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ACeS   Agrupamento de Centros de Saúde 
   

ARS  Administração Regional de Saúde 
   

ARSN  Administração Regional de Saúde do Norte 
   

AMCHR  Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Ringe 
   

AMP  Área Metropolitana do Porto 
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CHMA  Centro Hospitalar do Médio Ave 
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CLAS  Conselho Local de Ação Social 
   

DS  Diagnóstico Social 
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DGS  Direção-Geral da Saúde 
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ECR  Equipa Coordenadora Regional 
   

ECCI  Equipa de Cuidados Continuados Integrados 
   

EGA  Equipa de Gestão de Altas 
   

EGS  Exames Globais de Saúde 
   

IRS  Instituto de Reinserção Social 
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NLI  Núcleo Local de Inserção 
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RS  Rede Social 
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 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Forças, Fraquezas, Oportunidades, 

Ameaças) 
   

TIP  Taxa de Internamento Padronizada 
   

TMP  Taxa de Mortalidade Padronizada 
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VIH  Vírus da Imunodeficiência Humana 
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: CADERNOS TEMÁTICOS. 

DETERMINANTES DE SAÚDE 
 

 

Versão 1.0 – dezembro de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz SWOT 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Forças, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças) 

 

 Forças Fraquezas 

F
a

to
re

s 
e

n
d

ó
g

e
n

o
s 

- Vasto leque de recursos públicos de saúde, que vão 
desde o nível de cuidados primários ao nível hospitalar; 
 

- Casa do Meio Caminho, para reinserção de 
consumidores de substâncias lícitas e ilícitas em fase de 
recuperação; 
 

- Descentralização das farmácias do concelho por quase 
todas as freguesias; 
 

- ACeS Grande Porto I – Santo Tirso/Trofa com um vasto 
conjunto de iniciativas de promoção da saúde; 
 

- Aposta da política municipal no campo da saúde e bem-
estar, com destaque para o Plano Municipal de Vacinação 
Infantil e para o Plano Municipal de Saúde; 
 

- Crescente articulação entre os técnicos concelhios da 
saúde e da ação social na promoção de medidas de apoio 
às populações mais vulneráveis a processos de exclusão 
social. 

- Taxa bruta de natalidade inferior ao contexto regional 
e nacional; 
 

- Santo Tirso integra 1/3 dos concelhos da AMP com 
menor número de médicos por 1 000 habitantes, sendo 
inferior ao do país, do norte e da AMP; 
 

- Necessidade de aumentar o apoio à população com 
menores recursos económicos, no que toca à saúde oral 
e visual; 
 

- Insuficiência de respostas institucionais no campo da 
saúde mental; 
 

- Necessidade de aumentar a valorização de uma 
alimentação saudável e do exercício físico por parte da 
população em geral. 

 Oportunidades Ameaças 

F
a

to
re

s 
e

x
ó

g
e

n
o

s - Funcionamento da consulta descentralizada do CRI do 
Porto Ocidental, para consumidores de substâncias 
psicoativas lícitas e ilícitas, dependentes de jogo e jovens 
com comportamentos de risco. 

- Conjuntura socioeconómica desfavorável. 
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: Nota introdutória 

 

 

A saúde constitui o pilar central da vida humana e influencia sobremaneira a qualidade de 

vida de cada cidadão ou cidadã, mesmo sendo este um conceito carregado de uma imensa 

subjetividade. Estamos certos, por isso, de que não podemos atribuir um sentido ao 

desenvolvimento social concelhio sem considerarmos a esfera da saúde, tal é o seu 

impacto na vida diária e nos projetos pessoais, profissionais e sociais que todos temos o 

direito de almejar. 

 

De resto, quando falamos em exclusão social estamos também a tratar do acesso aos 

cuidados de saúde, que nem sempre se afigura universal. As condições socioeconómicas 

de muitas famílias limita-as no tratamento de alguns problemas de saúde – com 

particular incidência nos tratamentos cujo sistema público não dá resposta no tempo 

desejado –, já que não raras vezes não têm recursos financeiros que lhe permitam 

recorrer ao setor privado. É, pois, com segurança que afirmamos a importância que este 

documento representa na promoção da saúde no concelho, sobretudo na ótica do 

combate à pobreza e à exclusão social. 

 

Na lógica organizativa do atual Diagnóstico Social (DS), os conteúdos que aqui 

apresentamos encerram um dos seus vários cadernos temáticos, suscetível de ser 

atualizado em função da pertinência de novos determinantes de saúde que, ao longo do 

tempo, justifiquem uma nova versão1. Deste modo conseguimos obter uma ferramenta de 

trabalho atualizada, em detrimento de um documento obsoleto de arquivo. De realçar que 

em alguns dos assuntos abordados se observa uma relação direta com o caderno temático 

“Vulnerabilidades e recursos sociais” (CLAS, 2015c), que já serviu de suporte ao Plano de 

Desenvolvimento Social (PDS) 2015-2020. Daremos conta deste aspeto mais adiante. 

 

A versão 1.0 deste caderno foi elaborada em setembro de 2015, ainda que tenha sido 

aprovada no mês de dezembro do mesmo ano, após a apreciação e validação do Núcleo 

Executivo (NE) da Rede Social (RS), por um lado, e do Conselho Local de Ação Social 

(CLAS), por outro. Trata-se de mais uma parte integrante do DS concelhio que permitirá 

                                                 
1 Para uma compreensão da lógica subjacente à numeração dos cadernos de diagnóstico, vd. CLAS, 2014: 6. 
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ancorar a linha de intervenção a encetar na área da saúde, em estrita complementaridade 

com as demais temáticas analisadas. 

 

Ao longo do documento, são vários os assuntos abordados, que resultaram na matriz 

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – Forças, Fraquezas, Oportunidades, 

Ameaças), apresentada imediatamente antes desta introdução. Prosseguimos com a 

apresentação das opções metodológicas que estiveram na base da recolha de informação, 

seguindo-se a explanação de alguns dados estatísticos indicadores do estado da saúde em 

Santo Tirso, com referência a dados do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) e do 

Centro Hospital do Médio Ave (CHMA). No ponto quatro retratamos a opinião de alguns 

técnicos da área da saúde e da ação social do concelho, que se revelou uma mais-valia na 

construção deste diagnóstico. Seguem-se os recursos de saúde e uma referência ao Plano 

Nacional de Saúde. No final, são apresentadas as prioridades que devem ser consideradas 

no campo das políticas da saúde para os próximos anos. 
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: Opções metodológicas 

 

 

A exemplo do que tem acontecido em praticamente todos os cadernos temáticos do DS, 

também aqui recorremos a um conjunto de fontes de informação que nos permitam 

assegurar uma perspetiva integrada da análise que efetuamos, bem como rigor nos dados 

apresentados. Uma vez mais, a conjugação de técnicas quantitativas com técnicas 

qualitativas de investigação permitiu obter ganhos na sistematização e na extensividade 

da informação, fundamentais para os interesses da investigação-ação que a RS pressupõe.  

