uma pequena percentagem 

abandonou, interrompendo o tratamento e apenas se verificou insucesso terapêutico num dos casos. Seis doentes 

(1,3%) faleceram durante o tratamento.  

 

Quadro LXIV - Casos de TB por tratamento (2007) 
 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                       Fonte: SVIG TB 

 

A cobertura de Toma Observada Directa (TOD) foi de 54,4 % e o distrito com maior número de doentes em TOD foi o 

de Aveiro com 144 (quadros LXV e LXVI). 

 

Quadro LXV – Região Centro: cobertura de TOD (2007) 

 Número de doentes %  

TOD 241 54,4 

Não TOD 101 22,8 

TOD desconhecido 28 6,3 

Sem registo de TOD 73 16,5 

Total 443 100 

                                                                                                                                                                                                   Fonte: SVIG TB 

 

 

 

 Nº % 

Em tratamento 259 58,5 

Tratamento completado 174 39,3 

Interrupção por abandono 3 0,7 

Morte 6 1,3 

Insucesso terapêutico 1 0,2 

Total 443 100 
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Quadro LXVI - Cobertura de TOD por distrito (2007) 

DISTRITO TOD Não TOD Desconh. Sem registo 

Aveiro 144 14 4 1 

C. Branco 18 14 - - 

Coimbra 3 39 13 3 

Guarda 10 - - 21 

Leiria 17 19 2 45 

Viseu 49 15 9 3 

Total 241 101 28 73 

                                                                                                                                                       Fonte: SVIG TB 

 

Quadro LXVII - Casos de TB por nacionalidade 

País Nº % 

Portugal 414 93,5 

Alemanha 1 0,2 

Angola 8 1,8 

Brasil 1 0,2 

Cabo Verde 3 0,7 

R.P.China 1 0,2 

Russia 1 0,2 

Guiné Bissau 2 0,5 

Moçambique 3 0,7 

Roménia 1 0,2 

Ucrânia 3 0,7 

Uzbequistão 1 0,2 

Venezuela 1 0,2 

Desconhecida 3 0,7 

Total 443 100,0 

                                                                                                                                                                       Fonte: SVIG TB 
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5.  PROGRAMA DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL E DOS ADOLESCENTES 

 

 

5.1  Programa de saúde materno-infantil  

 

Os indicadores materno-infantis alcançados nos últimos anos pelo País e particularmente pela Região Centro, 

colocando-os entre os melhores do Mundo, podem ser explicados pelo investimento estrutural e aplicação do 

Programa Nacional da Saúde da Mulher e da Criança (PNSMI). 

A CRSMC foi nomeada em 1998 e desde então as sucessivas direcções da ARS da Região Centro têm integrado na 

sua Missão o cumprimento do PNSMI, garantindo continuidade na organização materno-infantil, por ele 

preconizada. 

Pretendeu-se integrar a assistência de toda a população da Região numa rede de cuidados que garantisse 

equidade no acesso aos recursos instalados. Estabeleceu-se uma rede de referenciação inter-hospitalar com 

níveis assistenciais bem definidos. Criaram-se relações de complementaridade entre os hospitais de diferentes 

níveis, visando a concentração das grávidas e recém nascidos de alto risco nos hospitais de apoio perinatal 

diferenciado (HAPD) e referenciação dos casos de diagnóstico prénatal. 

Os Serviços de Urgência Obstétricos equiparam-se para garantir a monitorização de trabalho de parto. 

Constituíram-se equipas perinatais com capacidade e competência para garantir o nascimento com qualidade e 

parto com segurança.  

Estabeleceu-se uma rede de referência entre os hospitais e os centros de saúde. 

Executou-se um programa de formação de recursos humanos pluridisciplinares com distribuição racional por 

todas as instituições das redes de referência. 

Procedeu-se à distribuição de equipamentos adequados ao cumprimento das responsabilidades assistenciais 

definidas para as Instituições. 

Constituíram-se as Unidades Coordenadoras Funcionais (UCF) em todas as redes de referência entre os hospitais 

e centros de saúde. As UCF estabeleceram protocolos assistenciais entre os hospitais e respectivos centros de 

saúde visando a concretização da vigilância partilhada da grávida, recém-nascido, criança, jovem e adolescente. 
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Estas unidades têm mantido um programa de avaliação e formação, visando a distribuição e cumprimento das 

normas por todos os profissionais. 

Os processos de auditorias têm-se mantido, contribuindo para a integração e cooperação entre os diferentes 

profissionais envolvidos. 

O rastreio das populações de risco foi efectuado em todos os serviços de neonatologia e utilizada a carta de 

nascimento e alta como veículo de sinalização e comunicação com os centros de saúde.  

Estabeleceram-se relações de complementaridade entre os serviços de Neonatologia para concretizar com 

eficácia e eficiência as referências neonatais. Criaram-se pólos de reanimação neonatal, em todas as 

maternidades com equipamento e recursos humanos, que permitem reanimação, suporte e estabilização de 

funções vitais até a concretização da transferência para cuidados intensivos. 

Garantiu-se o transporte neonatal medicalizado de todos os hospitais da Região para os HAPD, com uma equipa 

sediada na UCI do Hospital Pediátrico de Coimbra, que para além das funções assistenciais tem cumprido um 

programa de auditoria desde 1990, contribuindo para a articulação eficaz entre os vários hospitais da Região. 

A diminuição dos transportes neonatais, por sucesso dos programas de transferências in utero, permitiram que a 

mesma equipa concretizasse a transferência de crianças de alto risco dos vários Serviços de Pediatria da Região 

para a UCI do Hospital Pediátrico (único no País). Esta intervenção tem sido efectuada a nível regional, de forma 

equitativa, abrangendo os vários processos da assistência materna e infantil, visando a prevenção primária, 

secundária e terciária. 

A nível dos cuidados primários conseguiu-se uma cobertura quase universal da vigilância da grávida e iniciou-se a 

consulta pré-concepcional. Alcançaram-se as mais baixas taxas de prematuridade e prevalência do RN de Muito 

Baixo Peso do País. 

Com os programas de transferência ante natal conseguimos fazer nascer nos HAPD mais de 90% dos recém-

nascidos (RN) de alto risco. 

Investindo nos pólos de reanimação neonatais e nos diferentes serviços de neonatologia diminuíram-se as 

admissões em CI e desapareceram as mortes potencialmente evitáveis na Região. 

A garantia de transporte medicalizado a toda a região permitiu garantir o acesso em boas condições aos cuidados 

intensivos neonatais e pediátricos a todas as crianças e RN. 
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Iniciou-se a implementação do sistema de vigilância partilhada do jovem e adolescente, à semelhança do já 

consolidado com a grávida, recém-nascido e criança. 

Cumpriram-se dois levantamentos regionais das necessidades assistenciais não satisfeitas. 

 

Resultados   

• A taxa de cobertura em Saúde Obstétrica é de 99% e em Saúde Infantil de 90% sendo ainda precária no 

Jovem e Adolescente. 

• Na Região Centro, ao contrário das outras Regiões só 1/3 dos nascimentos nascem em HAPD, 

condicionando uma poupança e rentabilização significativa dos recursos.  

• Apesar de 2/3 dos nascimentos se efectuarem nos HAP, 90% dos RN de Alto Risco nascem nos HAPD, 

devido à eficácia dos programas de transporte antenatal só possível com os laços de 

complementaridade consolidados. 

• Toda esta estrutura tem sido a responsável pelo facto das taxas de mortalidade serem as mais baixas do 

País. Em 2007 pela primeira vez houve aumento da mortalidade infantil (MI) no Pais excepto na Região 

Centro onde a descida se mantém (taxa de mortalidade neonatal inferior a 1,7 na Região). 

• A coordenação do processo de regionalização é assumida pelos HAPD, defendida pela comissão regional 

de saúde da mulher e da criança (CRSMC), com várias intervenções executadas voluntariamente e sem 

qualquer remuneração. 

• A elaboração de protocolos entre HAP e CS tem sido executada de forma voluntária e sem remuneração 

pelos elementos das Unidades Coordenadoras Funcionais (UCF), motivando e conseguindo adesão e 

participação de todos os profissionais. 

 

Actividades da Comissão Regional de Saúde da Mulher e da Criança 

A CRSMC reúne regularmente à 5ª feira e as múltiplas acções tanto na ARS Centro como rotativamente nos 

diferentes locais, têm servido para defender a continuidade desta estrutura e manter as relações de cooperação 

e complementaridade entre as Instituições e os diferentes profissionais. 
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Todas as relações institucionais e profissionais estabelecidas e o empenho generalizado podem ser 

comprometidos com as mudanças estruturais em curso.  

Conscientes da situação, são de salientar os aspectos positivos e negativos para evitar que por falta de 

informação se destrua um património que tem vindo a ser edificado há 20 anos.  

 

Problemas actuais a necessitar de solução  

• No processo de requalificação das urgências perinatais, a situação dos hospitais receptores e articulação 

com hospitais que perderam bloco de partos (Figueira da Foz, Oliveira de Azeméis e Lamego) não foi 

totalmente concretizada; 

• A situação da Beira Interior ainda não está solucionada. A indefinição paralisou as UCF e a capacidade da 

CRSMC para coordenar e planificar as actividades; 

• O despacho nº12917/98 (2ªsérie), das UCF encontra-se desadequado face á nova legislação (ACES, USF, 

Hospitais EPE), repercutindo – se na dinâmica das UCF e criando um certo desânimo nos seus 

elementos; 

• Consideramos que a coordenação nacional do PNSMI está fragilizada. A Comissão Nacional Materna e 

Neonatal terminou o seu mandato em 2006. As Comissões Regionais só foram nomeadas na Região 

Centro e na Região Norte, foram nomeadas fundamentalmente para coordenar as UCF e estabilizar as 

Redes de Referenciação tanto entre os Hospitais e CS como nos Hospitais entre si. Com o processo de 

encerramento das maternidades este papel foi interrompido; 

• Se se quiser continuar a acreditar na eficácia e eficiência do PNSMI, no papel que as UCF tiveram no 

sucesso da MI e no papel coordenador da CRSMC, é necessário reconhecê-lo e dar condições e 

visibilidade às dezenas de profissionais que até hoje de forma não remunerada, lutaram por manter uma 

assistência partilhada cooperante entre os vários profissionais e que consolidaram, de facto, uma rede 

complementar entre os vários serviços na Região. 
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Propostas para 2008 

Face as mudanças reformistas e riscos estruturais a CRSMC propõe: 

a) Propor a rectificação do decreto das UCF (enquanto não for concretizado a ARS Centro assumirá o apoio 

logístico e normativo até agora da responsabilidade das sub regiões); 

b) Solicitar que as UCF sejam (re)nomeadas em todos os hospitais e criadas consultas de referência 

pediátricas e de adolescentes, em todos os serviços de Pediatria, a exemplo das Obstétricas; 

c) Reconhecer e divulgar o papel da CRSMC na coordenação das UCF e da rede de referenciação materni-

infantil (RRMI); 

d) Integrar a CRSMC na gestão das RRMI da ARSC; 

e) Divulgar as responsabilidades assistenciais de todas as Instituições das RRMI (documento já elaborado); 

f) Assegurar que os contratos-programa incluam na contratualização, todas as actividades inerentes à 

acção das UCF e às responsabilidades das Redes de Referenciação (documento elaborado); 

g) Incluir as UCF nos programas de articulação a elaborar pelos ACES; 

h) Incluir no plano de actividades das UCF a concretização do Plano Nacional da Criança de Risco elaborado 

pela DGS e recentemente aprovado pelo Ministério da Saúde; 

i) Continuar a concretizar o Sistema de Vigilância Partilhada de Jovens e adolescentes; 

j) Concretizar a articulação dos centros de diagnóstico prenatal e generalização das consultas pré 

concepcionais; 

k) Dinamizar o Centro de Desenvolvimento Regional; 

l) Renovação dos recursos humanos nas áreas das subespecialidades preconizadas na Carta Hospitalar 

Pediátrica (em discussão); 

m) Integrar de forma cooperante e complementar a actividade privada na concretização da satisfação plena 

da vigilância da grávida, Recém-Nascido, Criança e Adolescente e na satisfação das necessidades não 

satisfeitas. 
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5.2  Programa de saúde  dos Jovens e Adolescentes 

 

A população abrangida por estes programas representa 20 % da população da Região Centro. Foram definidas 

as metas e os objectivos para 2007/2008 e sensibilizados os profissionais de várias instituições para futuras 

parcerias a estabelecer entre a Saúde, Centros de Formação do IEFP e Direcção Regional de Educação (DREC) 

assegurando comunicação estreita entre estas Instituições, no intuito de ampliar acessibilidades aos jovens, 

divulgar CS, CAJ e CPCJ, potenciar recursos, agilizar canais de atendimento, garantir consultas a nível hospital 

e reforçar potencialidades das UCF. 

 

 

Gráficos XI – Programa de saude dos jovens e adolescentes 

 

 

 

Actividades desenvolvidas 

• Implementação do Projecto de Intervenção na área das Crianças e Jovens em Risco e constituição dos 

NAJCR (Núcleo de Apoio aos Jovens e Crianças em Risco), a pedido da DGS. Seleccionaram-se, na 

primeira fase dezassete (17) CS (Viseu, Carregal do Sal, Castro de Aire, Leiria, Pombal, Marinha Grande e 

Ansião, Celas, Fernão de Magalhães, Norton de Matos, Vila Nova de Poiares; Castelo Branco, Sertã e Vila 

de Rei, Aveiro, Ílhavo, Oliveira do Bairro) e seis (6) Hospitais (Pediátrico, Viseu, Leiria, Castelo Branco, 

Aveiro e Sobral Cid). 
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• Execução e divulgação de folheto “Crianças e Adolescentes em Perigo” - Abordagem sobre os maus 

tratos físicos e psicológicos e identificação de crianças em risco, onde se descrevem sinais prévios, de 

alerta e de abuso sexual. Foram impressos 10.000 exemplares, com a colaboração da indústria 

farmacêutica e distribuídos  6500 exemplares à CPCJ, CS, CAJ, escolas e professores do 1º e 2º ciclos. 

• Elaboradas Fichas de Identificação, para serem preenchidas ao longo do ano, por todos os profissionais 

que trabalham nos NACJR, CAJ e UCF (Projectos afins da ARSC), com fotografia respectiva, nome e 

contacto telefónico, de modo a que se obtenha uma correcta e eficaz identificação dos profissionais 

envolvidos, uma maior acessibilidade e uma rentabilização de procedimentos – elaboração de 

“Cadernos de Projectos da ARSC”. 

• Privilegiando a comunicação interna, conscientes que todos os patamares da organização e decisão, 

devem ter conhecimento atempado dos projectos em curso, para melhor poderem agilizar processos, 

elaborou-se documento referente a estes três projectos em curso nesta ARSC e dele foi dado 

conhecimento ao Presidente do Conselho Directivo da ARSC, IP, aos Coordenadores Sub-regionais, aos 

Coordenadores Distritais de Saúde dos Jovens, aos Coordenadores das Unidades Coordenadoras 

Funcionais (UCF) e aos Directores dos Centros de Saúde. 

• Organização e execução, em colaboração com a DGS de uma Acção de Formação na ARSC, no âmbito do 

Projecto de Intervenção nos Serviços de Saúde, relativo à criação dos NAJCR, conforme Despacho nº 

117/07 do MS. As equipas constituídas e após a formação referida elaboraram relatório com as 

estratégias e objectivos definidos, de modo à viabilização dos respectivos Núcleos, cumprindo assim o 

cronograma do MS. 