 

Com efeito, passamos a enumerar as técnicas de recolha de informação eleitas para o 

conhecimento dos determinantes de saúde do concelho: 

 

 Análise de conteúdo, com particular destaque para o DS de 2004 (CLAS, 2004) e 

para o diagnóstico de situação de saúde do ACeS Grande Porto I – Santo 

Tirso/Trofa (Lourenço e Serdoura (coord.), 2014); 

 

 Análise estatística de indicadores temáticos, obtidos pela consulta aos dados 

disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)2, mas também por 

outras fontes, como são disso exemplo o ACeS e o CHMA. No caso particular do 

ACeS, para além de toda a informação disponibilizada no período de tempo em 

que este documento foi elaborado, recorremos, em grande medida, ao 

diagnóstico efetuado no âmbito do Plano Local de Saúde 2011/2016 (USP, s/d), 

parafraseando, com a devida autorização, alguns dos seus conteúdos; 

 

 Sessões de trabalho das Comissões Sociais de Freguesia (CSF) e Inter-freguesias 

(CSIF) para auscultação das necessidades sentidas nos respetivos territórios, nas 

quais se recorreu a trabalho de grupo, à construção de nuvens e árvores de 

problemas (para a concertação da respetiva visão territorializada) e à estratégia 

metaplan (para definição das prioridades de intervenção); 

                                                 
2 Relativamente à informação estatística do INE que utilizamos no presente caderno temático, devemos referir 
que a mesma tem por base dois tipos de Nomenclaturas de Unidades Territoriais (NUT), em função dos dados 
disponíveis e da relação que tentamos estabelecer com alguns dados disponibilizados em cadernos aprovados 
em momentos anteriores. Assim, para além das NUT III Grande Porto e Ave, que permitem integrar Santo Tirso 
numa abordagem comparativa entre ambos os territórios até 2013, foi já considerada a NUT III Área 
Metropolitana do Porto, que passa a ser, a partir deste mesmo ano, aquela em que Santo Tirso surge integrado. 



Cadernos temáticos | Determinantes de saúde 11 
 

     
                                                                                              

 Focus-group de técnicos de intervenção social do concelho, para o levantamento 

de problemas existentes, recorrendo, em particular, à análise de causas e 

consequências dos problemas diagnosticados por cada área temática de 

intervenção; 

 

 Steering-group, com técnicos do ACeS (Unidade de Saúde Pública (USP) e 

Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)), da Câmara Municipal de 

Santo Tirso (CMST) (Divisão de Coesão Social) e da Segurança Social (Núcleo 

Local de Inserção (NLI)), que injetaram no estudo da realidade um cariz 

qualitativo, imprescindível para a definição das prioridades de intervenção; 

 

Um apontamento para referir que foram contemplados neste caderno os indicadores 

mínimos comuns a todos os concelhos e a todas as Redes Sociais, de acordo com as 

orientações dos serviços centrais da RS, do Instituto de Segurança Social, I. P. (ISS. I.P.). 

Todavia, e como temos vindo a proceder nos demais cadernos temáticos, o alcance da 

informação apresentada supera amplamente esses indicadores. 

 

Rematamos este ponto dizendo que a apreciação dos presentes conteúdos teve lugar no 

NE, a que se seguiu a respetiva aprovação em sede de CLAS. 
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: 1. Sobre o estado da saúde em Santo Tirso 

 

 

Para podermos aferir qual o estado da saúde em Santo Tirso importa recorrer a um 

conjunto de indicadores que possibilite a definição de prioridades, a organização de 

atividades e a monitorização e avaliação dos seus resultados. Tentamos, por força deste 

pressuposto, recolher dados sobre alguns indicadores estatísticos sugeridos pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) que dão a conhecer a realidade concelhia, mas 

ambicionamos também conhecer um pouco mais em profundidade o quadro dos 

principais organismos de saúde do concelho, para que os alicerces de um futuro 

planeamento sejam bem solidificados, ou não fosse a saúde uma área de extrema 

importância para o desenvolvimento social do concelho, com implicações diretas na 

qualidade de vida dos seus residentes. 

 

Começando por retomar alguns dos indicadores já disponibilizados no caderno temático 

“recortes sociodemográficos” (CLAS, 2015), os dados ilustrados na tabela que se segue 

evidenciam algumas diferenças significativas entre Santo Tirso, o Grande Porto, o Ave, a 

região norte e o país, unidades territoriais que temos vindo a utilizar na análise 

comparativa que temos levado a cabo no DS. 

 

Um dos destaques vai para o índice de envelhecimento3, já que o concelho de Santo Tirso 

apresenta, com dados de 2013, um índice de envelhecimento superior às unidades 

territoriais enunciadas, apontando para a necessidade de perspetivar serviços 

especificamente vocacionados para a população idosa, a qual, pelas condicionantes da sua 

faixa etária, se prefigura com fortes vulnerabilidades no foro da saúde. No âmbito do 

crescimento populacional, os valores da taxa de fecundidade geral4 e da taxa bruta de 

natalidade5 apresentados em 2012, ficam aquém das outras unidades territoriais.  

                                                 
3 De acordo com a meta informação definida e divulgada pelo INE, o índice de envelhecimento diz respeito à 
relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número 
de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos 
(expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas dos 0 aos 14 anos). 
4 De acordo com a meta informação definida e divulgada pelo INE, a taxa de fecundidade geral diz respeito ao 
número de nados vivos observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, 
referido ao efetivo médio de mulheres em idade fértil (entre os 15 e os 49 anos) desse período (habitualmente 
expressa em número de nados vivos por 1 000 (10^3) habitantes). 
5 De acordo com a meta informação definida e divulgada pelo INE, a taxa bruta de natalidade diz respeito ao 
número de nados vivos ocorridos durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, 
referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de nados vivos por 1 000 
(10^3) habitantes). 
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Do lado oposto, a mortalidade apresenta realidades distintas. Assim, enquanto a taxa 

bruta de mortalidade6 observada em 2012 posiciona o concelho entre o valor mais alto de 

Portugal e o valor mais reduzido do Ave, a taxa de mortalidade infantil7 do quinquénio 

apresentado revela um valor superior às restantes unidades territoriais, com alguma 

distância para as regiões envolventes do Ave e do Grande Porto.  

 

No que concerne a este último caso, a sua melhor compreensão depende de uma análise 

mais fina do número de óbitos desagregados pelas suas componentes, a saber: 

mortalidade neonatal, mortalidade neonatal precoce e mortalidade pós-neonatal. Desta 

análise dependerá a adoção de intervenções diferenciadas, pelo que sugerimos, a este 

respeito, a leitura atenta da informação disponibilizada em pormenor pelo ACeS 

(Lourenço e Serdoura, 2014: 127-128). 

 

Tabela 1. Síntese comparativa de alguns indicadores de saúde (%) 

 Taxa de 
fecundidade 

geral (‰), 2012 

Taxa bruta de 
natalidade 
(‰), 2012 

Taxa bruta de  
mortalidade 
(‰), 2012 

Taxa de 
mortalidade infantil 

(‰), 2008 a 2012 

Índice de 
envelhecimento, 

2013 

Portugal 36,3 8,5 10,2 3,2 136 

Norte 31,9 7,8 9 2,8 125,3 

Ave 29,5 7,5 7,8 2,5 108,4 

Santo Tirso 27,4 6,6 8,6 4,6 144,9 

Grande Porto 34,5 8,4 8,6 2,8 124,3 

 
Fonte: INE. Dados com base nas NUT 2002. 

 

 

Os dados disponibilizados pelo INE não permitem ainda uniformizar o tratamento 

estatístico em relação a todos os indicadores, como acontece com a esperança de vida à 

nascença8 e com a esperança de vida aos 65 anos9, dado não ser possível apurar esta 

informação ao nível do município. Não obstante, e tendo em conta a exposição anterior, 

                                                 
6 De acordo com a meta informação definida e divulgada pelo INE, a taxa bruta de mortalidade diz respeito ao 
número de óbitos observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à 
população média desse período (habitualmente expressa em número de óbitos por 1 000 (10^3) habitantes). 
7 De acordo com a meta informação definida e divulgada pelo INE, a taxa de mortalidade infantil diz respeito ao 
número de óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade observado durante um determinado período de 
tempo, normalmente um ano civil, referido ao número de nados vivos do mesmo período (habitualmente 
expressa em número de óbitos de crianças com menos de 1 ano por 1000 (10^3) nados vivos). 
8 De acordo com a meta informação definida e divulgada pelo INE, a esperança de vida à nascença diz respeito 
ao número médio de anos que uma pessoa à nascença pode esperar viver, mantendo-se as taxas de mortalidade 
por idades observadas no momento. 
9 De acordo com a meta informação definida e divulgada pelo INE, a esperança de vida aos 65 anos diz respeito 
ao número médio de anos que uma pessoa que atinja a idade exata de 65 anos pode esperar ainda viver, 
mantendo-se as taxas de mortalidade por idades observadas no momento. 
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parece-nos oportuno e até relevante deixar a indicação dos respetivos valores para o 

continente, para o norte, para o Ave e para o Grande Porto, no período de referência 

2011-2013, que ultrapassam os 80 e os 18 anos em todos os casos, para os dois 

indicadores mencionados, respetivamente. Estes dados corroboram a necessidade de se 

implementarem medidas sustentáveis de apoio à população sénior, que cada vez mais 

assume um papel preponderante na nossa sociedade. 

 

Tabela 2. Esperança de vida à nascença e esperança de vida aos 65 anos, por local de residência, 

em 2011-2013 

  Esperança de vida à nascença  Esperança de vida aos 65 anos  

Continente 80,13 19,05 

Norte 80,32 19,04 

Ave 80,22 18,92 

Grande Porto 80,26 19,13 

 

Fonte: INE. Dados com base nas NUT 2002. 

 

 

Mais duas informações estatísticas de caráter geral parece-nos importante destacar. Em 

primeiro lugar, o número de médicos por cada 1 000 habitantes. Dados do INE 

respeitantes a 2014, ilustrados no gráfico 1, permitem constatar o seguinte: 

 

 Apenas 5 dos 17 concelhos da Área Metropolitana do Porto (AMP) têm um 

número de médicos por 1 000 habitantes inferior ao de Santo Tirso; 

 Santo Tirso, com 2,8 médicos por 1 000 habitantes, tem um cenário menos 

favorável do que o do país (4,5), no norte (4,3) e da AMP (6,2), ainda que esta 

seja sobejamente influenciada pelos números da cidade do Porto, que se 

apresenta claramente como um outlier do contexto metropolitano. 
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Gráfico 1. N.º de médicas(os) por 1000 habitantes, por local de residência, em 2014 

 
 
Fonte: INE. Dados com base nas NUT 2013. 

 

 

Em segundo lugar, o número de farmácias por 1 000 habitantes. Neste caso, o gráfico 2, 

com dados igualmente respeitantes a 2014, evidencia um total de 0,2 farmácias por 1 000 

habitantes em Santo Tirso, correspondentes às 16 farmácias e 1 posto farmacêutico 

móvel que mencionaremos mais à frente neste diagnóstico. Trata-se de uma realidade 

semelhante à maioria das unidades territoriais em análise, em que, mais uma vez, apenas 

a cidade do Porto se destaca (pela sua centralidade). 
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Gráfico 2. N.º de farmácias e postos farmacêuticos móveis por 1 000 habitantes, por localização 

geográfica, em 2014 

 
Fonte: INE. Dados com base nas NUT 2013. 

 

 

 

: 2. Caracterização da população inscrita no ACeS 
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cuidados ao indivíduo e família, encontra-se representada nos gráficos 3 e 4. Conforme 

podemos observar, a área do Centro de Saúde (CS) de Santo Tirso é a que apresenta 

maior número de inscritos, num total de 45 386 (58,8%).  