• Procedeu-se à recolha de propostas sobre a criação de Núcleos de Apoio para Crianças e Jovens em 

Risco e foram-se introduzindo todos estes indicadores numa base de dados em Access 2003, criada para 

o efeito; trata-se de uma ferramenta eficaz de auxílio, na análise de cada projecto, em que se pode 

obter a qualquer momento Relatórios que especifiquem cada projecto. 

• A pedido da DGS, foi efectuado um levantamento sobre as necessidades em recursos humanos e a 

logística necessária ao funcionamento dos NACJR e identificadas as barreiras e dificuldades que podem 

interferir no seu funcionamento. Enviado à DGS em 29/12/07. 

• Os “Cadernos de Projectos da ARSC” deram origem a um novo documento “Gestão de Projectos da 

ARSC”, na área dos Jovens (CAJ, NAJCR, UCF, CPCJ e Projectos em Parceria) com as Fichas de 

Identificação fotográficas, já referidas, de todos os Profissionais que trabalham nestas áreas, em que se 

identifica o local assistencial, com a respectiva morada e contacto telefónico, elaborado diagnóstico de 
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situação destes projectos e identificados todos os obstáculos ou constrangimentos encontrados, que 

poderão por em causa o normal funcionamento de alguns ou mesmo a incapacidade de os activar. 

• Execução de mapa de distribuição densidade populacional (10-24 anos – grupo etário que contempla o 

PNSJ) da ARSC (figura VI), e um outro, onde se cruza a mesma distribuição com a existência de serviços 

(rácio densidade populacional e serviços individualizados de jovens) de atendimento a jovens regionais 

(além dos CS), que se reproduz abaixo. 

 

 

Figura VI – PNSJ - Mapa de distribuição densidade populacional do grupo etário dos 10-24 anos 
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Figura VII – PNSJ - Mapa de distribuição de serviços individualizados de jovens 

 

 

 

Um dos objectivos deste trabalho (já iniciado há cerca de um ano) é caracterizar todo o programa regional, 

quais as suas potencialidades e quais os seus constrangimentos. O diagnóstico de situação referido engloba 

um levantamento dos recursos humanos existentes e em falta (médicos, enfermeiros, psicólogos e TSS, horas 

atribuídas e executadas pelos profissionais em horário normal e extraordinário), actividades desenvolvidas 

bem como as situação geográfica onde se localiza o serviço ou o projecto.  

A lacuna melhor identificada à viabilização dos NACJR foi na área dos técnicos de serviço social e psicólogos. 

Conhecedora dos constrangimento económicos existentes e para não inviabilizar o funcionamento dos 
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NAJCR, propôs-se ao Conselho Directivo a partilha de trabalho em horas (em NAJRC periféricos, CAJ ou CPCJ) 

dos profissionais que eram necessários contratar. Este documento veio a produzir maiores resultados 

quando em Novembro de 2007 foi pedido, pela DGS à ARSC, a identificação dos constrangimentos 

encontrados para a viabilização dos NACJR, a pedido do Ministério da Saúde. 

 
 

Gráfico XII - Atendimento personalizado a jovens (CAJ) 

 

No âmbito do Plano Regional de Saúde dos Jovens: 

• Iniciou-se a distribuição de 900 cartazes, 31195 folhetos (cartazes e folhetos diferentes, conforme os 

serviços de cada distrito) e de 534 livros (estes para profissionais de saúde) – a nível de serviços de 

saúde, escolares, instituições da comunidade, desportivas, religiosas ou culturais, fornecendo todas as 

indicações sobre acesso a serviços de Jovens (horários, locais, contacto telefónicos e outras 

informações) dos CSP e CH, ampliando acessibilidades e fazendo circular a Informação. 

• Elaboração e execução de um questionário/inquérito na totalidade (62) dos locais de Atendimento de 

Jovens (CAJ), para avaliação das actividades médicas, de enfermagem, morbilidades, RH, horários e 

identificação de barreiras ou constrangimentos – Diagnóstico de Situação. 

• Reunião dos CAJ da região Centro, na Curia, com profissionais dos Centros de Atendimento de Jovens, 

onde foi debatido o PRSJ, identificadas necessidades, avaliadas articulações com as CPCJ e Hospitais, 

analisados os resultados de um estudo na área da anti-concepção em Jovens e publicada na revista 

PROTESTE (onde se divulgou um estudo sobre a acessibilidade e qualidade de serviços em PF nos CS e 
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CAJ) e sensibilizados os profissionais para uma melhor acessibilidade de jovens aos CSP (CS e CAJ). Foi 

discutido o plano previsto de informatização dos CAJ. 

• De acordo com a parceria com IEFP e DREC decorreram seis (6) reuniões com o IEFP –  9 Centros de 

Formação envolvidos da Zona Centro (Aveiro, Águeda, Castelo Branco, Coimbra, Arganil, Guarda, Seia, 

Leiria e Viseu) e os seis (6) Coordenadores Distritais de Saúde dos Adolescentes (Aveiro, Castelo Branco, 

Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu), com a finalidade de divulgar o Programa Regional de Saúde dos Jovens, 

viabilizar a parceria e distribuir posters e folhetos a todos os alunos desses Centros de Formação. 

Preparação da “Campanha do Mês do Coração”prevista para o mês de Maio, com os Centros de 

Formação e respectivos CS e CAJ e elaboração do Folheto do Mês do Coração; estas actividades foram 

divulgadas no Portal da Saúde e enviado programa englobando todas as actividades de cada distrito. 

Posteriormente foi feita a avaliação de todas as actividades que decorreram nesta parceria, com a 

colaboração de todos ao profissionais envolvidos de ambas as instituições, devendo salientar-se dois 

projectos nas áreas da Prevenção Rodoviária e das IST, levado a efeito com a participação dos jovens 

envolvidos, desde o seu planeamento à execução, com um impacto assinalável. Deve referir-se que os 

profissionais da Saúde e do IEFP desenvolveram as suas actividades nesta parceria com um empenho 

excepcional, que deve ser ressalvado e com mais valias imediatas na saúde dos jovens, porque que 

estes, estiveram desde do inicio envolvidos nos processos. 

• Iniciou-se em Março 2007 um projecto interactivo de intervenção em educação sexual, no Centro de 

Saúde de Tábua através do seu website (www.centrodesaudedetabua.pt). Este projecto consiste num 

Gabinete Virtual de Atendimento aos Jovens, onde os utilizadores podem obter informação e aumentar 

os seus conhecimentos na área da sexualidade, bem como esclarecer as suas dúvidas, através de um 

fórum de perguntas e respostas incluído no referido website.  

Inicialmente este projecto era apenas dirigido à população escolarizada do concelho de Tábua (7º ao 12º 

anos de escolaridade), mas actualmente está aberto a toda a comunidade global. 

 

Constrangimentos 

• Deve referir-se, que o documento “Gestão de Projectos de ARSC” embora permita identificar as medidas 

consideradas mais prementes para viabilizar o programa do MS, não se encontra totalmente terminado 

(cerca de 60 % de destes programas). 

http://www.centrodesaudedetabua.pt/�
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• Embora a ARS continue empenhada em a ultrapassar algumas das barreiras identificadas em Dezembro 

de 2007, ainda não foi possível viabilizar a maioria dos contratos necessários ou a aprovação de HE para 

o funcionamento de alguns NACJR, bem como aumentar o contributo dos serviços de saúde nas CPCJ a 

nível regional, tal como é preconizado pelos vários programas ministeriais. Estes constrangimentos tem 

levantado várias dificuldades no funcionamento de alguns núcleos, a salientar o Hospital Pediátrico ou 

CS em que o volume de casos é considerável e o nº de profissionais insuficiente ou inexistente (TSSS ou 

Psicólogo) que leva ao não cumprimento do disposto pela legislação e orientações em vigor. 

• Todos os obstáculos e as necessidades em RH (TSSS, Psicólogos e Médicos) necessários à viabilização dos 

Projectos já referenciados estão bem identificados nos documentos. A ARS recebeu de todos os locais 

seleccionados na primeira fase, os respectivos projectos/propostas de trabalho, bem como a 

constituição das equipas, tendo estas tido a aprovação local e da ARS.  
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6. PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA E COMPORTAMENTOS ADITIVOS 

 

Segundo a OMS o uso de tabaco matou 5 milhões de pessoas em todo o mundo em 2005, sendo metade nos 

países desenvolvidos e as previsões para 2021 – 2030 são 10 milhões de mortes, em que 7 milhões serão nos 

países em vias de desenvolvimento. 

O tabaco é a 2ª droga mais consumida em todo o mundo, mas com graves consequências para a saúde pública, 

devido à enorme complexidade dos danos causados à saúde, à economia, ao meio ambiente e à sociedade em 

geral, sendo a principal causa evitável de doença e morte prematura. 

O consumo de produtos de tabaco em Portugal verifica-se em pessoas cada vez mais jovens, havendo um 

aumento preocupante no sexo feminino. 

Este programa de prevenção e cessação tabágica pretende prevenir a iniciação do tabagismo, assim como a 

sensibilização à intervenção breve e à intervenção intensiva com o objectivo de reduzir a mortalidade e 

morbilidade pelo consumo de tabaco. 

 

Actividades desenvolvidas/formação de profissionais 

Foram desenvolvidas acções de formação teórica em todas as SRS. Os profissionais interessados em abrir a 

consulta de cessação tabágica assistiram a algumas consultas. 

Quadro LXVIII - Profissionais de saúde que frequentaram acções de formação/cessação tabágica promovidas 
pela ARSC (2007) 

SRS Médicos Enfermeiros Outros Total 

Aveiro 15 7 1 23 

Coimbra* N.d. N.d. N.d. N.d. 

Castelo Branco 12 13 0 25 

Guarda 11 17 15 43 

Leiria 9 10 0 19 

Viseu 22 22 4 48 

Total 69 69 20 158 

                           * N.d. - dados não disponíveis  

 



  

88 

 

  

Quadro LXIX -  Centros de saúde e consultas de cessação tabágica por distrito (2007) 

SRS Total dos CS CS com consulta 

Aveiro 19 17 

Coimbra 22  5 

Castelo Branco 11 8 

Guarda 14 5 

Leiria 17 6 

Viseu 26  4 

Total 109  45 

 

Quadro LXX - Casos novos e utentes em ficheiro na consulta de cessação tabágica (2007) 

SRS Casos novos 2007 Utentes em ficheiro 

Aveiro 486  2185 

Castelo Branco  812 835 

Coimbra  211  307 

Guarda 59 59 

Leiria 92 968 

Viseu 159 219 

Total  1819 4573 

 

Quadro LXXI – Grávidas fumadoras 

 Grávidas fumadoras Deixaram de fumar Continuaram a fumar 

SRS Leiria 292 107* 134* 

          *dados relativos apenas a um centro de saúde 

 

A SRS de Aveiro tem um protocolo com a Universidade de Aveiro para apoio da consulta de Cessação Tabágica. 

A SRS de Castelo Branco (C.S. da Covilhã) implementou um protocolo com o Hospital da Cova da Beira para apoio 

aos fumadores referenciados pelo hospital para a consulta de cessação tabágica naquele centro de saúde. 
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A SRS de Leiria implementou um protocolo com o Hospital das Caldas da Rainha (transitado em Julho de 2007 

para a área de influência da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, IP), cabendo a esta SRS disponibilizar um médico para 

efectuar consultas de cessação tabágica no hospital. 

 

Actividades desenvolvidas 

• Publicações de artigos sobre tabagismo em jornais distritais e regionais, distribuição de folhetos 

dirigidos à comunidade. Entrevistas em Rádios locais, sessões de esclarecimento na comunidade e em 

escolas do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário, escolas profissionais, 

estabelecimentos prisionais e bombeiros; 

• Elaboração pela SRS de Leiria da brochura “Apoio à grávida fumadora”; 

• A SRS Guarda (Centro de Saúde da Guarda) promoveu actividades de prevenção do tabagismo na Feira 

Social S. Miguel; 

• Projecto da SRS da Guarda –INTERREG; 

• Encontro Transfronteiriço de Técnicos de Saúde de Portugal e Espanha organizado pela SRS da Guarda; 

• Projecto da SRS de Leiria “Escolas Livres de Fumo” em parceria com o Governo Civil de Leiria, Instituto 

da Droga e Toxidependência, Instituto Português da Juventude e Centro da Área Educativa de Leiria e de 

Oeste. No âmbito deste projecto foi assinado o protocolo de adesão de 10 Escolas, foi realizado um 

concurso para o logótipo e slogan e em Maio foi entregue os prémios às equipas vencedoras, num 

Encontro realizado no Dia Mundial Sem Tabaco, a SRS elaborou marcadores alusivos à prevenção do 

Tabagismo e distribuído pelas escolas aderentes ao projecto. Foi iniciada a Formação (acreditada) de 18 

horas, tendo como formandos 65 professores destas escolas; 

• Convivio com ex-fumadores da consulta de Cessação Tabágica do C.S.da Lousã (distrito de Coimbra); 

• Realização do 1º Colóquio sobre Tabagismo da Região Centro “A Prevenção é a Solução” organizado pelo 

Grupo de Trabalho sobre Prevenção e a Cessação Tabágica da ARS Centro, IP; 

• Foram realizadas nas SRS de Aveiro, Coimbra, Viseu reuniões de divulgação dos “Centros de Saúde Sem 

Tabaco” pelo Grupo de Trabalho sobre Prevenção e a Cessação Tabágica da ARS Centro, IP. 

  



  

90 

 

  

7. PROGRAMA NACIONAL DE LUTA CONTRA A OBESIDADE 

 

A obesidade é uma doença crónica de relevo sócio-económico. É  também um grave problema de saúde pública, 

pela sua elevada prevalência e pela repercussão que apresenta na mortalidade das pessoas atingidas e pelos 

custos directos e indirectos que acarreta para a economia da saúde. 

A obesidade  é a doença nutricional mais frequente nos países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento . A 

sua prevalência (incluindo a obesidade grave) tem aumentado nas ultimas décadas. 

A era em que vivemos  é marcada pelo desenvolvimento tecnológico e pela industrialização à qual a industria 

alimentar não é indiferente. A estes dois vectores associam-se teorias económicas de gestão de recursos que 

levam à produção intensiva para reduzir custos e optimizar lucros, e as campanhas publicitárias agressivas e por 

vezes, cientificamente pouco correctas, que levam as populações menos informadas a adoptar padrões 

alimentares pouco saudáveis. 

Consciente deste problema  foi criada a Comissão de Coordenação do Programa Nacional de Combate à 

Obesidade por despacho nº 4571/2005 de 01/02/2005 (publicado em DR nº 43 II série de 2/03/2005). 

Posteriormente  foi criada a Plataforma  Nacional Contra a Obesidade, medida estratégica, assumida 

politicamente a nível nacional, visando criar sinergias entre o sector da saúde e outros sectores. 

Os objectivos da plataforma nacional consistem em diminuir a prevalência da  pré-obesidade e obesidade, 

através de medidas integradas  de prevenção primária , secundária e terciária, visando: alcançar progressos 

visíveis na redução da obesidade sobretudo em crianças e jovens até 2011; contribuir para o controlo da 

epidemia de obesidade; quantificar a prevalência da obesidade em adultos e crianças. 