 

Gráfico 3. Utentes inscritos (n.º) por unidade funcional do ACeS (Centro de Saúde de Santo Tirso), 

em dezembro de 2013 

 
Fonte: SIARS – Sistema de Informação das Administrações Regionais de Saúde, in Lourenço e Serdoura (coord,), 2014: 117. 

 

 

Gráfico 4: Utentes inscritos (n.º) por unidade funcional do ACeS (Centro de Saúde de Negrelos), em 

dezembro de 2013 

 
Fonte: SIARS – Sistema de Informação das Administrações Regionais de Saúde, in Lourenço e Serdoura (coord,), 2014: 117. 

 

 

8776

14256
13628

8726

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

USF Caldas da Saúde USF Ponte Velha USF Vilalva USF Veiga do Leça

10400

12 554

8847

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

USF São Tomé USF Nova Saúde USF Aves Saúde



Cadernos temáticos | Determinantes de saúde 18 
 

     
                                                                                              

Analisando o gráfico 5 verificamos que em qualquer uma das áreas a quase totalidade da 

população inscrita tem médico de família, sendo residual a situação dos utentes que 

optam por não o ter. 

 

Gráfico 5: População Inscrita com e sem médico de família na área dos Centros de Saúde de Santo 

Tirso e de Negrelos, em dezembro de 2013 (%)* 

 
* A soma dos subtotais de cada CS pode não perfazer 100% devido a questões de arredondamento. 

Fonte: SIARS – Sistema de Informação das Administrações Regionais de Saúde, in Lourenço e Serdoura (coord,), 2014: 117. 
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se insere. Com a sua área de influência distribuída por todas as freguesias dos concelhos 

de Santo Tirso e Trofa, esta unidade dispõe atualmente da prestação de cuidados nas 

seguintes áreas10: 

 

 Unidade de cuidados intermédios; 

 Serviço de urgência básica; 

 Serviço de urgência médico-cirúrgica; 

 Serviço de medicina I; 

 Serviço de medicina II; 

 Serviço de saúde mental; 

 Serviço de obstetrícia/ginecologia; 

 Serviço de pediatria/neonatologia; 

 Serviço de otorrino; 

 Serviço de ortopedia; 

 Serviço de cirurgia; 

 Serviço de anestesiologia. 

 

O último relatório anual sobre o acesso a cuidados de saúde disponibilizado pelo CHMA 

apresenta já dados de 2014 (CHMA, 2015). Entre a informação ali descrita, podemos 

verificar que em 2014 ocorreram 168 441 consultas externas, menos 1,83% do que em 

2013 (171 585 consultas). Relembramos, porém, que a área de intervenção do CHMA 

abrange os concelhos da Trofa e de Vila Nova de Famalicão, pelo que os dados apurados 

não correspondem apenas a Santo Tirso, cuja desagregação não se encontra disponível. 

 

A leitura do gráfico 6 mostra que a maioria das consultas externas diz respeito a 

tratamentos de imuno-hemoterapia. Seguem-se as de cirurgia geral e as de ortopedia. 

Parece-nos, no entanto, ser motivo de destaque o elevado número de consultas de 

psiquiatria, na medida em que se relacionam com uma das prioridades definidas em sede 

de PDS 2015-2020 (CLAS, 2015d: 25). 

 

 

 

 

                                                 
10 De acordo com a informação disponibilizada em www.chma.pt no momento da redação deste caderno 
temático. 
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Gráfico 6: Consultas externas segundo a especialidade, realizadas no CHMA em 2014 

 
 

Fonte: “Relatório anual sobre o acesso a cuidados de saúde 2014”, CHMA, 2015. 
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Se concentrarmos a nossa atenção nos consumidores inscritos para tratamento (com 

exceção do consumo de álcool de que falaremos a seguir), verificamos algumas oscilações, 

evidenciadas pelo gráfico 7, com o pico a ser atingido em 2011, com 121 doentes. Em 

2014 foram 97 os consumidores de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas 

acompanhados pelos profissionais do CRI. 

 

: Gráfico 7. Variação do número de consumidores(as) de substâncias psicoativas lícitas (exceto 

álcool) e ilícitas sinalizados ao CRI do Porto Ocidental, entre 2007 e 2014 

 

 
Fonte: Centro de Respostas Integradas Porto Ocidental. 

 

 

No que respeita ao perfil traçado para os indivíduos que frequentaram a consulta em 
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admissão em programas farmacológicos agonistas e antagonistas; prevenção de recaída; 

programa livre de drogas. 

 

O consumo de álcool, por seu lado, representa uma problemática com grande incidência 

na consulta descentralizada. Em 2014 foram 64 os utentes sinalizados, o número mais 

elevado dos últimos anos (gráfico 8).  

 

: Gráfico 8. Variação do número de alcoólicos sinalizados em cada ano ao CRI do Porto Ocidental, 

entre 2008 e 2014 

 

 
Fonte: Centro de Respostas Integradas Porto Ocidental. 
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reconhecido como um problema. Prevalecem entre estas pessoas baixos níveis de 
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por situações de desemprego.  
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ser desenvolvidas pela Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Ringe 
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uma elevada importância estratégica. 
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Do ponto de vista da intervenção e tal como referimos no caderno temático 

“Vulnerabilidades e recursos sociais” (CLAS, 2015c), que espelha a opinião dos(as) 

técnicos(as) de intervenção social do concelho obtida durante a realização do focus-

group, a prevenção deve constituir uma aposta por parte das entidades com 

responsabilidade neste domínio. Em simultâneo, importa agir na comunidade em geral, 

com ações de sensibilização que podem ainda ter repercussões na responsabilidade social 

das empresas. 

 

 

 

: 5. Problemas e necessidades na área da saúde: perspetiva 

técnica 

 

 

Tal como referimos no ponto respeitante às opções metodológicas, um dos principais 

contributos, de natureza qualitativa, para a concretização do diagnóstico que aqui 

apresentamos, passou pela realização de grupos de trabalho com técnicos da área da 

saúde e da área social, designadamente técnicos do ACeS, da Câmara Municipal e da 

Segurança Social. Falamos de profissionais que trabalham diariamente com os munícipes 

nas respetivas áreas de atividade, sendo inegavelmente a fonte de informação com um 

maior grau de proximidade às pessoas, o que lhes confere a possibilidade de reportar os 

problemas e necessidades por si exprimidos. 

 

De acordo com os referidos técnicos, as principais necessidades observadas podem ser 

divididas em cinco áreas: i) saúde oral; ii) saúde visual; iii) saúde mental; iv) saúde 

ambiental; v) saúde física e alimentar. Uma abordagem sistematizada permite-nos 

destacar os seguintes aspetos: 

 

 Necessidade de proceder à atualização do diagnóstico dos pólos industriais do 

concelho com potencial risco para a saúde ambiental; 

 Necessidade de capacitar a população em geral para resposta a situações de 

emergência; 

 Necessidade de intervir em casos de risco de obesidade infanto-juvenil; 

 Necessidade de potenciar hábitos alimentares saudáveis e de exercício físico; 
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 Necessidade de aumentar o acesso a cuidados de saúde oral a pessoas com 

comprovada carência económica; 

 Necessidade de aumentar o acesso a cuidados de saúde visual a pessoas com 

comprovada carência económica; 

 Baixa qualidade de vida dos doentes de saúde mental; 

 Ausência de respostas para doentes mentais; 

 Doentes de saúde mental sem retaguarda familiar; 

 Desgaste da doença mental provocado em famílias e em cuidadores11. 

 

Coadjuvado pelos dados expostos nos pontos anteriores e pela informação que daremos 

conta nos próximos, não podemos deixar de sublinhar a importância de considerar 

vivamente o diagnóstico qualitativo que acabamos de descrever em futuros momentos de 

planeamento na área da saúde, já que tais considerações não só correspondem à visão de 

quem está no terreno, como são já, em simultâneo, o produto de uma interpretação dos 

dados estatísticos disponíveis e até já apresentados em outros locais (Lourenço e 

Serdoura (coord.), 2014 e CLAS, 2014a). 

 

 

 

: 6. Recursos de saúde 

 

 

Aprovado pela Lei n.º 48/90, de 24 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

27/2002, de 8 de novembro, o Estado determina a Lei de Bases da Saúde, que orienta a 

constituição e organização do sistema de saúde português. Desta forma e assente nas 

Bases da referida Lei: 

 

 O sistema de saúde português é constituído pelo SNS e por todas as entidades 

públicas que desenvolvam atividades de promoção, prevenção e tratamento na 

área da saúde, bem como por todas as entidades privadas e por todos os 

                                                 
11 Relativamente à saúde mental, as orientações que advêm do grupo de trabalho que auscultamos vão ao 
encontro da opinião dos técnicos de intervenção social do concelho, já expressa no caderno temático 
“Vulnerabilidades e recursos sociais” (CLAS, 2015c).  
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profissionais livres que acordem com a primeira a prestação de todas ou de 

algumas daquelas atividades; 

 O sistema de saúde assenta nos cuidados de saúde primários, que devem situar-

se junto das comunidades; 

 O SNS é tutelado pelo Ministro da Saúde e é administrado a nível de cada região 

de saúde pelo conselho de administração da respetiva Administração Regional de 

Saúde (ARS). 

 

 

: 6.1. O Serviço Nacional de Saúde 

 

 

No que respeita ao SNS podemos dizer que “abrange todas as instituições e serviços 

oficiais prestadores de cuidados de saúde dependente do Ministério da Saúde e dispõe de 

estatuto próprio”, de acordo com a Base XIII da Lei n.º 48/90, de 24 de agosto. A sua 

regulação, planeamento, financiamento, orientação, acompanhamento, avaliação, 

auditoria e inspeção são atribuições deste Ministério (Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

124/2011, de 29 de dezembro), que identifica a ARS como um organismo periférico de 

administração indireta do Estado com superintendência e tutela do respetivo ministro da 

saúde. 

 

Tal como se pode ler no Artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro, as 

ARS “têm por missão garantir à população da respectiva área geográfica de intervenção o 

acesso à prestação de cuidados de saúde adequando os recursos disponíveis às 

necessidades, e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de 

intervenção”. Considerando o enquadramento regional de Santo Tirso, podemos 

acrescentar que, no caso da ARSN, estão contemplados os distritos do Porto, Braga, Viana 

do Castelo, Bragança, Vila Real, Aveiro e Viseu (neste último caso, apenas alguns dos seus 

concelhos). 
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: 6.2. Recursos de saúde de natureza pública do Porto 

 

 

A Base XIII da Lei n.º 48/90, de 24 de agosto, identifica os níveis de cuidados, 

evidenciando os cuidados primários como a base do sistema de saúde. Os CS são as 

unidades funcionais criadas pelo Decreto-Lei nº 413/71, de 27 de setembro, cujas 

atribuições constam na reformulação do seu quadro legal no Decreto-Lei n.º 157/99, de 

10 de maio. As atribuições nele definidas visam sobretudo a promoção da saúde e a 

prestação de assistência na doença, quer na primeira linha de atuação do SNS, quer 

garantindo a continuidade de cuidados. 

 

Assente no referido quadro legal, o Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, promove 

a evolução e reconfiguração dos CS, reconhecendo que os cuidados de saúde primários 

constituem o “pilar central do sistema de saúde”12. É com esta premissa que o diploma 

cria e estabelece o regime de funcionamento dos ACeS, serviços desconcentrados das 

ARS, mas sujeitos ao seu poder de direção. 

 

De acordo com os dados disponibilizados no sítio da internet da ARSN, em agosto de 

2015, o Porto conta com os seguintes ACeS: 

 

 Grande Porto I – Santo Tirso/Trofa; 

 Grande Porto II – Gondomar; 

 Grande Porto III – Maia/Valongo; 

 Grande Porto IV – Póvoa de Varzim/Vila do Conde; 

 Grande Porto V – Porto Ocidental; 

 Grande Porto VI – Porto Oriental; 

 Grande Porto VII – Gaia; 

 Tâmega I – Baixo Tâmega; 

 Tâmega II – Vale do Sousa Sul; 

 Tâmega III – Vale do Sousa Norte. 