Actividades desenvolvidas 

Das muitas actividades propostas para 2007/2008 agendadas na planificação da Plataforma e que constam do 

respectivo programa, foram já desenvolvidas  com a parceria das ARS (designadamente, ARSC), as seguintes: 

• Um curso de formação de formadores  em alimentação saudável, nutrição e actividade física que teve 

lugar em Beja no mês de Abril; 

• O programa de vigilância nutricional  infantil da OMS  (WHO European childhood obesity  surveillance 

initiative - Estudo COSI), que decorreu na Região Centro entre 29 de Maio e Junho de 2008; 
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• Foram pesadas e medidas  crianças do 1 º e 2 º anos do ensino básico de 60 escolas da Região; 

• Foram aplicados questionários  (“Escola e Família”), pelos  professores e pais das crianças envolvidas; 

• De parceria com uma petrolífera nacional esteve na rua um “road show” que visitou algumas escolas de 

todo o país, tendo como finalidade sensibilizar a população em geral, e particularmente os jovens, para a 

necessidade de boas práticas a nível da alimentação; 

• Decorreu ainda em Lisboa um “Fórum” de projectos das ARS; 

• Foi  apresentado o projecto “Comer na escola é bué de fixe” que resultou de uma parceria assinada com 

a Direcção Regional de Educação do Centro (DREC) e a ARS do Centro em 2006; 

• Foram   referenciados  os seguintes projectos da área da qualidade alimentar desenvolvidos pelo 

Departamento de Saúde Pública e Planeamento da ARSC: projectos “Pão.Come”, “ Oleovitae” e 

“Aguarela Alimentar” (ver Programa da Qualidade e Vigilância Alimentar). 

 

Actividades a desenvolver em 2008 

• 2º curso de formação de formadores a realizar em Coimbra durante o mês de Outubro; 

• Desenvolver cursos de formação  pelas 5 ARS em alimentação saudável, nutrição e actividade física 

dirigidos a médicos, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos; 

• Criação de  um programa de consultas multidisciplinares (a implementar, a título experimental, em 5 

centros de saúde); 

• Criação de um módulo de aconselhamento telefónico do SNS. 
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8. PROGRAMA DA QUALIDADE E VIGILÂNCIA ALIMENTAR (QVA) 

 

A alimentação, segundo os dados do Word Health Report (2002), está directa ou indirectamente relacionada com 

doenças crónicas como a hipertensão, dislipidémias, obesidade e excesso de peso, constituindo assim um 

importante factor de risco de patologias crónicas, como sejam as doenças do aparelho circulatório, a diabetes 

mellitus, os cancros e a osteoporose.  

Para além das patologias referenciadas, a alimentação é responsável pela ocorrência de toxinfecções alimentares 

colectivas, encontrando-se esta situação mais controlada nos países desenvolvidos, por exigências legislativas 

com obrigatoriedade do cumprimento de regras de segurança alimentar, nomeadamente nos países que fazem 

parte da União Europeia (UE), através dos seus Regulamentos Comunitários.  

Os erros alimentares condicionam substancialmente o aparecimento das doenças supra-mencionadas, sendo 

necessária uma intervenção integrada dos serviços de saúde, através de estratégias definidas no sentido de 

tentar mudar comportamentos e minimizar consequências.  

 

 

 

O programa da qualidade e vigilância alimentar (QVA) pretende contribuir para a avaliação e diminuição dos 

riscos  para a saúde humana associados ao consumo de alimentos, melhorando a qualidade e a segurança 

alimentar, através de uma estratégia sustentada em vários projectos de intervenção. 

PROBLEMAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO INTERVENCIONADA PELO PROGRAMA DA QVA 

Doenças 
cardiocerebrovasculares 

Neoplasias  

(colon, mama e pancreas) 

 

Obesidade 

  

Toxinfecções 
alimentares 
colectivas 

Dislipidemias 

 

HTA 
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Figura VIII - Estratégias de intervenção no programa da QVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecto Aguarela Alimentar 

Objectivo operacionais  

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 em 2007 

• Aplicação de um plano de formação para os Cuidados de Saúde Primários na área supra-mencionada, 

tendo sido realizados três cursos de formação neste âmbito (Sub-Regiões de Aveiro, Saúde Castelo 

Branco, Guarda), com cerca de 60 participantes. 

• Durante os dois anos de implementação deste projecto foi: 

• Elaborado o diagnóstico da situação, através da aplicação de um inquérito a cerca de 700 médicos e   

enfermeiros o que correspondia a cerca de 20% dos médicos e enfermeiros da ARS Centro; 

• Administrada formação a cerca de 250 profissionais. 

APOIAR A 
ORGANIZAÇÃO INTERNA 

DOS SERVIÇOS DE 
AUTORIDADE DE SAÚDE 
– ÁREA DA QUALIDADE 

ALIMENTAR 

APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIG-
SA 

AUMENTAR AS COMPETÊNCIAS 
EM NUTRIÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS MÉDICOS E 
ENFERMEIROS DOS CSP ATRAVÉS 
DE UM PROCESSO DE FORMAÇÃO 

PROJECTO AGUARELA ALIMENTAR PROJECTO OLEOVITAE PROJECTO PÃO.COME 

DIMINUIÇÃO PARA 1% DO NaCl 
ADICIONADO AO PÃO 

CONSUMIDO NA REGIÃO CENTRO 

CONTRIBUIR PARA A 
DIMINUIÇÃO DA 

INCIDÊNCIA DAS TAC 

 

CONTRIBUIR PARA A 
DIMINUIÇÃO DA 

PREVALÊNCIA DAS 
NEOPLASIAS DA MAMA, DO 

CÓLON E PÂNCREAS 

CONTRIBUIR PARA A DIMINUIÇÃO DA 
OBESIDADE DA POPULAÇÃO 

 

 

CONTRIBUIR PARA A DIMINUIÇÃO DA 
PREVALÊNCIA DAS NEOPLASIAS DA 

NASOFARINGE/ ESTÔMAGO E 
DOENÇAS CARDIO E 

CEREBROVASCULARES  

 

MONITORIZAÇÃO DOS 
COMPOSTOS POLARES 

NOS ÓLEOS DE FRITURA 
NA RESTAURAÇÃO 

COLECTIVA 
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Projecto Oleovitae 

Objectivos operacionais 

• 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 dos óleos e uma confecção 

mais saudável dos alimentos; 

• Vigiar o encaminhamento dos óleos pós-utilização. 

 

Actividades desenvolvidas em 2007 

• Reuniões com os responsáveis sub-regionais do projecto para induzir a replicação de actividades de 

operacionalização do projecto e distribuir o material produzido para o efeito; 

• Elaboração de modelos de informação e de avaliação; 

• Distribuição de 2760 kits de detecção de compostos polares pelas Autoridades de Saúde (AS) da Região 

Centro (101), tendo como base o cadastro das cantinas das  IPSS da Região Centro (460); 

• Elaboração de “dossier técnico”, composto por vária documentação e distribuição informática  através 

dos responsáveis sub-regionais de projecto por todas as Autoridades de Saúde da Região Centro; 

• Elaboração de folhetos com informação considerada relevante nesta matéria; 

• Distribuição do material (1000 folhetos) pelas AS, com indicação para ser distribuído por todos os 

refeitórios das IPSS. 
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Resultados 

Os resultados deste projecto apenas poderão ser apresentados em 2008, tendo em consideração o horizonte 

temporal do mesmo e circunstâncias de vária ordem que passamos a enunciar: 

1.º A constatação de que as cantinas das IPSS, e mesmo as cantinas escolares, retiraram a maioria dos fritos que 

faziam parte das suas ementas. 

2.º Quando as mesmas cantinas confeccionam alimentos através de um processo de fritura são, por sistema, 

eliminados todos os óleos e enviados  para reciclagem. 

3.º Pelo exposto nos pontos anteriores, foram reformulados os objectivos operacionais do projecto, tendo 

passado os mesmos para a monitorização dos óleos de fritura nos estabelecimentos de restauração e bebidas.  

 

Propostas para 2008 

Utilizar os kits de óleo remanescentes do ano de 2007 nos estabelecimentos de restauração, tendo como 

prioridade o número de refeições confeccionadas e a inexistência de um sistema de HACCP por parte do 

estabelecimento. 

 

CANTINAS 

 AVEIRO C.BRANCO COIMBRA GUARDA LEIRIA VISEU TOTAL 

Escolares 124 14 138 66 352 321 1015 

Centros / IPSS 105 18 84 120 80 53 460 

Empresas 48 33 6 29 9 17 142 

Organismos públicos 6 5 12 37 21 2 83 

Outros 5 0 5 0 11 0 21 

TOTAL 288 70 245 252 473 393 1721 
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Projecto “PÃO.COME” 

Objectivo operacional 

• Intervir na indústria de panificação de forma a que, em 2011, na Região Centro, apenas se adicione cerca 

de 1% de sal por quilo de farinha, na confecção do pão.  

Figura IX – Projecto pão.come na Região Centro (1ª fase) 

 

Actividades desenvolvidas em 2007 

• Envolvimento dos 26 concelhos seleccionados para a primeira fase do   projecto; 

• Formação de 52 profissionais (médicos especialistas em saúde pública e técnicos de saúde ambiental); 

• Formação específica no INSA do Porto dos técnicos dos laboratórios distritais de Saúde Pública da Região 

Centro envolvidos no projecto (6 profissionais); 

• Seis reuniões de serviço (uma reunião por distrito); 

• Elaboração de brochura e livro de registo de padaria; 
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• Integração do projecto pão.come no projecto SIG-SA. 

Gráficos XIII – Resultados do projecto PÃO.COME (em 31 de Dezembro de 2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A taxa de adesão a este projecto foi de 100%. A taxa de cobertura na 1.ª fase foi de 26%, distribuída em termos 

geográficos segundo o quadro que se segue (quadro LXXII). 

PADARIAS ADERENTES 

NÚMERO DE ANÁLISES 

MÉDIAS REGIONAIS (Na Cl por 100gr de pão) 
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Quadro LXXII- Projecto PÃO.COME: taxa de adesão/cobertura 

DISTRITO 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

(estimativa em 
2005) 

POPULAÇÃO 
INCLUÍDA  (1.ª 

fase) 

% DE 
POPULAÇÃO 

INCLUÍDA 

AVEIRO 727.041 118.387 16% 

CASTELO BRANCO 203.314 23.252 11% 

COIMBRA 437.642 127.398 29% 

GUARDA 176.086 52.957 30% 

LEIRIA 472.895 242.667 51% 

VISEU 395.202 56.255 14% 

TOTAL 2.412.180 620.916 26% 

 

Propostas/previsões para 2008 

Para o ano de 2008 propunhamos desenvolver a 2.ª fase do projecto, com mais 20% dos concelhos da Região 

Centro. 

A 30 de Junho de 2008 tínhamos 62 concelhos envolvidos, o que ultrapassou os nossos objectivos para esta fase. 

Figura X – Projecto PÃO.COME na Região Centro (1ª e 2ª fases) 
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Sistema Integrado de Gestão em Segurança Alimentar 

 

Fundamentação 

No período compreendido entre 2002 e 2007 houve, a nível regional, 53 ocorrências de toxinfecções alimentares 

colectivas, com 2639 casos suspeitos, 730 casos confirmados e 208 hospitalizados.  

Tendo em consideração que: o facto destas notificações corresponderem apenas a uma pequena parte das 

ocorrências, o que dará uma dimensão bastante maior a este problema; que as Autoridades de Saúde não 

possuem nenhum sistema de registo informático harmonizado em toda a Região Centro que lhes facilite o 

controle das suas actividades na área da Segurança Alimentar; e que, é da competência do Departamento de 

Saúde Pública e Planeamento assegurar o apoio às Autoridades de Saúde, este Departamento considerou 

prioritário, a criação da aplicação informática designada “Sistema Integrado de Gestão em Segurança Alimentar” 

(SIG-SA). 

 

Objectivo operacional 

Criar uma aplicação informática que permita às AS gerir as variáveis de maior interesse para a segurança 

alimentar. 

 

Actividades desenvolvidas 

• Conceptualização da aplicação informática e sua elaboração; 

• Criação de links para outros projectos incluídos no programa, ,nomeadamente o projecto PÃO.COME; 

• Apresentação aos profissionais de saúde – realizados três cursos de formação de um dia para médicos 

especialistas em Saúde Pública e técnicos de saúde ambiental (distrito de Aveiro). 

 

Resultados 

Sendo o SIG-SA de um instrumento de trabalho criado mas ainda não disponibilizado aos profissionais, ainda não 

poderão ser apresentados resultados da sua implementação. 
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9. PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE EM MEIO ESCOLAR  

 

9.1  Programa de promoção da saúde oral/contratualização 

 

O Programa Nacional de Promoção da  Saúde Oral (PNPSO) é um programa de nível nacional que assenta numa 

estratégia de promoção da saúde e prevenção das doenças orais. Nos últimos oito anos tem garantido às crianças 

até aos 16 anos a possibilidade de tratamento da cárie dentária que a prevenção não conseguiu evitar. 

Os profissionais dos CS (médicos, enfermeiros e higienistas orais) têm assegurado todo o trabalho de educação 

para a saúde, reforço da escovagem dos dentes nos jardins-de infância e nas escolas, administração do bochecho 

fluoretado nas escolas do 1º ciclo, rastreios orais e encaminhamento para tratamento. 

Numa perspectiva de continuidade de cuidados, o processo de contratualização com médicos estomatologistas e 

médicos dentistas tem permitido realizar os tratamentos dentários das crianças que, na escola, participam nas 

actividades do programa básico de saúde oral e desenvolvem cárie dentária. Anualmente, por despacho 

ministerial é aprovada a dotação financeira, as prioridades e os procedimentos para a abertura das candidaturas 

ao processo de adesão à contratualização. Após a aprovação da contratualização a distribuição do financiamento 

é feita de acordo com critérios – demográficos e de taxas de execução conseguidas no ano anterior. 

A nível regional os procedimentos são desencadeados em sede de Comissão Paritária, com base nos “Termos de 

Referência” e consubstanciados através da celebração de “Contratos de Prestação de Serviços”. 

A avaliação dos resultados é feita no final de cada ano civil num mapa anual criado para o efeito. A avaliação da 

qualidade – através de amostra aleatória estratificada por profissional contratualizado - é realizada entre pares, 

por profissionais de saúde oral através de um processo, também ele, com abertura de candidaturas e de 

celebração de contratos de prestação de serviços. 

A operacionalização de todos estes procedimentos compete à Comissão Paritária Regional. 

Resultados 

Indicadores de produção e taxas de execução 
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Quadro LXXIII - PNPSO/Contratualização (2007) 

Centros de Saúde com contratualização                                                                                                                                                 103  (94%) 

Profissionais contratualizados (Estomatologistas e Médicos Dentistas)                                                                                               383 

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

N.º de crianças contratualizadas 15 344 

N.º de crianças que concluíram a 
contratualização 

14 538  (95%) 

1 804 7 439 4 471 824 

N.º de consultas realizadas 

32 860 

4 285 17 739 8 582 2 254 

Valor da facturação (em €) 
           

1.090.350,00 

135.300,00 557.925,00 335.325,00 61.800,00 

Diagnóstico Dentário do Grupo Temporários Temporários Permanentes Permanentes Permanentes 

In
ic

io
 d

o 

Pr
og

ra
m

a N.º de dentes cariados  6 584 25 583 6 248 9 315 3 747 

N.º de dentes perdidos  214 2 844 56 641 435 

N.º de dentes obturados 343 3 152 674 2 639 1 061 

N.º de dentes selados 130 715 1 642 4 487 944 

Fi
na

l d
o 

Pr
og

ra
m

a N.º de dentes cariados  1 428 8 908 278 910 253 

N.º de dentes perdidos 479 4 673 166 724 794 

N.º de dentes obturados 5 151 17 617 6 448 10 264 3 893 

N.º de dentes selados 1 669 4 679 15 243 15 884 3 133 

 

Gráfico XIV - Evolução das taxas de execução do PNPSO 

PNPSO  - Contratualização 2000/2007 
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Gráfico XV - Avaliação dos ganhos em saúde oral (2007): início do programa 

 

Gráfico XVI -  Avaliação dos ganhos em saúde oral (2007): final do programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da análise dos gráficos verifica-se: 

• Um aumento das taxas de execução de 84% em 2000 para 95% em 2007 (gráfico XIV); 

• Obtenção de ganhos em saúde relacionados com a contratualização - da análise do resultado do 

diagnóstico inicial e final, por emparelhamento e comparação das Fichas Individuais, nas mesmas 

crianças e nos mesmos grupos etários (gráficos XV e XVI). 
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Previsão para 2008 

• Manter as actividades de promoção da saúde oral em curso  destinadas a crianças e jovens até aos 16 

anos; 

• Iniciar os procedimentos relativos ao alargamento do PNPSO a Grávidas do SNS e Idosos beneficiários do 

Complemento Solidário. 