 

                                                 
12 Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro. 
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Com a atual estrutura orgânica, o âmbito de atuação dos ACeS estende-se às suas 

unidades, que intervêm na população-alvo dos cuidados de vigilância e na promoção da 

saúde. Impõem-se, assim, esclarecer os seguintes conceitos: 

 

 As USF e as UCSP têm por função a prestação de cuidados de saúde individuais e 

familiares, de forma personalizada13, garantindo a acessibilidade, a continuidade 

e a globalidade dos mesmos14; 

 As Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) têm por missão “a prestação de 

cuidados de enfermagem e de apoio psicossocial de base geográfica e 

domiciliária, com identificação e acompanhamento das famílias com situação de 

maior risco ou vulnerabilidade de saúde, em especial quando existem grávidas, 

recém-nascidos, pessoas com marcada dependência física e funcional ou doenças 

que requeiram acompanhamento mais próximo e regular”15; 

 A USP tem por missão “organizar e assegurar actividades no âmbito da protecção 

e promoção da saúde da comunidade, com incidência prioritária no meio 

ambiente, em geral, em meios específicos como as escolas e os locais de trabalho, 

bem como a prestação de cuidados no âmbito comunitário, designadamente no 

que se refere a grupos populacionais particularmente vulneráveis a problemas 

de saúde de grande impacte social”16; 

 O Centro Diagnóstico Pneumológico (CDP) é o serviço que se ocupa do 

tratamento da Tuberculose. 

 

Igualmente importante esclarecer é o facto de a Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados (RNCCI), criada pelo Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de junho, ser constituída 

por unidades e equipas de cuidados continuados de saúde e/ou apoio social, e de 

cuidados paliativos, com origem nos serviços comunitários de proximidade. Abrangem os 

hospitais, os centros de saúde, os serviços distritais e locais da segurança social, a rede 

solidária e as autarquias locais.  

 

A RNCCI tem como alguns dos principais objetivos específicos:  

 

                                                 
13 Despacho Normativo n.º 9/2006, de 16 de fevereiro. 
14 Artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 157/99, de 10 de maio. 
15 Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 157/99, de 10 de maio. 
16 Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 157/99, de 10 de maio. 
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 Melhorar as condições de vida e bem-estar das pessoas em situação de 

dependência; 

 Manter as pessoas com perda de funcionalidade, ou em risco de a perder, no seu 

domicílio, e apoiar os familiares ou cuidadores informais, na respetiva 

qualificação e na prestação dos cuidados.  

 

O circuito de referenciação da RNCCI assenta em níveis operacionais correspondentes a 

Equipas de Gestão de Altas (EGA), Equipas Coordenadoras Locais (ECL) e Equipas 

Coordenadoras Regionais (ECR). As ECL são responsáveis pela avaliação da situação de 

saúde e social do utente e pela verificação do cumprimento dos critérios de referenciação. 

O acesso à RNCCI é feito através de referenciação, com origem no hospital do SNS ou nas 

unidades funcionais do ACeS.  

 

A prestação de cuidados é assegurada pela RNCCI através de quatro tipos de resposta: 

 

 Unidades de internamento; 

 Unidades de ambulatório; 

 Equipas hospitalares; 

 Equipas domiciliárias.  

 

A Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) é uma equipa multidisciplinar da 

responsabilidade da UCC, para a prestação de serviços domiciliários decorrentes da 

avaliação integral, de cuidados médicos, de enfermagem, de reabilitação e de apoio social, 

a pessoas em situação de dependência funcional, doença terminal ou em processo de 

convalescença, com rede de suporte social, cuja situação não requer internamento, mas 

que não podem deslocar-se de forma autónoma. 

 

Por fim, no que respeita aos hospitais da rede oficial da ARSN e com base em informação 

disponível no respetivo sítio da internet em agosto de 2015, passamos a enumerar os que 

se encontram integrados no Porto: 

 

 Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, E.P.E.; 

 Centro Hospitalar Alto Ave, E.P.E.; 

 Centro Hospitalar Médio Ave, E.P.E.; 
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 Centro Hospitalar Porto, E.P.E.; 

 Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E.; 

 Centro Hospitalar Nossa Senhora da Conceição de Valongo, E.P.E.; 

 Hospital Magalhães Lemos, E.P.E.; 

 Hospital S. João, E.P.E.; 

 Instituto Português Oncologia Francisco Gentil. 

 

 

: 6.2.1. Recursos de Saúde de Santo Tirso 

 

 

Perante os dados que acabamos de descrever e numa abordagem mais incisiva, podemos 

dizer que na área geográfica do concelho de Santo Tirso existem unidades de prestação 

de cuidados de saúde da rede pública ao nível hospitalar e ao nível de cuidados de saúde 

primários. Com efeito, a informação disponível no sítio da internet da ARSN, em agosto de 

2015, mostra que Santo Tirso conta com os seguintes recursos de saúde17: 

 

 1 Centro Hospitalar; 

o 1 Unidade hospitalar; 

 1 Agrupamento de Centros de Saúde; 

o 2 Centros de Saúde; 

 7 Unidades de Saúde Familiar (USF); 

o USF Caldas da Saúde; 

o USF Ponte Velha; 

o USF Vil’Alva; 

o USF Veiga do Leça; 

o USF S. Tomé; 

o USF Nova Saúde; 

o USF Aves Saúde; 

 1 Unidade de Saúde Pública (USP); 

 2 Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC); 

                                                 
17 Neste caderno de diagnóstico e mantendo a linha de pensamento do Diagnóstico Social de 2004 (CLAS, 2004), 
optamos por apresentar apenas os recursos de saúde de natureza pública. Não obstante, e porque esse 
levantamento foi já efetuado pelo ACeS, sugerimos a consulta de informação respeitante aos recursos de 
natureza privada no Diagnóstico de Situação de Saúde do ACeS do Grande Porto I – Santo Tirso/Trofa (Lourenço 
e Serdoura, 2014: 112). 
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o UCC Provida; 

o UCC Santo Tirso; 

 1 Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP); 

 1 Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados 

(URAP); 

 1 Equipa de Coordenadora Local de Cuidados 

Continuados Integrados (ECLCCI); 

o Consulta descentralizada do Centro de Respostas Integradas (CRI) do 

Porto Ocidental; 

 16 Farmácias; 

o 1 Posto farmacêutico móvel. 

 

Antes de terminar este ponto, resta a indicação de que o concelho de Santo Tirso tem à 

disposição da população 16 farmácias e 1 posto farmacêutico móvel, distribuídos por 11 

das 14 das freguesias do concelho. Ao todo, o conjunto de farmácias de Santo Tirso 

representa 15,5% das farmácias do Ave, de acordo com a informação disponibilizada pelo 

INE. A união de freguesias com maior número de farmácias que podemos observar no 

gráfico 9 é também a que tem o maior número de população residente.  