 

 

 

9.2 Programa nacional de saúde escolar 

 

 

O Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) assenta na execução sistemática de um conjunto de actividades 

organizadas, que contemplam uma intervenção integrada em quatro áreas – a saúde individual e colectiva, a 

inclusão escolar, o ambiente e os estilos de vida. 

Para estas áreas de intervenção prioritárias foram definidos indicadores, que nos permitirão evidenciar 

mudanças numa realidade que se pretende modificar. A avaliação quantitativa visa monitorizar a execução do 

PNSE e traduz-se em taxas de cobertura. 

A avaliação é feita anualmente e os dados recolhidos são transcritos para suportes de informação normalizados, 

preenchidos ao nível local, remetidos à ARSC, compilados, tratados, analisados e enviados à DGS. 

A intervenção da saúde na escola incide frequentemente sobre problemas multifactoriais, população alvo muito 

heterogénea, contextos complexos e realidades muito variáveis. As equipas de saúde escolar direccionam a sua 

intervenção para dar resposta às necessidades (reais e sentidas) da comunidade educativa. 

As metas são “guias” orientadores no sentido da mudança desejável, inseridas no processo de planeamento. A 

sua concretização depende, para além do empenho dos profissionais envolvidos, praticamente na sua 

globalidade, dos recursos disponíveis para a sua operacionalização. 
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Resultados 

Indicadores de produção e taxas de execução 

Quadro LXXIV - Monitorização dos indicadores de execução em saúde escolar 2007 
Activ  

INDICADOR 
 

META 
% 

 
Avaliação 

 
1. 

 
Centros de Saúde que desenvolvem actividades no âmbito do PNSE 

 
100 

 
94 

 
2. 

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

 
92 

 
91 

 
3. 

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

 
92 

 
92 

 
4. 

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

 
62 

 
65 

 
5. 

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

 
62 

 
43 

 
6. 

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

 
90 

 
91 

 
7. 

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

 
90 

 
95 

 
8. 

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

 
85 

 
86 

 
9. 

 
Taxa de cobertura vacinal dos alunos com 6 anos. 

 
96 

 
98 

 
10. 

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

 
45 

 
48 

 
11. 

 
Taxa de cobertura vacinal dos alunos com 13 anos. 

 
96 

 
85 

 
12. 

 
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 

 
55 

 
13. 

 
Percentagem de escolas que melhoraram, relativamente à avaliação anterior. 

 
25 

 
26 

 

 

O PNSE tem vindo a apresentar resultados próximos das metas propostas e em muitas situações até a superá-los, 

mercê de uma acção concertada da ARS Centro, das sub-regiões de saúde e sobretudo das equipas de Saúde 

Escolar dos centros de saúde. 
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No ano de 2007 dos 109 centros de saúde existentes, 94% desenvolveram actividades de Saúde Escolar de forma 

regular e sustentada. 

A população-alvo do programa são alunos, professores, educadores de infância, auxiliares de acção educativa e 

pais – aquilo que genericamente se designa por Comunidade Educativa. 

Nas escolas abrangidas por saúde escolar as acções têm recaído, principalmente, sobre crianças de jardins-de-

infância (cerca de 37.000) e alunos do 1º ciclo (cerca de 80.000), correspondendo a uma taxa de cobertura de 

91% e 92% respectivamente. Os alunos dos outros níveis de ensino têm vindo a ser abrangidos em menor 

proporção, não tendo sido atingidas as metas propostas para o  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 Básico de Saúde Oral, depois de ter tido uma redução significativa na ingestão de fluoretos no 

Jardim-de-infância – de acordo com o preconizado pela DGS, tem mantido e até superado o nível de 

implementação nas outras componentes de programa, nomeadamente a educação para a saúde  e a escovagem 

dos dentes, apesar de tudo, ainda insuficientes para uma adequada saúde oral da população escolarizada. 

A avaliação das condições de segurança, higiene e saúde das escolas, foi realizada a 55% das escolas que têm 

actividades de saúde escolar, correspondendo a cerca de 2000 escolas avaliadas. 

Apesar de se verificar que alguns dos problemas detectados anteriormente se mantêm, 26% da escolas avaliadas 

melhoraram as suas condições de segurança de higiene e saúde do meio ambiente e do edifício escolar. 
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10. PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA 

CRÓNICA 

 

O Programa Nacional de Prevenção e Controlo da DPOC foi criado pelo despacho nº 4318/2005 de Sua Excelência 

o Ministro da Saúde. A criação e desenvolvimento do programa assentam no conhecimento da prevalência da 

doença em Portugal (5,3 % em adultos activos) e das altas taxas de mortalidade e morbilidade a ela associadas.  

Segundo dados divulgados pela OMS, a mortalidade por doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), entre as 

décadas de 60 e 90 do século passado, aumentou 163%, em contra ciclo com o verificado nas outras doenças 

crónicas frequentes (cardio e cérebro-vascular e metabólicas) cuja mortalidade diminuiu. Em 2010 será a 4ª 

causa de morte na Europa Ocidental, e em 2020 a 3ª a nível mundial.  

A DPOC, como causa de incapacidade, ocupava internacionalmente o 12.º lugar em 1990, prevendo-se que venha 

a ocupar o 5.º lugar no ano de 2020, imediatamente a seguir à doença isquémica cardíaca, à depressão major, 

aos acidentes de viação e à doença cerebro-vascular.  

Para este cenário devastador contribuem a elevada taxa de tabagismo (pelo menos 20% dos indivíduos com 

antecedentes tabágicos virão a contrair DPOC) e o diagnóstico tardio da doença. 

O objectivo do programa é contrariar a tendência para o aumento significativo, a médio e longo prazo, da 

mortalidade precoce, da perda de funcionalidade da população activa e dos custos directos, decorrentes da 

DPOC (consultas, hospitalizações, fármacos, oxigenoterapia, etc.) 

Pretende, para isso, uma abordagem abrangente dos serviços prestadores de cuidados de saúde junto da 

população em risco ou já portadora da doença, promovendo o seu diagnóstico precoce e adequados tratamento 

e reabilitação, em complementaridade com as acções desenvolvidas pelo Programa de Intervenção Integrada 

sobre Factores Determinantes da Saúde Relacionados com os Estilos de Vida.  

O Programa inspira-se no Projecto GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) da OMS e conta 

com o aval científico da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. 

Tal como planificado, o programa, tem vindo a aplicar-se, fundamentalmente, através do desenvolvimento, no 

espaço geográfico das Administrações Regionais de Saúde, de estratégias de intervenção, de formação e de 

recolha e análise de informação. A Direcção-Geral da Saúde, através da Comissão de Coordenação do 

PNPC/DPOC tem desenvolvido instrumentos técnicos de suporte e ajuda à implementação do programa.  
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A Comissão de Coordenação Nacional inclui representantes das Administrações Regionais de Saúde, da DGS e da 

ACSS. Inclui ainda (Núcleo não executivo) representantes do INFARMED, das Ordens dos Enfermeiros, 

Farmacêuticos e Médicos, da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e do Projecto GOLD. 

 

Actividades desenvolvidas e taxa de execução  

Importa salientar que em 2005 foram concluídos e publicados, pela DGS sob a forma de brochura, o Programa 

Nacional de Prevenção e Controlo da DPOC (PNPCDPOC) e, em 2006, a Circular Normativa nº 06/DSPCS de 

07/06/06 relativa à Prescrição de Cuidados Respiratórios Domiciliários, onde o representante da ARSC teve um 

papel considerado relevante na elaboração deste documento. 

Foram executadas todas as actividades programadas para 2007. 

1 - Publicada a Circular Informativa Nº: 9/DSPCS de 27/02/07 sobre Orientação Técnica sobre Diagnóstico e 

Controlo da Doença Pulmonar Crónica Obstrutiva (DPOC). 

2 - Foram concluídos e aguardam publicação os seguintes documentos: 

• Cessação Tabágica na DPOC  

• Rede de Espirometria  

• Tratamento Farmacológico da DPOC estável  

• Exacerbações da DPOC  

• Reabilitação Respiratória  

3 - A Comissão acompanhou e colaborou com a ACSS na elaboração do Concurso Público nº 2008/100 

(“Prestação de serviços de cuidados técnicos respiratórios domiciliários de aerossolterapia, de oxigenoterapia, de 

ventiloterapia...”). Este documento, cuja publicação se aguarda a qualquer momento, é essencial na 

regulamentação da prestação de Cuidados Respiratórios Domiciliários.  

Juntamente com a Norma de Prescrição da DGS levará, por via, da qualidade de prescrição e da exigência técnica 

pedida aos fornecedores a uma melhoria dos cuidados aos doentes e simultaneamente à redução de custos.  

O representante da ARSC é um dos interlocutores privilegiados na comunicação entre DGS e ACSS nesta matéria, 

uma vez que é membro do Júri do Concurso.  
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4 – A Comissão, auxiliou a ACSS no processo de informatização do Modelo de Prescrição. Ao longo de 2007 a 

aplicação foi testada, em fase piloto, no Hospital de S. João e centros de saúde do Porto. A prescrição será usada 

na plataforma do SONHO-SAM, com possibilidade de expansão a outros sistemas informáticos.  

5 – A Comissão acompanhou e colaborou na elaboração do “Estudo de Construção de Referenciais de 

Competências e de Formação de apoio ao Plano Nacional de Saúde” para a DPOC. 

Foi entendimento da Comissão que as acções de formação no resto do País, incluindo a Região  Centro, deveriam 

ser organizadas sob coordenação da DGS. Infelizmente, e por falta de recursos financeiros, tal não veio a 

concretizar-se. 

 

Resultados e impacte  

No Congresso da European Respiratory Society em 2007 foi apresentado pelo grupo GOLD nacional o trabalho 

“Awareness of COPD in Portugal general practitioners 2006”. Trata-se dos resultados de um inquérito a uma 

amostra representativa do conjunto de médicos de família portugueses sobre o conhecimento da DPOC. Cerca de 

metade dos médicos conhecia já o projecto GOLD, as implicações epidemiológicas, e os novos métodos de 

diagnóstico e tratamento da doença. De realçar que foram os médicos da zona litoral centro aqueles que melhor 

conheciam o papel da espirometria no diagnóstico da doença. 

O estudo mostrou ainda que existe na generalidade dos médicos de família e de clínica geral (MFCG) interesse 

em aprofundar o conhecimento da doença. Os resultados foram gratificantes, tendo em atenção que o 

PNPCDPOC é um dos mais recentes Programas nacionais.  

Como se depreende o PNCPDPOC tem corrido em paralelo com a iniciativa GOLD, ao abrigo da qual foram 

realizadas, nos últimos 5 anos, centenas de reuniões de divulgação com médicos de MFCG. Na qualidade de 

coordenador do Projecto GOLD para a Região Centro tem colaborado intensamente nesta actividade. 

 

Propostas para 2008 

1 – A criação de uma Rede Nacional de Espirometria é fundamental para prosseguir os objectivos do programa. 

Não basta conhecer a doença: importa diagnosticá-la de forma sistemática nos Cuidados de Saúde Primários. 

Para isso a espirometria deve estar acessível a todos os médicos, tornando-se necessária a aquisição de 
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equipamentos, contratação de técnicos de cardiopneumologia e a articulação dos centros de saúde com os 

serviços de Pneumologia para decisão sobre os resultados.  

A Comissão elaborou um projecto nesse sentido, que por envolver custos, foi apresentado à Ministra da Saúde. 

No essencial, o projecto prevê a criação de Unidades Móveis de Espirometria, integrando técnicos e dotadas de 

espirómetro e computador. As unidades serão criadas por iniciativa dos hospitais, em sintonia com as ARS. Terão 

como tarefa a identificação sistemática de todos os indivíduos com DPOC.  

Foi aprovada, para 2008, uma fase piloto com dois hospitais centrais de Lisboa e Porto. Em 2009 o projecto 

abrangerá outras regiões, incluindo a Região Centro. 

2 – Em 2008 a Comissão utilizará os instrumentos que lhe permitam monitorizar a situação da doença em 

Portugal, nomeadamente no que diz respeito a consumos, internamento, consultas, mortalidade. 

3 – A Comissão irá propor a criação do Cartão do Doente com DPOC. Esta iniciativa assenta no conceito de que as 

fases avançadas da doença são altamente incapacitantes. Os doentes deverão beneficiar de sistemas de 

protecção, à semelhança do que acontece noutras patologias invalidantes, que permitam o seu tratamento e 

reabilitação adequados. 

4 – Relativamente aos doentes com DPOC com défice de alfa 1 anti-tripsina, a Comissão irá elaborar 

recomendações de diagnóstico e tratamento e tentará criar um registo nacional. 

5 – Pretende-se que o modelo informático de prescrição de Cuidados Respiratórios Domiciliários (CRD) seja 

implementado progressivamente em todos o País. 

6 – Caberá à ARSC seleccionar as empresas que forem homologadas no Concurso Público de CRD tendo em vista 

a prestação dos  melhores serviços disponíveis aos doentes da Região. 

7 – Os centros de saúde e alguns hospitais na Região dispõem do “SONHO-SAM”, sendo a ARSC a que estará, 

provavelmente, mais avançada nesta matéria. Tal permite que o modelo informático de prescrição de CRD –

instrumento fundamental para o fácil e rápido controlo da quantidade e qualidade da prescrição - possa ser 

rapidamente introduzido na Região.. 

8 –Considera-se indispensável a formação profissional - não só a que diz respeito ao programa, mas também às 

normas de prescrição de CRD e da utilização do modelo informático.  
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11. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

Sendo a gestão ambiental o suporte do cumprimento dos condicionantes de desenvolvimento sustentável, na 

perspectiva da optimização de recursos e harmonização e eficiência de procedimentos, com mais valias 

económicas decorrentes de minimização de riscos e rentabilização de processos, foi considerada necessária a sua 

implementação e decorrente inclusão no programa de actividades. 

Sendo a análise das condições existentes o suporte do desenvolvimento do programa, foi efectuado o 

levantamento das condições referentes às três áreas fundamentais de aplicação, a que correspondem os três 

projectos abrangidos, nas unidades de prestação de cuidados de saúde da Região Centro (centros de saúde e 

hospitais), nomeadamente: 

• Projecto de qualidade do ar 

• Projecto de resíduos hospitalares 

• Projecto de prevenção da doença dos legionários 

 

Os aspectos avaliados englobavam os equipamentos/instalações existentes, planos de monitorização mediante a 

obrigatoriedade legal, quando aplicável, procedimentos de controlo registo, e de manutenção/desinfecção. 

Foram igualmente avaliados os custos das operações de gestão de resíduos para com base nos valores obtidos 

serem estabelecidas novas orientações de recolha tendo como critério a rentabilização de serviços, a redução de 

custos e a prevenção de riscos. 

Do trabalho efectuado foi elaborado o “Relatório de Avaliação de Parâmetros para Implementação de Gestão 

Ambiental em Unidades de Prestação de Cuidados de Saúde”, apresentado ao Conselho Directivo da ARS Centro, 

IP em Outubro de 2007, para com base nas propostas apresentadas serem definidas as guidelines na perspectiva 

de gestão ambiental, fundamentais para a definição da nova fase do programa a implementar, que consistirá no 

desenvolvimento de metas e procedimentos para obtenção dos objectivos a atingir. Os elementos seguidamente 

apresentados constam do referido relatório. 

 

Taxas de Cobertura 

A informação recolhida, considerava as metas propostas no Plano de Acção 2006-2008, designadamente: 
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Projecto de qualidade do ar 

• Caracterização técnica das fontes fixas de emissão, para determinação da aplicabilidade do decreto-lei 

nº 78/2004, e verificação das condições de amostragem em conformidade com as Normas Portuguesas. 

• Cumprimento da monitorização legalmente imposta. 

• Definição da articulação dos planos de monitorização e acompanhamento. 

• Projecto de resíduos hospitalares. 

• Verificação dos procedimentos de produção e pesagem para redução dos custos inerentes aos Grupos III 

e IV. 

• Avaliação da qualidade e legalidade dos serviços prestados pelos recolhedores de resíduos hospitalares. 

• Verificação da utilização dos espaços pertencentes às unidades de prestação de cuidados de saúde por 

parte dos recolhedores de resíduos hospitalares. 

 

Projecto de prevenção da doença dos legionários 

• Levantamento dos equipamentos existentes e dos procedimentos implementados. 

• Levantamento dos pontos críticos para estimativa de custos e definição de programas de manutenção e 

controlo. 

• Dinamização e divulgação de uma metodologia de prevenção. 
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Quadro LXXV - Centros de saúde da Região Centro: resultados de inquérito ambiental 
Sub-região  
(nº de CS) 

CS que 
responderam 

(dados válidos) 

CS que 
responderam 
(sem dados) 

CS  
sem resposta 

% 
respostas 

 

Aveiro 

 (19) 

 

15 

 

2 

 

4 

 

68 

Cast. Branco  

(11) 

9 1 2 73 

Coimbra 

(22) 

14 - 8 64 

Guarda 

(14) 

14 - 0 100 

Leiria 

(17) 

15 - 2 77 

Viseu 

(26) 

24 2 2 89 

TOTAL 
(109) 

91 5 18 83 

 
 

Quadro LXXVI - Hospitais da Região Centro: resultados de inquérito ambiental  

Nº de hospitais Responderam Não responderam 

31 22 9 

 

 

Resultados  

Projecto de qualidade do ar 

O critério de avaliação aplicado foi a abrangência pela alínea a) do ponto 2 do artigo 3º do Decreto-lei nº  78/2004, 

ou seja a “obrigatoriedade de todas as instalações de combustão com uma potência térmica nominal superior a 

100KWth efectuarem a monitorização pontual das suas emissões, duas vezes em cada ano civil” (número 1 do 

artigo 19º). 

Dos dados apresentados conclui-se que, embora com algum erro resultante da falta de rigôr de algumas respostas 

apresentadas, estão abrangidos pela obrigatoriedade de monitorização das emissões gasosas das fontes fixas o 

seguinte número de unidades, que neste caso abrange centros de saúde e extensões, (quadro LXXVIII): 
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Quadro LXXVII - Hospitais com obrigatoriedade de monitorização das emissões gasosas 
Nº de 

Hospitais 
Unidades abrangidas 

Unidades que não responderam a 

estas questões 

31 21 10 

 

 

Quadro LXXVIII - Centros de Saúde com obrigatoriedade de monitorização das emissões gasosas  
SUB-REGIÃO 

(Nº Centros de Saúde) 

Nº unidades 
abrangidas 

(c/ extensões) 

Nº unidades não 
abrangidas (c/ 

extensões) 

Unidades sem 
Informação 

Aveiro 

(19) 

6 CS 

2 extensões 

1CS 

4 Extensões 
12 CS e extensões 

Castelo Branco 

(11) 

Sem resposta 

conclusiva 

Sem resposta 

conclusiva 
11 CS e extensões 

Coimbra 

(22) 
5 2 15 CS e extensões 

Guarda 

(14) 
9 2 0 

Leiria 

(17) 
6 

5 CS 

2 Extensões 
6 CS e extensões 

Viseu 

(26) 
11 

1CS 

3 extensões 
14 CS e extensões 

 

 

Projecto de resíduos hospitalares 

A nível global constata-se que a gestão de resíduos implementada, embora com algumas deficiências, já contempla 

aspectos fundamentais tais como a triagem separativa mediante as principais fileiras, para além da triagem dos 

resíduos hospitalares do grupo III (GIII) e do grupo IV (GIV). 

No quadro LXXIX, apresentam-se os valores médios referentes aos custos por quilograma de resíduo dos Grupos III 

(GIII) e IV (GIV), por sub-região, com diferenciação de centros de saúde e hospitais, bem como os valores totais de 

produção e custos, referentes a 2006, dado ser o ano em que foi apresentado o maior número de dados. 
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Quadro LXXIX - Produção de resíduos hospitalares (Grupos III e IV) 

SUB-REGIÃO 
(Nº CS) 

CENTROS DE 
SAÚDE €/kg 

Resíduos 
Hospitalares 

HOSPITAIS €/Kg 
Resíduos Hospitalares 

Centros de saúde e 
hospitais: produção 

total (Kg) 

Centros de saúde e 
hospitais: 

custos totais 
(euros) 

AVEIRO 
(19) 

G III – 1,25 
GIV – 1,64 

G III – de 0,62 a 0,72 
G IV – de 0,73 a 0,83 

 
89.262 

 
81.114 

CASTELO 
BRANCO(11) 

G III – 0,6 
GIV – 0,7 

G III – de 0,53 a 0,56 
G IV – de 0,76 a 0,80 

 
226.391 

 
130.595 

COIMBRA 
(22) 

G III – 0,63 
G IV – 0,73 

G III – de 0,48 a 0,55 
G IV – de0,71 a 0,83 

 
1.154.625 

 
613.494 

GUARDA 
(14) 

G III – 0,63 
G IV – 0,73 

GIII – 0,55 
GIV – 0,80 

 
169.985 

 
82.649 

LEIRIA 
(17) 

G III – 0,60 
G IV – 0,70 

G III – 0,63 
GIV – 0,73 

 
254.926 

 
150.376 

VISEU 
(26) 

G III – 0,6 
G IV – 0,7 

G IV – 0,6 
G IV – 0,7 

 
337.837 

 
205.935 

 
TOTAL 

  
 

2.233.026 
 

 
1.264.163 

 

 

Projecto de prevenção da doença dos legionários 

Sendo fundamental a implementação de planos de segurança, no âmbito da prevenção e conservação de 

materiais, com procedimentos de manutenção e desinfecção, de acordo com os dados analisados conclui-se que a 

situação exige particular atenção, uma vez que apenas em 9 dos centros de saúde que responderam, existem 

procedimentos de manutenção/monitorização (nem sempre esclarecidos), conforme o quadro LXXX. 

Quadro LXXX -Procedimentos de prevenção (centros de saúde) 

SUB-REGIÃO CS existentes 
CS 

com procedimentos 

AVEIRO 19 0 

CASTELO BRANCO 11 1 

COIMBRA 22 0 

GUARDA 14 0 

LEIRIA 17 1 

VISEU 26 7 

TOTAL 109 9 

 

Relativamente aos hospitais que responderam, constata-se que na maioria existem procedimentos e 

monitorizações: 
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Quadro LXXXI  - Procedimentos de prevenção (hospitais) 

Nº de Hospitais Com procedimentos Sem procedimentos % 

22 17 5 77 

 

Considerando que existem normas da OMS e guidelines europeias estabelecidas pelo European Working Group 

for Legionella Infections (EWGLI), para aplicação em unidades de prestação de cuidados de saúde, considera-se 

que a situação existente exige uma especial atenção. 

 

Propostas para 2008 

Tendo ficado excluídos aspectos fundamentais tais como energia (optimização de consumos de electricidade e 

combustíveis), água, (redução de consumos e eventuais reutilizações), águas residuais (diminuição de cargas 

poluentes e riscos e impactes no meio receptor), deverá ser alargado futuramente o âmbito do estudo. 

A implementação de um sistema de gestão ambiental nas unidades de prestação de cuidados de saúde reflecte-

se não só na qualidade das condições de prestação dos actos executados, na minimização de riscos para o 

interior e a envolvente, mas também na optimização de recursos utilizados. 

Tem como principal objectivo a minimização de impactes negativos decorrentes da actividade das unidades 

prestadoras de cuidados de saúde, traduzindo-se na redução de riscos e na utilização sustentável de recursos. 

No entanto, a sua implementação e funcionamento implica o conhecimento técnico da instalação, o que se 

revelou como sendo a maior falha do sistema, nomeadamente nos centros de saúde e respectivas extensões de 

saúde, em que existe uma ausência generalizada de dados técnicos.  
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11.1. Programa Água e Saúde  

 

A água está intimamente ligada à saúde humana de várias formas. Para além de ser vital ao funcionamento do 

nosso organismo pode ser também utilizada para fins terapêuticos e recreativos proporcionando oportunidades 

para a prática de exercício físico, repouso e lazer, componentes fundamentais do bem-estar essencial à saúde.  

Por outro lado a escassez e a deficiente qualidade da água podem originar situações de grave risco para a saúde 

humana. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de dois milhões de pessoas, a maioria crianças, 

morram anualmente devido a doenças diarreicas, directa ou indirectamente, relacionados com a água e na 

Europa assistimos a 15.000 mortes por ano de crianças com idade inferior a 14 anos pelo mesmo motivo. 

Efectivamente cerca de 25% da população mundial não tem acesso a água potável (ONU, 2006), 16% da 

população europeia, 140 milhões de pessoas, não têm acesso a água de sistemas de abastecimento (ONU, 2006) 

e o mesmo se passa com 8% da população portuguesa, 800.000 pessoas  (INE, 2006). 

Para além de outras entidades envolvidas na nesta matéria, os serviços de saúde têm um papel fundamental, ao 

pronunciar-se e emitindo pareceres sobre questões e projectos que podem interferir com a qualidade da água, 

saneamento e higiene pessoal e através da avaliação dos riscos para a saúde decorrentes da utilização dos vários 

tipos de água e a gestão desse risco. 

Muitas dessas responsabilidades vêm explicitadas em legislação diversa, sendo de salientar a seguinte: o decreto-

lei nº 236/98 de 1 de Agosto que estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade da água em função dos 

seus principais usos; o decreto-lei nº 306/2007 de 5 de Setembro que regula a qualidade da água destinada ao 

consumo humano e tem por objectivo proteger a saúde humana dos efeitos nocivos resultantes de qualquer 

contaminação, assegurando a sua salubridade e limpeza; o decreto-lei nº 156/98 define a caracteriza as águas 

minerais naturais e as águas de nascente e estabelece regras relativas à sua exploração, acondicionamento e 

comercialização; o decreto-lei 142/2004 de 11 de Junho, regula o licenciamento, organização, funcionamento e 

vigilância dos estabelecimentos termais. 

Tendo em conta a especificidade de intervenção dos serviços de saúde face às diversas formas de utilização da 

água optou-se por constituir vários sub-programas dentro do programa geral “Água e Saúde”, de acordo com os 

diferentes tipos de água em causa. 

Seguidamente são apresentados alguns dados relativos ao Programa Água e Saúde (PAS), referentes ao ano de 

2007: 
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Águas balneares 

Nº de praias abrangidas pelo PAS............... 168 

Nº de águas balneares classificadas. .......... 102 

Nº de praias com bandeira azul.................... 34 

 

 

Quadro LXXXII - Qualidade das águas balneares em 2007  

Águas Balneares Amostras Boa % Aceitável % Má % 

Marítimas 66 62 94 4 6 0 0 

Interiores 102 56 55 44 43 2 2 

Total 168 118 70,2 48 28,6 2 1,2 

 

 

 

Estabelecimentos Termais na Região Centro 

Caldas da Rainha 
Monte Real 
Monfortinho Unhais da Serra 
Caldas de São Jorge 
Luso  
Cúria 
Vale da Mó 
Alcafache 
Aregos  
 

Felgueira 
Sangemil 
Carvalhal 
São Pedro do Sul 
Caldas e Fonte Santa 
Cavaca 
Cró 
Fonte Santa de Almeida 
Longroiva 
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Águas de consumo humano  

Principais incumprimentos verificados em 2007 na água proveniente de sistemas de abastecimento 

 
Enterococcus i 
E. coli 
Coliformes 
pH 
Clostridium p. 
Turvação 
Ferro 
Manganésio 
Nitratos  
Amónio 
 

Sulfatos 
Arsénio 
Alumínio 
Oxidabilidade 
Níquel 
DIT 
Cobre 
Cloro 
THM 
 

 

 

Actividades desenvolvidas 

• Elaboração do Programa de Actividades “Água e Saúde” que inclui actividades dos  sub-programas: 

Águas Balneares, Monitorização de Cianobactérias em ´´Aguas Superficiais, Água de Consumo Humano, 

Piscinas e Parques Aquáticos,  Águas Minerais Naturais  de Nascente e Estabelecimentos Termais, e 

avaliação de actividades. 

• Acompanhamento da execução do Plano de Actividades e coordenação das actividades dos vários 

programas.  

• Preparação da Campanha Balnear de 2007 com as três Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional - do Norte (CCDRN), do Centro (CCDRC) e de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT) - intervenientes 

na área geográfica abrangida pela ARSC e que pela importância que assumiu é de destacar: 1) a 

organização conjunta com a CCDRC em Maio, em Coimbra,  de dois encontros de trabalho que tiveram 

um total de cerca de 250 participantes representando várias instituições e intervenientes, 

nomeadamente: autarquias,  GNR/ Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA),  

autoridade marítima/capitanias de portos, autoridades de saúde, técnicos de saúde ambiental, 

laboratórios de Saúde Pública e elementos da Divisão de Saúde Ambiental da CCDRC, dirigentes da 

CCDRC , ARSC e Delegado Regional de Saúde do Centro (DRSC); 2) participação em duas reuniões de 

trabalho com a CCDRN, em Abril no Porto, dirigida a elementos de autarquias,  Instituto de Socorros a 

Náufragos e autoridade marítima/capitanias de portos abrangidos pela CCDRN. 
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• Realização de uma reunião de trabalho, em Dezembro em Coimbra, onde foram discutidas metodologias 

para implementação das actividades de vigilância sanitária previstas na nova legislação sobre água de 

consumo humano (Decreto-lei nº 306/2007 de 27 de Agosto). Participaram elementos dos seis 

laboratórios de saúde pública,  o Delegado Regional de Saúde do Centro e respectivos Adjuntos distritais 

e os responsáveis pelo programa “Água e Saúde”. Como consequência desta reunião  foi iniciada a 

elaboração de um documento com linhas orientadoras sobre esta matéria.  

• Reunião com responsáveis da Divisão de Saúde Ambiental do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo 

Jorge (INSA), que decorreu em Coimbra, em Dezembro, com o objectivo de analisar formas de 

cooperação no âmbito da saúde ambiental. Participaram elementos dos seis laboratórios de saúde 

pública,  Delegado Regional de Saúde do Centro e respectivos adjuntos e responsáveis de programas 

relacionados com a saúde ambiental do Departamento de Saúde Pública e Planeamento da ARSC (DSPP). 

• Participação na formação de intervenientes na campanha balnear através da apresentação de 

informação sobre “doenças de origem hídrica transmitidas pela prática balnear”, realizado em Coimbra 

em Junho durante o encontro organizado com a CCDRC, dirigida aos vários intervenientes na campanha 

balnear. 