 

Gráfico 9: Número de farmácias do concelho de Santo Tirso, por freguesia, em 2015 

 
* Posto farmacêutico móvel. 

Fonte: CMST. 
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: 6.2.1.1. Sobre as mais recentes iniciativas municipais de promoção da saúde 

 

 

A par das iniciativas de extrema importância desenvolvidas pelo ACeS (CLAS, 2015d: 

60)18, no momento em que redigimos este documento parece-nos importante destacar a 

prioridade que a CMST definiu no âmbito da saúde, dentro das suas políticas sociais, por 

se tratar de um conjunto de forças a ter em conta na elevação da qualidade de vida dos 

munícipes. Ao mesmo tempo, trata-se de opções que, não obstante a natureza política, 

respondem a algumas das necessidades diagnosticadas, quer neste documento, quer em 

outros locais de discussão das necessidades concelhias. Vejamos as iniciativas a que nos 

referimos. 

 

 Rastreio visual aos alunos do 4.º ano de escolaridade do 1.º ciclo do ensino 

básico – na sequência de um projeto da AMP para divulgação do projeto 

ColorADD, a CMST encontra-se a efetuar um rastreio de acuidade visual e 

despiste do daltonismo; 

 Programa Municipal de Vacinação Infantil – trata-se de um programa promovido 

pela CMST, em parceria com todas as farmácias do concelho, para 

comparticipação financeira a famílias carenciadas de vacinas que não estão 

contempladas no PNV e que são recomendadas pelos médicos, nomeadamente as 

vacinas Prevenar®19 e Rotarix® ou Rotateq®20, a crianças de agregados familiares 

residentes no concelho de Santo Tirso, nascidas a partir do dia 1 de janeiro de 

2015, de acordo com as condições definidas em regulamento próprio; 

 Programa MIMAR – no âmbito deste programa de ocupação de tempos livres 

para crianças do 1.º ciclo do ensino básico, destacam-se as atividades para 

crianças inseridas nas unidades de multideficiência do concelho; 

 Santo Tirso Ativo – trata-se de um programa da CMST direcionado à população 

sénior, através do qual os munícipes podem usufruir semanalmente de 

atividades de exercício físico em diversos pólos descentralizados pelo concelho; 

                                                 
18 Dispensamos a apresentação, neste espaço, das iniciativas do ACeS, já que as mesmas constam na referência 
bibliográfica mencionada e que constitui parte integrante do DS da RS. 
19 Apesar de inicialmente a CMST comparticipar financeiramente estas vacinas, o governo português decretou 
que a partir de julho de 2015 a vacina Prevenar® passa a ser gratuita nos CS, deixando, por isso, de ser 
comparticipada pela autarquia. Esta vacina é utilizada para proteger crianças desde os dois meses, até aos cinco 
anos, contra doenças como a meningite bacteriana, septicémia e pneumonia bacteriémica. 
20 A vacina Rotarix® ou Rotateq® está indicada na imunização ativa de crianças a partir das seis semanas, para a 
prevenção de gastroenterites devidas a infeções por rotavírus. 
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 Plano Municipal de Saúde (PMS) – em fase de conclusão no momento em que este 

caderno temático é aprovado, o PMS irá contemplar ações distribuídas por cinco 

eixos prioritários, que respondem a algumas das necessidades apontadas no 

diagnóstico que agora se apresenta, a saber: i) saúde oral; ii) saúde da visão; iii) 

saúde e educação física e alimentar; iv) saúde ambiental; v) saúde mental. 

 

 

 

: 7. Plano Nacional de Saúde 

 

 

Dirigindo agora a atenção para o domínio da estratégia e a exemplo do que acontece em 

cada vez mais países, em Portugal o Plano Nacional de Saúde (PNS) assume-se como o 

instrumento estratégico que permite alinhar as políticas de saúde de forma coerente e 

fundamentada com o objetivo da maximizar os ganhos em saúde. 

 

De acordo com a informação disponibilizada pela Direção-Geral da Saúde (DGS)21, O PNS 

2012-2016 propõe-se reforçar a capacidade de planeamento e operacionalidade no 

sistema de saúde, indo muito além da prestação de cuidados de saúde, para mobilizar 

recursos e capacidades de outros setores sociais relevantes para a obtenção de ganhos 

em saúde. 

 

O PNS está estruturado em quatro eixos estratégicos, a saber: 

 

 Cidadania em saúde; 

 Equidade e acesso adequado aos cuidados de saúde; 

 Qualidade em saúde; 

 Políticas saudáveis. 

 

No âmbito da sua estratégia, são apresentados neste plano nacional quatro objetivos para 

o sistema de saúde:  

 

 Obter ganhos em saúde; 

                                                 
21 http://pns.dgs.pt/files/2013/12/brochura-pns.pdf . 



Cadernos temáticos | Determinantes de saúde 33 
 

     
                                                                                              

 Promover contextos favoráveis à saúde ao longo do ciclo de vida; 

 Reforçar o suporte social e económico na saúde e na doença; 

 Fortalecer a participação de Portugal na saúde global. 

 

Estes objetivos, por sua vez, asseguram que: 

 

i. Os valores e princípios do PNS são concretizados de forma objetiva e avaliável;  

ii. O sistema de saúde está orientado para a obtenção de resultados de forma 

integrada, alinhada e aberta, dispondo de instrumentos e processos adequados 

para esse efeito;  

iii. O sistema de saúde promove as garantias de resposta, efetividade, proteção, 

solidariedade e inovação esperadas, e é valorizado pela sua capacidade. 

 

Entre os instrumentos de aplicação do PNS22 contam-se os programas de promoção de 

saúde, que enunciaremos a seguir. 

 

 

 

: 8. A perspetiva territorializada das Comissões Sociais de 

Freguesia e Inter-freguesias 

 

 

Antes de passarmos à nomeação das prioridades de saúde para o concelho, não queremos 

deixar de referir a opinião das CFS e das CSIF, chamadas a dar os seus contributos 

assentes numa visão de maior proximidade às comunidades locais. Contudo, das seis 

comissões sociais, apenas três manifestaram sentir problemas no campo da saúde: CSF de 

Além Rio, CSF de Vila das Aves e CSIF da Zona Nascente. 