• Participação na formação de alunos de Medicina, tendo sido ministradas três aulas teorico-práticas 

sobre doenças de origem hídrica e intervenção dos serviços de saúde no âmbito da saúde relacionada 

com a qualidade da água. Esta formação foi efectuada ao abrigo de um  acordo de cooperação com a 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. 

• Elaboração e divulgação de material pedagógico/informativo dirigido a exploradores das piscinas e aos 

utilizadores/banhistas, transmitindo instruções para a sua divulgação ao público-alvo. 

• Participação na elaboração das duas Circulares Normativas emitidas pela DGS referentes à actividades 

de saúde a desenvolver no âmbito do programa de vigilância sanitária de águas balneares costeiras e 

estuarinas e de águas balneares interiores. 

• Colaboração com a Direcção-Geral da Saúde na transposição para a legislação portuguesa da directiva 

2006/7/CE  de 15 de Fevereiro de 2006, do Parlamento Europeu, relativa à gestão da qualidade das 

águas balneares.  

• Participação em grupos de trabalho da DGS para a elaboração de normas e regulamentos sobre piscinas. 
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• Colaboração com a Direcção-Geral da Saúde na elaboração de uma portaria conjunta dos Ministérios da 

Economia e da Saúde para concretização dos requisitos técnicos de funcionamento e exercício da 

actividade termal, quanto às instalações, equipamentos e procedimentos técnicos organizativos dos 

estabelecimentos termais. 

• Manutenção de uma base de dados permanentemente actualizada com informação referente a alguns 

determinantes da saúde relacionados com a prática balnear, nomeadamente:  qualidade  analítica da 

água, avaliação das instalações envolventes das zonas balneares e avaliação do respectivo indíce 

sanitário, potenciais focos de poluição, ocorrência de situações de incumprimento paramétrico e 

informação referente a problemas de saúde. 

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

paramétricos ou outras situações com risco para saúde da população decorrentes da utilização dos 

diversos tipos de água: balneares, minerais naturais, consumo humano e piscinas. 

• Elaboração de pareceres relativos a situações de incumprimento de valores paramétricos e a 

derrogações que em 2007 incidiu sobre os parâmetros: arsénio, pH, alumínio e radioactividade em águas 

de consumo humano e ocorrência de blooms de diatomáceas, cianobactérias, coliformes totais, 

coliformes fecais e salmonela, em águas balneares.  

• Organização  e implementação dos processos de interdição e coordenação de outras medidas de gestão 

de  risco em águas balneares. 

• Apoio na investigação epidemiológica de problemas de saúde relacionados com a utilização da água - 

não solicitado em 2007.  

• Apoio ao DRSC no âmbito da atribuição do galardão da Bandeira Azul, obtido em 2007 por 34 praias. 

• Acompanhamento e coordenação nos serviços de saúde das actividades de cooperação analítica com a 

CCDRC, referentes a águas costeiras com a Bandeira Azul. 

• Recolha de informação, organização de processos e apoio à emissão de pareceres pelo DRSC para 

classificação de 29 águas balneares em estudo pelas CCDR . Foram emitidos 21 pareceres favoráveis e 8 

desfavoráveis em 2007. 

• Apoio às actividades da autoridades de saúde previstas no Decreto-lei nº 142/2004 de 11 de Junho, 

sobre estabelecimentos termais. 
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• Implementação de circuito de informação para recolha e orientação de reclamações efectuadas por 

utilizadores de estabelecimentos termais, enviados mensalmente ao Delegado Regional de Saúde do 

Centro, como previsto na legislação. 

• Definição da rede laboratorial, com diversos níveis de capacidade analítica, para apoio ao programa de 

monitorização de cianobactérias em águas superficiais. 

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

na gestão da qualidade dos diversos tipos de água. 

• Participação numa reunião, em Lisboa, de avaliação da campanha balnear promovidas pelo Instituto da 

Água, IP (INAG) e pela DGS.  

• Participação numa reunião sobre estabelecimentos termais realizada em Lisboa, a convite da Direcção-

Geral da Saúde. Participaram na reunião representantes de estabelecimentos termais, Direcção-Geral de 

Geologia e Energia, Direcção-Geral da Saúde e INSA. 

• Participação numa reunião sobre o projecto praia acessível, realizada em Coimbra, promovida pelo INAG 

e CCDRC. 

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

estabelecimentos no âmbito dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC). 
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12. PROJECTO DE IMPLEMENTAÇÃO DE TELEMEDICINA 

 

Actividades desenvolvidas 

Foram desenvolvidas múltiplas acções de formação e de colocação e adaptação de equipamento em diversos 

centros de saúde e serviços hospitalares. Foram iniciadas diversas tele-consultas em várias áreas (endocrinologia, 

diabetologia, cardiologia, dermatologia, tabagismo, etc). Os programas já anteriormente existentes foram 

incentivados, havendo no entanto algumas situações bloqueadas por falta de contratos de manutenção, de que 

se aguarda a todo o momento a resolução. 

Foi ainda desenvolvido o projecto Coimbra-Pneumo XXI que obteve um subsídio do Ministério da Saúde no valor 

de 100.000€ e se encontra em fase de testes finais, e mesmo início antecipado de algumas das actividades 

previstas no seu cronograma. As primeiras 3 plataformas e espirómetros adquiridos por este Projecto estão em 

fase de testes finais na PT Inovação e devem ser entregues até final de Julho de 2008. Até final do ano será ainda 

entregue outra plataforma para o CS da Sertã. Depois de testados localmente, poderão libertar as plataformas 

existentes em Arganil, Cantanhede e Sertã que poderão ir equipar 3 novos locais. 

Foram definidas e estruturadas duas novas áreas de intervenção: tele-enfermagem (protocolo entre a Ordem dos 

Enfermeiros e a ARS) e tele-cuidados continuados, que serão inovadoras a nível nacional.  

Em 30 de Maio e em colaboração com a Associação Portuguesa de Telemedicina, foi levado a efeito o III Encontro 

de Telemedicina de Conímbriga, subordinado ao tema: “Novas Tecnologias, Novas Mentalidades”. 

Detalham-se abaixo algumas das actividades específicas e actividades em curso em 2007/2008: 

 

Coimbra  

No Centro de Saúde de Arganil foram iniciadas as teleconsultas de cardiologia, pneumologia, desabituação 

tabágica e PRECOCE, aguardando-se o início das teleconsultas de dermatologia, neurologia, e tele-enfermagem. 

Neste centro de saúde foi disponibilizado um ecógrafo que irá servir para fazer ecografia obstétrica em ligação 

com a Maternidade Daniel de Matos. No que diz respeito ao Centro de Saúde de Poiares, as teleconsulta de 

cardiologia e PRECOCE estão em curso, enquanto que se aguarda o início das teleconsultas de dermatologia, 

neurologia. 

Nos HUC foi criada uma sala específica para teleconsultas equipada com uma plataforma específica, ficando 

outra plataforma na UCIC (para o programa PRECOCE), e ainda outra na Urgência, que se destinará a tele-
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urgência com os diversos hospitais e serviços de urgência básica (SUB) - a iniciar assim que os HUC adquirirem um 

computador de apoio para receber imagiologia, nomeadamente TAC ( já autorizado). 

No que diz respeito à Maternidade Daniel de Matos, a situação em 31/12/2007 é a seguinte: dispõe de 

plataforma que foi já testada (em Abril). Assim que houver disponibilidade de Arganil, irá ser feita formação para 

se dar início à tele-obstetrícia, com utilização do ecógrafo. 

A plataforma do Centro de Saúde de Mira está instalada mas aguarda-se a actualização de software - a realizar 

depois de aprovado o contrato de manutenção. 

A plataforma que estava no Centro de Saúde da Pampilhosa foi deslocada para o Centro de Saúde de 

Cantanhede, uma vez que a diminuta utilização no centro de saúde da Pampilhosa da Serra não justificava a sua 

manutenção naquele local.  

Destina-se a iniciar assim que possível as teleconsultas em cardiologia, dermatologia, neurologia, pneumologia e 

imagiologia, para além de apoio à Consulta Aberta e aos Cuidados Continuados do Hospital de Cantanhede. Irá 

ainda ser utilizada em tele-enfermagem. No entanto, tal como Mira, está a aguardar a actualização de software a 

realizar depois de aprovado o contrato de manutenção. 

As actividades de tele-enfermagem entre os HUC e Cantanhede (Hospital e Centro de Saúde) irão iniciar-se logo 

que a plataforma esteja operacional , o que se prevê para finais de 2008. 

Hospital Pediátrico de Coimbra/Departamento de Pediatria do Centro Hospitalar de Coimbra, EPE: Continuam em 

curso as consultas (de rotina) em cardiologia pediátrica, fetal e transfontanelar, com todos os hospitais distritais 

da área de influência da ARS Centro, IP e ainda com Vila Real e Madrid. Foi iniciada a consulta de cardiologia 

pediátrica e fetal com o Hospital Pediátrico de Luanda, tendo sido ainda efectuado pelo HPC um curso por tele-

formação com aquele hospital angolano. 

 

Castelo Branco 

Relativamente ao Centro de Saúde da Sertã, o PRECOCE encontra-se activo, sendo efectuadas teleconsultas em 

endocrinologia e cardiologia com os HUC, dermatologia com o Hospital Amato Lusitano (HAL), pneumologia com 

os HUC, (e eventualmente, a breve prazo com o HAL), e medicina com HAL.  

O HAL dispõe de uma plataforma ligada com o Hospital Pediátrico de Coimbra (HPC) e uma plataforma para o 

Centro de Saúde da Sertã e HUC. 
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O Hospital da Cova da Beira dispõe de uma plataforma ligada com o HPC e uma plataforma para tele-urgências e 

PRECOCE. 

 

Guarda 

O Hospital de Seia dispõe de aparelho de Rx antigo e radiologista, enquanto que os centros de saúde de Meda, 

Pinhel, Fornos e Vila Nova de Foz Côa (este último a transitar para a área de influência da ARS Norte, IP ao abrigo 

do disposto no DL 222/2007 de 29 de Maio) dispõem todos de consultas de tele-dermatologia com o Hospital de 

Sousa Martins (Guarda). O Hospital de Seia irá  iniciar teleconsultas no âmbito do PRECOCE até final de 2008   

Hospital de Sousa Martins (Guarda): dispõe de uma plataforma na urgência/PRECOCE  e uma para dermatologia e 

outras teleconsultas. Existe, ainda, uma plataforma com o HPC. As consultas de dermatologia estão a todas 

funcionar. 

Foi efectuada formação e delineada a organização de tele-enfermagem entre os centros de saúde do distrito da 

Guarda e os HUC, a ter início - no caso dos centros de saúde da Meda e de Pinhel - este ano. 

 

Aveiro 

No que diz respeito ao distrito de Aveiro – e excluindo os concelhos de Arouca e Castelo Paiva que irão transitar 

para a área de influência da ARS Norte, IP – a situação é a seguinte: o Centro de Saúde de Albergaria dispõe de 

radiologia com Hospital de Águeda e vai iniciar cardiologia com Hospital de Aveiro, enquanto que o Centro de 

Saúde de Aveiro dispõe de cardiologia com Hospital de Aveiro, à semelhança de Oliveira Bairro e  Íhavo. Já o 

Centro de Saúde de Águeda dispõe de telecardiologia com o Hospital de  Águeda. 

O Centro de Saúde de Sever vai iniciar teleconsultas nas valências de cirurgia, cardiologia e pediatria com o 

Hospital de Águeda até final de 2008.  Quantos aos centros de saúde da Murtosa e Vagos disponibilizam de 

consultas de tele-cardiologia com o Hospital de Aveiro  

O Centro de Saúde de Ovar aguarda ligação em dermatologia com HUC, e radiologia com o Hospital de S. 

Sebastião (Feira), o que será iniciado assim que adquirir scanner para imagiologia. 

O Centro de Saúde de Mira irá ligar-se até final de 2008 com os serviços de obstetrícia na Maternidade Daniel de 

Matos, PRECOCE, cardiologia e dermatologia dos HUC, faltando apenas a realização do upgrade da plataforma 

que ali se encontra. 
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À excepção dos centros de saúde de Estarreja e Sever (que no final de 2008 já terão disponibilidade para entrar 

no programa), todos estão a funcionar em bom ritmo nas especialidades indicadas, havendo já interesse em 

avançar noutras áreas, que irão ser discutidas em reunião em Novembro de 2008 para fazer ponto da situação e 

avaliar entrada de novas valências. 

 

Problemas existentes/pendentes: 

• Ligações de rede alteradas e a falhar ainda com alguma frequência (havendo necessidade de reunir com 

a ACSS e gabinetes de informática locais (no caso dos hospitais) e, eventualmente, gabinete de 

informática da ARSC; 

• Escassez de motivação de alguns profissionais de saúde ao projecto; 

• Necessidade de assinar ainda alguns protocolos de manutenção em alguns locais (Hospital Pediátrico de 

Coimbra, Centro de Saúde de Mira, HUC…); 

• Activação/ligação de plataforma da Maternidade Daniel de Matos dos HUC. 

 

Necessidades imediatas: 

• Plataformas novas para o Centro Hospitalar de Coimbra (CHC), Hospital de Pombal, Centro de Saúde de 

Idanha, Centro de Saúde de S. Pedro do Sul, Hospital de S. Teotónio (Viseu), Hospital de Santo André 

(Leiria).  

• Efectivar os contratos de manutenção pendentes na ARS (centros de saúde de Mira, Sertã, Arganil) , 

bem como o contrato para upgrade da plataforma colocada no Centro de Saúde Cantanhede. 
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13. GABINETE DO UTENTE 

 

O Gabinete do Utente inclui o Gabinete do Cidadão (GC) e o Observatório Regional (OR). A missão deste serviço e 

os objectivos que têm  presidido à sua actuação, pautam-se pelos seguintes pressupostos: 

• Acompanhar os índices de satisfação e o nível de participação dos utentes do SNS; 

• Obter e tratar de forma credível e oportuna a informação disponível sobre o modo como a qualidade 

dos serviços prestados é percebido pelos cidadãos; 

• Acompanhar e monitorizar as exposições apresentadas pelos cidadãos (reclamações, sugestões e 

elogios), bem como as decisões a elas respeitantes; 

• Promover o empenho na melhoria contínua do funcionamento dos GC e da sua actuação com o Sistema 

de Gestão das Sugestões e Reclamações (SGSR) nos serviços de saúde da Região Centro; 

• Zelar pelo respeito dos direitos fundamentais dos utilizadores dos serviços de saúde, com vista a uma 

maior e melhor participação dos mesmos no pleno uso dos seus direitos e deveres de cidadania. 

 

Actividades desenvolvidas 

Gabinete do Cidadão 

De acordo com as suas atribuições, o Gabinete do Cidadão Regional desenvolveu, em síntese, as seguintes 

acções: 

• Atendimento telefónico e presencial de 124 cidadãos, apoiando-os na solução dos problemas 

apresentados (informações e encaminhamento dos mesmos) e na articulação com os serviços de que 

reclamavam; 

• Avaliação e encaminhamento, através do SGSR, das exposições que visaram centros de saúde e/ou 

hospitais da Região remetidas à ARSC pela tutela ou por outras  entidades, cuja resposta em primeira 

instância terá de ser dada pela instituição visada; 

• Análise e tratamento dos processos para os quais as sub-regiões de saúde (SRS) e hospitais 

consideraram não dispor de competência para o seu tratamento, bem como de diversas questões 
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relativas ao tratamento de exposições e registos efectuados no SGSR pelos gabinetes do utente (GU) das 

instituições a carecer de rectificação – traduzidos em aproximadamente 1 100 contactos telefónicos; 

• Análise dos recursos apresentados pelos cidadãos que, tendo anteriormente reclamado, não ficaram 

esclarecidos com as respostas recebidas das SRS e/ou hospitais ou não obtiveram qualquer resposta (as 

chamadas “2as. reclamações” no SGSR). 