 

As necessidades e os problemas mencionados figuram entre vários temas abordados nas 

diversas sessões de trabalho e distribuem-se da seguinte forma: 

 

 CSF de Além Rio – Tráfico de droga em conteúdo escolar; 

 CSF de Vila das Aves – combate à droga; 

                                                 
22 Para um aprofundamento do PNS 2012-2016, vd. http://pns.dgs.pt/pns-versao-completa/ . 
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 CSIF da Zona Nascente: 

o Álcool e dependências; 

o Cuidados de saúde insuficientes e/ou de difícil acesso. 

 

Como se pode verificar, o diagnóstico efetuado incide, em boa medida, nas questões 

relacionadas com as dependências, ainda que também seja feita referência ao acesso aos 

cuidados de saúde na zona nascente do concelho. Neste caso, porém, foi já possível aferir 

a resolução da situação em momentos posteriores de reunião da respetiva comissão 

social, em função das novas instalações do ACeS recentemente inauguradas na Vila Nova 

do Campo. 

 

Outro apontamento, para indicar que nenhuma das referidas comissões sociais considera 

estes problemas de intervenção prioritária; apenas a CSF de Além Rio atribuiu a 4.ª 

prioridade (numa escala de 1 a 5) ao tráfico de droga em contexto escolar. 

 

 

 

: 9. Prioridades em Saúde 

 

 

Face à informação apresentada neste caderno, importa, por fim, perceber quais as 

prioridades que se destacam no campo da saúde, de modo a sustentar o seu planeamento, 

designadamente à escala municipal. Impõe-se, para o efeito, uma abordagem integrada 

multinível, para que as opções a tomar possam contribuir para as orientações locais e, 

consequentemente, nacionais. 

 

No âmbito local, o observatório local de saúde da USP Santo Tirso/Trofa estudou e 

monitorizou recentemente o estado de saúde da população da sua área geográfica, com a 

finalidade de ajustar o nível de saúde desejado às necessidades sentidas pela população. 

A identificação dos problemas de saúde da comunidade permitiu a elaboração de um 

Plano Local de Saúde (USP, s/d) que reuniu o consenso dos parceiros comunitários, 

internos e externos, quanto às políticas de saúde locais. Trata-se, pois, de um documento 

de compromisso que aponta para as prioridades em saúde: Diabetes Melittus, Doenças 

Cerebrovasculares e Tuberculose Pulmonar. 
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Não obstante as reservas que devemos ter em conta na sua interpretação – dado que a 

população da sua área geográfica contempla também o concelho da Trofa –, não podemos, 

portanto, deixar de assinalar as principais necessidades técnicas identificadas (Idem: 22): 

 

1. Diminuir o número da população em risco de vir a desenvolver Diabetes Mellitus; 

2. Aumentar o número de deteção de casos bacilíferos no ACeS; 

3. Reduzir a prevalência de obesos na população residente; 

4. Aumentar a prevalência de mulheres com hábitos regulares de exercício físico; 

5. Reduzir a mortalidade por doença cerebrovascular nas mulheres abaixo dos 65 

anos. 

 

Por seu turno, foram traçados os seguintes objetivos de saúde, baseados nas necessidades 

que acabamos de enunciar (Idem: 27): 

 

 Diminuir a taxa de mortalidade padronizada da Diabetes Mellitus para pelo 

menos 23 óbitos por cada 100 000 habitantes na população residente do ACeS 

Grande Porto I, entre novembro de 2011 e dezembro de 2016; 

 Diminuir a taxa de mortalidade padronizada por Doença Cerebro-Vascular para 

pelo menos 55 óbitos por cada 100 000 habitantes na população residente do 

ACeS Grande Porto I, entre novembro de 2011 e dezembro de 2016; 

 Diminuir a taxa de mortalidade padronizada por Tuberculose Pulmonar, para 

pelo menos 3 óbitos por cada 100 000 habitantes na população residente do 

ACeS Grande Porto I, entre novembro de 2011 e dezembro de 2016. 

 

Importa também destacar as prioridades mais recentemente sentidas por técnicos da 

área da saúde e da área social, que tivemos oportunidade de consultar para a elaboração 

do presente caderno temático de diagnóstico. Trata-se de uma análise da maior 

importância, na medida em que espelha a experiência quotidiana da relação que estes 

técnicos mantêm com as pessoas que utilizam os serviços públicos de saúde ou os 

serviços sociais concelhios e as necessidades que daí advêm. Com efeito e 

complementarmente à informação que acabamos de expor neste ponto, passamos a 

enumerar as seguintes prioridades de intervenção: 
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 Aumentar o acesso generalizado a informação e cuidados de saúde oral, 

nomeadamente de famílias carenciadas; 

 Conhecer em profundidade a situação de saúde da visão das crianças do 

concelho; 

 Aumentar o acesso generalizado a cuidados de saúde da visão, nomeadamente de 

famílias carenciadas; 

 Intervir nos casos de risco de obesidade infantojuvenil; 

 Fomentar hábitos alimentares saudáveis e exercício físico; 

 Prevenir situações de risco para a saúde pública; 

 Dotar os espaços públicos dos meios necessários para resposta a situações de 

perigo eminente de vida. 

 

Em resultado da concordância com o PDS 2015-2020 (CLAS, 2015d), o mesmo grupo de 

técnicos considerou ainda as seguintes prioridades no domínio da saúde mental: 

 

 Alargar a rede de equipamentos sociais do concelho, designadamente através da 

criação de estruturas de apoio a doentes com distúrbios/défices mentais; 

 Dotar os cuidadores informais e a população em geral de informação acerca da 

saúde mental. 

 

Por fim, destacam-se as prioridades no domínio das dependências, também elas já 

vertidas no PDS 2015-2020 (Idem: 25). Assim, afigura-se prioritário dar resposta às 

seguintes finalidades ali definidas, a saber: 

 

 Criar condições comunitárias e sociofamiliares conducentes à diminuição da 

incidência dos comportamentos aditivos e dependências no concelho; 

 Melhorar a saúde e o bem-estar familiar, bem como a respetiva interação em 

diferentes contextos (social, escolar, …); 

 Reduzir a exposição de jovens a comportamentos desviantes; 

 Criar condições para a implementação do plano local para a redução dos 

comportamentos aditivos e dependências. 
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