• Foram efectuadas as tarefas necessárias à audição dos serviços visados bem como, em diversas 

situações, entrevistados os cidadãos com o objectivo de os apoiar na solução do seu problema e de 

recolher elementos que permitissem elaborar propostas para resposta aos mesmos, a apresentar 

superiormente, para decisão; 

• Esclarecimento, orientação e apoio aos GC/GU da Região Centro acerca do preenchimento dos mapas 

estatísticos relativos à produção mensal dos GC/GU - tarefa não conseguida na totalidade, na medida 

em que ainda persistem inúmeras Instituições que não cumprem este desiderato. 

 

Para além destas tarefas, o GC/GU Regional, enquanto membro integrante do Observatório Regional, 

também: 

• Participou na formação dirigida aos novos profissionais dos GC/GU ; 

• Continuou a realizar o acompanhamento e treino do SGSR a pequenos grupos de profissionais dos 

GC/GU de vários estabelecimentos de saúde com dificuldades na actuação com a aplicação informática;  

• Participou nas reuniões mensais do Observatório Regional e substituiu a sua Coordenadora sempre que 

necessário, tendo dado uma estreita colaboração no acompanhamento e avaliação dos “conteúdos” das 

exposições no SGSR e no apoio à melhoria de funcionamento dos GC/GU no tratamento das mesmas; 

• Colaborou com a entidade gestora do projecto, a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), 

desenvolvendo múltiplas actividades para prossecução no desenvolvimento e actualização permanente 

do SGSR (novas funcionalidades, listagens de bugs da aplicação), e ainda para a formação dos novos 

elementos dos outros Observatórios Regionais  e Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. 
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Observatório regional 

O Observatório Regional após a avaliação do seu funcionamento foi reorganizado e passou a integrar um 

elemento por distrito como Interlocutor, de modo a permitir um acompanhamento mais próximo das alterações 

em curso em cada distrito, na óptica do novo desenho dos Cuidados de Saúde Primários, decorrente da 

constituição das Unidades de Saúde Familiares (USF), da criação dos agrupamentos de centros de saúde (ACES) e 

da extinção das SRS. 

No âmbito das suas atribuições o Observatório Regional da ARSC desenvolveu acções em diversas áreas, entre as 

quais: 

• Acompanhamento/apoio aos responsáveis dos GC/GU da Região, num total de 151, com o objectivo de 

melhorar a sua actuação com o Sistema  de Gestão das Sugestões e Reclamações. 

• Elementos estatísticos - Produção dos GC/GU. 

• Acompanhamento dos responsáveis dos Gabinetes do Utente de modo a ser possível obter um registo 

estatístico dos elementos resultantes da produção dos GC/GU e com os elementos necessários para 

efectuar o seu tratamento adequado e a apresentação aos diversos níveis de decisão – designadamente, 

Ministério da Saúde (MS) e Inspecção-Geral das Actividades da Saúde (IGAS). 

• Formação aos responsáveis dos Gabinetes do Cidadão (GC), com o objectivo de melhorar a qualificação 

dos profissionais dos GC, através da realização de reuniões trimestrais com todos os GU, em grupos, por 

distrito. 

• Monitorização do Sistema – colaboração com os GC e articulação com os dirigentes das instituições de 

saúde da Região, tendo em vista a melhoria de qualidade de registo e tratamento das exposições dos 

cidadãos no SGSR, bem como, a qualidade da resposta aos cidadãos e o cumprimento do prazo legal da 

mesma. 

Foram efectuadas reuniões com todos os directores dos centros de saúde, por distrito, com o apoio dos 

Coordenadores das SRS, para informar sobre o SGSR e seu início de produção nacional a partir de 1 de Fevereiro 

e solicitar colaboração/apoio aos profissionais dos GC/GU. 

Ao longo de todo o ano reuniu com os Conselhos de Administração de alguns hospitais, no sentido de os alertar 

para as dificuldades dos GC/GU no registo e tratamento das exposições e solicitar o seu empenho para o 

cumprimento dos pressupostos estabelecidos pela Tutela. 
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Com a colaboração dos interlocutores distritais, foi efectuada a monitorização permanente das exposições 

registadas no Sistema, tendo sido, para o efeito, elaborada  uma “Grelha de Análise” com os elementos mais 

importantes a avaliar, em cumprimento dos termos determinados pela Coordenação Nacional do Sistema. O 

conteúdo destas monitorizações foi remetido a cada GC/GU, com conhecimento simultâneo ao dirigente de cada 

instituição.  

Articulação com a Agência Regional de Contratualização do Sistema de Saúde – hospitais e centros de saúde. 

Fornecidos semestralmente a este Serviço, a nível regional e nacional, os elementos referentes à produção dos 

GC/GU de toda a região, organizados por mês e instituição, de acordo com os itens registados no SGSR - uma vez 

que a opinião dos utilizadores do sistema de saúde constitui também um in put” necessário à contratualização 

dos serviços. 

Colaboração com a Entidade Gestora (ex-IQS:  actual ACSS). 

Mantido ao longo do ano o apoio sistemático à Coordenação Nacional do Sistema nas tarefas de coordenação e 

desenvolvimento do projecto e de articulação com a empresa contratada pelo Ministério de Saúde para executar 

e manter a aplicação informática. 

Participação na elaboração do Manual de Procedimentos do SGSR para disponibilização fácil (on line) a todos os 

seus utilizadores e apresentámos propostas de melhoria do Sistema, exercendo apertada vigilância sobre o seu 

desenvolvimento ao longo do ano, na identificação de “bugs”, anomalias, alterações a introduzir no seu 

desenvolvimento, novas potencialidades. 

Participação em 18 reuniões do Observatório Nacional e dos Gabinetes do Cidadão Regionais realizadas 

mensalmente pela ACSS, para acompanhamento da Rede Nacional do GC/GU, sua actuação e desenvolvimento 

do SGSR.  

 

Resultados 

Avaliando a actividade desenvolvida pelo Gabinete do Cidadão e Observatório Regional e comparando-a com os 

objectivos definidos no início do ano, considera-se que os mesmos foram atingidos e em alguns aspectos 

superados. 

Alguns aspectos a destacar: 
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• Verificou-se um aumento considerável no número de cidadãos que procuraram o Gabinete do 

Cidadão/Utente Regional, bem como no número de exposições formalizadas e consequente tratamento 

de processos. 

• Realizou-se o acompanhamento sistematizado dos responsáveis dos Gabinetes do Cidadão/Utente no 

cumprimento da sua missão primordial: ajuda aos cidadãos para melhor saberem e poderem 

aceder/utilizar adequadamente os serviços de saúde. 

• Foi disponibilizado apoio constante na superação das questões logísticas (RIS, equipamento informático, 

passwords) que, por vezes, tanto dificultaram o funcionamento adequado dos GC/GU da Região, 

contando com a boa colaboração do responsável do Gabinete de Informática da ARSC que também 

integra o Obervatório Regional (OR). 

• Foram realizadas inúmeras reuniões (formação em serviço) nos 6 distritos da Região com todos os 

responsáveis dos GC/GU. 

• Foi realizada a formação prática contínua de pequenos grupos de responsáveis de GC/GU nas instalações 

do OR, apoiando-se, designadamente, os novos profissionais em significativo n.º recentemente 

integrados num início de actuação com o Gabinete do Cidadão. 

• Efectuado o levantamento e tratamento dos elementos estatísticos com o novo modelo de registo 

alicerçado no SGSR e a consensualização e apoio aos responsáveis dos GC/GU para o seu correcto 

preenchimento, de modo a tornar os dados rigorosos, credíveis e atempados. 

• A determinação em tornar o Observatório Regional um grupo empenhado e disponível para a Missão 

que lhe está reservada, propondo aos novos elementos que o integram (interlocutores distritais) um 

desempenho adequado da sua função. 

• A estreita colaboração e apoio à entidade gestora do programa (ACSS) que, apesar de constituir uma 

tarefa a exigir disponibilidade, em nosso entender, tem ajudado a viabilizar a produção a nível nacional 

do programa e a “dar passos” na consensualização de uma actuação dos GC/GU enquanto rede nacional, 

como se pretende. 
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14. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Um dos objectivos da Assessoria Especializada de Informação e Comunicação é promover, acompanhar e 

coordenar a utilização de tecnologias de informação e de comunicações pelos diversos organismos tutelados pela 

ARS Centro, IP, assim: 

• Garantir a utilização nos cuidados de saúde primários (CSP) de um sistema de informação que permita 

aos profissionais de saúde o registo da sua actividade clínica; 

• Desenvolvimento e implementação do Módulo de Estatísticas do SAM dos CSP; 

• Implementação de um sistema de apoio à decisão na ARS Centro, IP; 

• Garantir a gestão da rede informática da ARS Centro, IP, velando pela sua segurança e pela segurança de 

informações e de bases de dados;  

• Apoiar a implementação de novos modelos de gestão na saúde, nomeadamente, Agrupamentos de 

Centros de Saúde, USF, Unidades Básicas de Urgência (UBU), Unidades Locais de Saúde (ULS), Rede de 

Cuidados Continuados Integrados. 

 

Cerca de 90% dos 109 centros de saúde dependentes da ARS do Centro, IP dispunham em 2007 de software de 

apoio à actividade assistencial (clínica – SAM - ou de enfermagem – SAPE) - quadro LXXXIII. 

 

Quadro LXXXIII -  Instalação de software em unidades de cuidados de saúde primários da ARS Centro (2007)  
Distrito N.º de centros de 

saúde existentes 
Nº de centros de saúde com 

SAM, SAPE e SINUS 
% de centros de caúde com SAM, 

SAPE e SINUS 
Aveiro 19 19 100% 

Castelo Branco 11 11 100% 

Coimbra * 22 19 95% 

Guarda 14 14 100% 

Leiria 17 13 76% 

Viseu 26 26 100% 

Região Centro 109 102 90% 

* 3 CS com software privado 
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15. REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os Cuidados de Saúde Primários, os Cuidados de Saúde Hospitalares e a Requalificação da Rede de Urgências são  

três áreas que a ARS Centro, IP definiu como prioritárias no seu Plano de Acção para 2006-2008 e que 

conheceram este ano significativas alterações. 

 

15.1 Cuidados de Saúde Primários 

 

Alteração de horário de funcionamento de centros de saúde 

No âmbito da reforma dos cuidados de saúde primários, e tendo em atenção a reorganização da rede de 

urgência, a ARS Centro, I.P. propôs a alteração do horário de funcionamento dos centros de saúde de São Pedro 

do Sul e Vouzela, com a consequente cessação de actividade dos respectivos SAP, por não servirem 

adequadamente os utentes e por não possuírem os meios humanos e técnicos necessários à prestação de 

cuidados de saúde urgentes/ emergentes.  

Foi também proposta a cessação da actividade da consulta de reforço realizada na extensão de saúde de 

Sangalhos, pertencente ao Centro de Saúde de Anadia. 

Estas propostas de alteração serão implementadas no decorrer de 2008, após a devida autorização ministerial e 

publicação em Diário da República. 

 

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 (MCSP). Para o efeito, foi 

constituída a Equipa de Apoio Regional (EAR). 

As primeiras USF (USF Condeixa e USF Tornada) começaram a funcionar em Setembro 2006 e seguiram-se, até 

final desse ano, mais sete: Grão Vasco, Familias, Vitasaurim, Santa Maria de Alcobaça, Sem Fronteiras, Anta e São 

Julião da Figueira. 

Durante 2007 foram aprovadas mais 20 USF, o que representa ao todo,  27 em funções na área da ARS Centro, IP 

(quadro LXXXIV) representando um ganho para os utentes de aproximadamente 33.000 cidadãos a quem foi 
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atribuído médico de família. O distrito de Aveiro dispõe actualmente 11 USF, o distrito de Coimbra 8, o distrito de 

Leiria 4 e o distrito de Viseu 4. 

 

Quadro LXXXIV – Unidades de saúde familiar (USF) em funcionamento na área de influência da ARSC em 
31/12/2007 

Designação das USF Centro de Saúde 
Entrada em 

funcionamento 

Santa Maria Alcobaça 22-12-2006 

Santiago Arnaldo Sampaio 01-03-2007 

Moliceiro Aveiro 14-05-2007 

Tornada Caldas da Rainha 04-09-2006 

Marquês de Marialva Cantanhede 02-07-2007 

Cruz de Celas Celas 05-02-2007 

Condeixa Condeixa 04-09-2006 

Anta Espinho 05-01-2007 

Espinho   21-12-2007 

Buarcos Figª da Foz 11-12-2007 

S. Julião Figª da Foz 30-12-2006 

D. Diniz Gorjão Henriques 29-11-2007 

DouroVita Lamego 28-11-2007 

Serra da Lousã Lousã 19-10-2007 

Briosa Norton Matos 05-02-2007 

Da Barrinha Ovar 27-12-2007 

Egas Moniz Santa Maria da Feira 31-01-2007 

Famílias 
 

23-10-2006 

Saúde Mais   21-12-2007 

Sem Fronteiras 
 

11-12-2006 

Sudoeste   20-04-2007 

Terras de Santa Maria   21-12-2007 

S. João S. João da Madeira 28-12-2007 

S.Pedro S. Pedro do Sul 01-10-2007 

VitaSaurium Soure 30-10-2006 

Infante D. Henrique Viseu 1 02-07-2007 

Grão Vasco Viseu 3 23-10-2006 

  
Fonte: ERA/ETO Centro 
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Agrupamentos de centros de saúde (ACES) 

A reestruturação dos cuidados de saúde primários da ARS Centro, I.P. conheceu, em 2007, uma evolução 

significativa, quer com a extinção da Sub-região de Saúde de Coimbra e a consequente integração dos serviços e 

do pessoal na estrutura central, quer com a elaboração da proposta de ACES para a Região Centro. 

A proposta da ARS Centro I.P. prevê a organização dos centros de saúde em 19 ACES (Figura XI) tendo em conta 

afinidades geográficas, acessibilidades, referenciação para hospitais, recursos humanos e equipamentos de saúde 

disponíveis, e resulta de reuniões conjuntas com os coordenadores das Sub-regiões de Saúde e com responsáveis 

da Missão para os Cuidados de Saúde Primários (MCSP). 

Figura XI - Proposta de Agrupamentos de Centros de Saúde para a Região Centro 
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15.2 Cuidados de saúde hospitalares 

 

Contratualização 

No ano em curso, à semelhança do que acontecera em 2006, foram assinados os contratos programa com a 

maioria dos hospitais da Região Centro. 

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 (www.arscentro.min-saude.pt) . 

 

Requalificação dos Serviços de Urgência 

Em Janeiro de 2007 foi apresentada a proposta final da Rede de Serviços de Urgência, precedida de um processo 

de audição pública intensamente participado pelas autarquias, instituições, partidos políticos e cidadãos.  A 

proposta final assenta na requalificação e redistribuição geográfica dos pontos de urgência tipificados em três 

modalidades - serviço de urgência básica (SUB), serviço de urgência médico-cirúrgica (SUMC) e serviço de 

urgência polivalente (SUP) - e reafirma a importância e necessidade de reforço da rede móvel para recolha e 

transporte pré -hospitalar. 

Assente nestes pressupostos, no decorrer de 2007 a Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., propôs a 

cessação da actividade do Serviço de Urgência do Hospital de José Luciano de Castro (Anadia) e do Serviço de 

Urgência do Hospital Distrital do Fundão (integrado no Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE), 

simultaneamente com a criação de consultas não programadas para casos agudos do foro ambulatório, 

realizadas sob a responsabilidade dos centros de saúde daquelas localidades. 

Estas propostas serão implementadas em 2008, sujeitas a aprovação ministerial e posterior publicação em Diário 

da República. 

A distribuição dos serviços de urgência básica (SUB) e dos equipamentos de apoio à urgência/emergência (VMER, 

SIV e SBV) constam do mapa seguinte (figura XII). 

 

http://www.arscentro.min-saude.pt/�
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Figura XII – Serviços de Urgência Básica e equipamentos de apoio à urgência/emergência da Região Centro, 
2007 

 

 

 

Criação do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra e redefinição do estatuto jurídico dos hospitais 

O Decreto-Lei n.º 35/99, de 5 de Fevereiro, que regulamenta a Lei n.º 36/98, de 24 de Julho, estabelece os 

princípios e o modelo de organização dos serviços de psiquiatria e saúde mental, assentes no desenvolvimento 

de redes de serviços locais. Recentemente, o relatório da comissão para a reestruturação dos serviços de saúde 

mental, aprovado pelo Ministro da Saúde, apontava para a concentração das respostas prestadas nos Hospitais 

Psiquiátricos de Sobral Cid e do Lorvão e no Centro Psiquiátrico de Recuperação de Arnes.  
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Neste contexto, em 2007 constituiu-se o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, criado pela Portaria n.º 

1580/2007, de 12 de Dezembro, que integra os Hospitais Psiquiátricos de Sobral Cid e do Lorvão e o Centro 

Psiquiátrico de Recuperação de Arnes. 

Durante o ano de 2007, foi atribuído o estatuto de entidade pública empresarial (EPE) a um hospital – Centro 

Hospitalar de Coimbra, EPE. 

Assim, a Região Centro passa a incluir 20 unidades hospitalares, das quais 3 centros hospitalares (inclui 2 EPE) e 

17 hospitais (dos quais 5 EPE). 

 

 

15.3 Unidades Locais de saúde 

 

 

Uma das prioridades da política de saúde no que respeita à prestação de cuidados no âmbito do Serviço Nacional 

de Saúde, e nos termos do Programa do XVII Governo Constitucional, é a implementação da efectiva articulação 

entre os diferentes níveis de cuidados, designadamente com a criação de unidades de saúde integradas. 

Neste contexto, e verificando-se o interesse da criação de uma unidade local de saúde (ULS) no distrito da 

Guarda, em Agosto de 2007 foi constituído o grupo de trabalho (Despacho n.º 19 520/2007, de 29 de Agosto) 

para a efectivação desta ULS, através da realização dos estudos prévios e análises necessárias, e da definição e 

operacionalização do projecto.  

A ULS englobará, à partida, os hospitais da Guarda (Hospital de Sousa Martins) e Seia (Hospital de Nossa Senhora 

da Assunção) e os centros de saúde, incluindo as respectivas extensões, da área de influência destes Hospitais. 

 


	Indice de Figuras
	Indice de Quadros
	Índice de Gráficos
	Capítulo I. A Região
	1. Descrição geográfica
	Figura I - Mapa da Administração Regional de Saúde do Centro, por NUTS III (área de influência transitória - DL 317/99)
	Figura II – Nova configuração da rede de serviços de saúde da área de influência da ARSC, IP (DL 317/99)
	Quadro I – Transferências de jurisdição territorial na área de influência da ARS do Centro, IP (Decreto-lei nº 222/2007 de 29 de Maio)


	2. Indicadores sócio-demográficos
	Quadro II - População, superfície e densidade populacional, por localização geográfica, em 2007 e alterações ocorridas na ARS Centro entre 2006 e 2007
	Quadro III – Variação populacional e suas componentes, segundo a localização geográfica, em 2007
	Quadro IV  – Variação populacional entre 1991 e 2007, segundo a localização geográfica

	2.1 Estrutura etária
	Quadro V – Estimativas de população residente por grupo etário e localização geográfica em 2007
	Quadro VI – Variação populacional por grupos etários (2006-2007)
	Gráfico I - Pirâmide etária da população do Continente em 31/12/2006
	Gráfico II - Pirâmide etária da população da Região Centro em 31/12/2006
	Gráfico III - Pirâmide etária da ARSC,IP em 31/12/2006 – âmbito territorial transitório (DL 222/2007)


	2.2 Índice de envelhecimento e índices de dependência
	Quadro VII - Índice de envelhecimento e índices de dependência por localização geográfica (2007)

	2.3 Esperança de vida à nascença
	Quadro VIII - Esperança de vida à nascença, segundo a distribuição geográfica

	2.4 Natalidade, mortalidade e fecundidade
	Quadro IX – Taxas de natalidade, mortalidade e de fecundidade e proporção de mulheres em idade fértil em 2006, por unidade territorial *
	Gráfico IV - Evolução da natalidade (por 1 000 habitantes)


	3. Indicadores de Saúde
	3.1 Mortalidade
	Quadro X -  Indicadores de saúde na Região Centro e Continente, 1997-2007 (%o).
	Quadro XI – Mortalidade por doença isquémica do coração padronizada para a idade pela população europeia (CID 9:27) (%ooo).
	Quadro XII – Mortalidade por doenças cerebro-vasculares padronizada para a idade pela população europeia (CID 9:29) (%ooo).
	Quadro XIII – Mortalidade por neoplasias padronizada para a idade pela população europeia (CID 9:08-14) (%ooo).
	Quadro XIV – Mortalidade por neoplasia da mama feminina padronizada para a idade pela população europeia (CID 9:113) (%ooo).
	Quadro XV – Mortalidade por neoplasia do cólon e recto padronizada para a Idade pela população europeia (CID 9:12) (%ooo).
	Quadro XVI – Mortalidade por neoplasia do colo do útero padronizada para a idade pela população europeia (CID 9:180) (%ooo).

	3.2 Morbilidade
	Quadro XVII - GDH de internamento por enfarte de miocárdio na Região Centro (2007)
	Quadro XVIII - GDH de internamento por acidentes vasculares cerebrais na Região Centro (2007)
	Quadro XIX - GDH de internamento por neoplasia da mama feminina na Região Centro (2007)
	Quadro XX - GDH de internamento por neoplasia colo-rectal na Região Centro (2007)
	Quadro XXI - GDH de internamento por neoplasia do colo uterino na Região Centro (2007)
	Quadro XXII – Doenças de declaração obrigatória notificadas (2007)
	Quadro XXIII - Prevalência das principais patologias na população adulta (≥18 anos) em 2005
	Quadro XXIV - Morbilidade padronizada (RPM) das principais patologias na população adulta (≥18 anos) em 2005

	4. Estruturas e equipamentos de saúde
	4.1 Rede de cuidados na região
	Quadro XXV – Rede de cuidados de saúde na Região Centro, por distritos (Dezembro de 2007)

	4.2 Recursos Humanos
	Quadro XXVI – Pessoal em efectividade de funções em cuidados de saúde primários na Região Centro, por distritos (Dezembro de 2007)
	Quadro XXVII – Efectivos em cuidados de saúde primários na Região Centro, por relação jurídica de emprego (Dezembro de 2007)
	Quadro XXVIII - Pessoal em efectividade de funções em cuidados de saúde hospitalares na Região Centro, por distritos (Dezembro de 2007)

	5. Indicadores de produção Hospitalar
	Quadro XXIX – Indicadores de produção hospitalar (2007) e variação 2007/2006
	Quadro XXX – Indicadores de produção hospitalar (2007) e variação 2007/2006
	Quadro XXXI – Indicadores de produção hospitalar (2007) e variação 2007/2006
	Quadro XXXII – Indicadores de produção hospitalar (2007) e variação 2007/2006
	Quadro XXXIII – Indicadores de produção hospitalar (2007) e variação 2007/2006
	Quadro XXXIV – Indicadores de produção hospitalar (2007) e variação 2007/2006
	Quadro XXXV – Indicadores de produção hospitalar (2007) e variação 2007/2006
	Quadro XXXVI – Indicadores de produção hospitalar (2007) e variação 2007/2006

	6. Indicadores de produção dos centros de saúde
	Quadro XXXVII – Número de utilizadores em cuidados de saúde primários na Região Centro (01/01/2007 a 31/12/2007)
	Quadro XXXVIII – Número de inscritos por grupo etário (com e sem médico de família atribuído)
	Quadro XXXIX – Indicadores de desempenho de planeamento familiar e  saúde materno-infantil (até ao 1.º ano de vida), por localização geográfica
	Quadro XL– Distribuição das consultas realizadas em cuidados de saúde primários na Região Centro em 2007
	Quadro XLI – Actos de enfermagem por distrito (incluindo vacinação)
	Quadro XLII - Exames auxiliares diagnósticos realizados nos centros de saúde (2007)
	Quadro XLIII –Movimento de internamento


	Capítulo II. Programas de Saúde
	1. Programa de prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças cardio-cerebro-vasculares
	1.1 Doenças cardio-cerebro-vasculares
	1.2 Programa de prevenção e controlo da diabetes
	Quadro XLIV - Número de retinografias realizadas de 2001 a 2007
	Quadro XLV - Doentes sujeitos a tratamentos de retinopatia diabética com laser
	Quadro XLVI – Diabetes: movimento assistencial Região Centro (2007)

	2. Programa de prevenção das doenças oncológicas
	2.1 Programa de rastreio do cancro da mama
	Quadros XLVII – Tratamento primário de tumores da mama feminina

	2.2 Programa de rastreio do cancro do colo do útero
	Quadros XLVIII – Taxas de realização e número de citologias

	2.3 Programa de rastreio do cancro do cólon e recto
	Figura III –  Projecto piloto rastreio do cancro do colon e recto

	3. Programa de cuidados continuados integrados
	Quadro XLIX - Número de camas por tipologia e por distrito
	Quadro L - Utentes atendidos por sexo (2007)
	Quadro LI - Média etária dos utentes atendidos por tipologia
	Quadro LII - Proveniência dos utentes atendidos
	Quadro LIII - Destino dos doentes saídos
	Quadro LIV - Motivo da alta

	4. Programa de doenças transmissíveis
	4.1 Sistemas de vigilância das doenças transmissíveis
	Figura IV - Número de declarações por distrito
	Gráfico V- Taxas de incidência e número de meningites e de sepsis na Região Centro
	Gráfico VI - Taxas de incidência de meningites e de sepsis na Região Centro e por distrito (99/07)
	Grafico VII - Meningites e de sepsis por distritos da Região Centro, por grupo etário (99-07)

	Figura V -  Número e taxas de incidência por 100.000 habitantes de meningite e de sepsis, por distritos da Região Centro (2007)

	4.2 Programa nacional de vacinação - PNV
	Quadro LV – Programa regional de vacinação: principais actividades realizadas (2007)
	Quadro LVI - Cobertura vacinal – Vacinas do PNV
	Quadro LVII - Cobertura vacinal – Campanha Men C (situação em 31/12/2007)
	Quadro LVIII - Cobertura vacinal: gripe sazonal

	4.3 VIH-SIDA
	Gráfico VIII – Taxa de infectados por distrito (a 31/12/2007)
	Quadro LIX - Taxas de Infectados com SIDA, PA e CRS por distrito: casos acumulados notificados
	Quadro LX - Casos acumulados de infecção por VIH e óbitos por distrito
	Quadro LXI - Casos diagnosticados no ano 2007 por estadio e por distrito
	Gráfico  IX – Teste de rastreio para o VIH efectuados pelos CAD em 2007
	Gráfico X - Taxa de seropositivos para o VIH nos Rastreios dos CADs em 2007 (Por 1000)

	Quadro LXII - Resultados

	4.4 Programa de prevenção e controlo da gripe
	4.5 Programa de prevenção e luta contra a tuberculose
	Quadro LXIII - Casos de TB por distrito e por género (2007)
	Quadro LXIV - Casos de TB por tratamento (2007)
	Quadro LXV – Região Centro: cobertura de TOD (2007)
	Quadro LXVI - Cobertura de TOD por distrito (2007)
	Quadro LXVII - Casos de TB por nacionalidade

	5.  Programa de saúde materno-infantil e dos adolescentes
	5.1  Programa de saúde materno-infantil
	5.2  Programa de saúde  dos Jovens e Adolescentes
	/Gráficos XI – Programa de saude dos jovens e adolescentes
	Figura VI – PNSJ - Mapa de distribuição densidade populacional do grupo etário dos 10-24 anos
	Figura VII – PNSJ - Mapa de distribuição de serviços individualizados de jovens
	Gráfico XII - Atendimento personalizado a jovens (CAJ)


	6. Programa de estilos de vida e comportamentos aditivos
	Quadro LXVIII - Profissionais de saúde que frequentaram acções de formação/cessação tabágica promovidas pela ARSC (2007)
	Quadro LXIX -  Centros de saúde e consultas de cessação tabágica por distrito (2007)
	Quadro LXX - Casos novos e utentes em ficheiro na consulta de cessação tabágica (2007)
	Quadro LXXI – Grávidas fumadoras

	7. Programa Nacional de Luta contra a obesidade
	8. Programa da Qualidade e Vigilância Alimentar (QVA)
	Figura VIII - Estratégias de intervenção no programa da QVA
	Figura IX – Projecto pão.come na Região Centro (1ª fase)
	Gráficos XIII – Resultados do projecto PÃO.COME (em 31 de Dezembro de 2007)
	Quadro LXXII- Projecto PÃO.COME: taxa de adesão/cobertura

	Figura X – Projecto PÃO.COME na Região Centro (1ª e 2ª fases)

	9. Programa de promoção da saúde em meio escolar
	9.1  Programa de promoção da saúde oral/contratualização
	Quadro LXXIII - PNPSO/Contratualização (2007)
	Gráfico XIV - Evolução das taxas de execução do PNPSO
	Gráfico XV - Avaliação dos ganhos em saúde oral (2007): início do programa
	Gráfico XVI -  Avaliação dos ganhos em saúde oral (2007): final do programa


	9.2 Programa nacional de saúde escolar
	Quadro LXXIV - Monitorização dos indicadores de execução em saúde escolar 2007

	10. Programa Nacional de Prevenção e Controlo da DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA
	11. Programa de gestão ambiental
	Quadro LXXV - Centros de saúde da Região Centro: resultados de inquérito ambiental
	Quadro LXXVI - Hospitais da Região Centro: resultados de inquérito ambiental
	Quadro LXXVII - Hospitais com obrigatoriedade de monitorização das emissões gasosas
	Quadro LXXVIII - Centros de Saúde com obrigatoriedade de monitorização das emissões gasosas
	Quadro LXXIX - Produção de resíduos hospitalares (Grupos III e IV)
	Quadro LXXX -Procedimentos de prevenção (centros de saúde)
	Quadro LXXXI  - Procedimentos de prevenção (hospitais)

	11.1. Programa Água e Saúde
	Quadro LXXXII - Qualidade das águas balneares em 2007

	12. Projecto de implementação de telemedicina
	13. Gabinete do Utente
	14. sistemas de Informação
	Quadro LXXXIII -  Instalação de software em unidades de cuidados de saúde primários da ARS Centro (2007)

	15. Reorganização dos serviços
	15.1 Cuidados de Saúde Primários
	Quadro LXXXIV – Unidades de saúde familiar (USF) em funcionamento na área de influência da ARSC em 31/12/2007
	Figura XI - Proposta de Agrupamentos de Centros de Saúde para a Região Centro

	15.2 Cuidados de saúde hospitalares
	Figura XII – Serviços de Urgência Básica e equipamentos de apoio à urgência/emergência da Região Centro, 2007

	15.3 Unidades Locais de saúde


