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1. ENQUADRAMENTO  

O Plano Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (PRSLVT) enquadra-se nas opções 

estratégicas do Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 2020 (PNS - 2020) (1) e, em 

consequência, está alinhado com a Estratégia 2020 da Organização do Mundial de Saúde para a 

Região Europeia (OMS-Euro) (2). O PRSLVT integra os elementos fundamentais desta estratégia:  

Foco na saúde e no bem-estar; Governança Participativa; Whole-of-Government; Whole-of-

Society; Abordagem pelo ciclo de vida; Foco na Equidade; Determinantes Sociais; 

Empowerment dos cidadãos; Estudos de impacte em saúde; Foco no sistema de saúde  (2).  

A aplicação das recomendações contidas no PRSLVT deverá ter em conta, igualmente, os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aprovados em 2015 pela Assembleia-Geral da ONU 

e que deverão ser alcançados em todo o globo até 2030 (3).  

De acordo com as especificidades regionais e as interações institucionais e a integração do 

trabalho dos profissionais de saúde na análise dos problemas, potencialidades e capacidade de 

intervenção, estes elementos refletem-se na visão, missão e valores, na definição dos eixos 

estratégicos, no modelo de governação e na estratégia de implementação.   

O PRSLVT é um instrumento de aplicação do Plano Nacional de Saúde à região, fazendo sínteses 

e criando ferramentas de apoio à elaboração dos Planos Locais de Saúde (PLS), de modo a 

garantir uma mudança efetiva do planeamento a nível local, tornando-o numa atividade 

eminentemente prática e útil quer à comunidade quer aos serviços de saúde. 

Tendo em conta a coordenação entre os vários níveis de planeamento (nacional, regional e 

local), este PRSLVT deverá servir como documento orientador até 2020, momento a partir do 

qual deverá ser revisto. 

1.1. Visão  

O PRSLVT visa maximizar os ganhos em saúde na região, através dos esforços integrados de 

todos os sectores da sociedade e da participação dos cidadãos e desenvolvendo estratégias 

baseadas em cidadania, afetos, saúde sustentável e qualidade.  

1.2. Missão  

O Plano Regional de Saúde (PRS) constitui-se como instrumento de trabalho na Região de Saúde 

de Lisboa e Vale do Tejo (RSLVT) para orientar toda a comunidade, de modo a contribuir para 

mais valor em saúde, nomeadamente por:  

• Servir de âncora aos PLS, através da aplicação criativa das linhas estratégicas e de 

orientações operacionais;  
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• Clarificar junto de parceiros e cidadãos os conceitos e intervenção holística, de base 

salutogénica;  

• Mobilizar parceiros regionais para produção de atividades saudáveis.  

1.3.  Valores e Princípios  

Os valores e princípios do PRSLVT visam garantir os seus mais importantes desígnios e 

finalidades:  

• Participação e envolvimento de instituições e cidadãos, de modo a que a melhoria da 

saúde seja um objetivo de todos;  

• Transparência de processos e de ação, de modo a que todos os parceiros se sintam 

vinculados à divulgação de ações e resultados;  

• Responsabilidade face aos compromissos assumidos por todos os parceiros, de modo a 

garantir a coesão de objetivos e compromisso com a ação;  

• Centralidade das pessoas na definição de estratégias e orientações para a 

implementação;  

• Equidade na elaboração de políticas, na distribuição de recursos e no acesso dos 

cidadãos ao usufruto dos seus direitos.   

2. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO  

A metodologia de elaboração, contém à partida a generalidade dos elementos da estratégia 

2020 da OMS-Euro, com particular destaque para “Foco na saúde e no bem-estar, Whole-of-

Government, Whole-of-Society, Determinantes Sociais e Empowerment dos cidadãos” (2).  Os 

restantes elementos serão referidos ao longo do PRS, de acordo com o seu peso nos diversos 

capítulos.   

O processo de planeamento, seguiu o modelo de Emílio Imperatori e Maria do Rosário Giraldes, 

nomeadamente através de: diagnóstico da situação, definição de prioridades, seleção de 

estratégias, elaboração do plano, preparação da execução e avaliação (4). Estes momentos 

encontram-se contidos nas quatro fases que se descrevem de seguida. 

 

Fase 1 - Definição de estrutura e metodologia 

Foi nomeada uma equipa técnica para a elaboração do PRSLVT, que definiu uma estrutura base 

e um calendário, avançando com questões estratégicas para colocar à discussão dos parceiros 

na 2ª fase. Para a elaboração das questões estratégicas, foram tidos em conta o Perfil de Saúde 

da RSLVT (5), o PNS – 2020 (1) e o PRSLVT 2013-2016 (6). Foram também tidas em conta, as 

experiências de elaboração de vários PLS da RSLVT.  

Fase 2 - Consulta aos parceiros e cidadãos  

Esta fase demonstrou-se decisiva para a mudança de paradigma de elaboração de Planos de 

Saúde. Permitiu abrir as portas para os elementos estratégicos Whole-of-government, Whole-

of-Society e Empowerment dos cidadãos (2). Caracterizou-se principalmente por três linhas de 

atuação:   
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 Consulta aos parceiros comunitários institucionais, em particular aos de dimensão e 

enfoque regional. 

 Consulta às instituições e profissionais de saúde.  

 Consulta pública.  

A equipa do PRSLVT preparou as várias consultas, centradas na obtenção de recomendações 

estratégicas. Foram realizadas reuniões com os parceiros comunitários institucionais, de 

dimensão regional e com as instituições de saúde, onde foram colocadas as questões 

desenhadas na fase 1. Nestes momentos de trabalho foi possível recolher contributos 

individuais, discutidos em grupos multissetoriais e resultantes de discussão em plenário. A partir 

destes contributos foi elaborado um texto, para consulta pública. 

Fase 3 - Produção do texto final do PRSLVT  

A redação do texto final do plano esteve à responsabilidade da equipa técnica nomeada pelo 

Departamento de Saúde Pública (DSP) da ARSLVT, IP harmonizando os contributos do debate 

público.  

Fase 4 - Execução e monitorização do PRSLVT  

A execução do PRSLVT é da responsabilidade de todos os parceiros, em função das 

responsabilidades assumidas. A monitorização será realizada pelo Grupo Técnico Executivo, que 

irá elaborar relatórios anuais, a aprovar pelo Conselho do PRSLVT (Capítulo Modelo de 

Governação). 

3. OBJETIVOS E INDICADORES  

O PRSLVT pretende ter objetivos que motivem todos os parceiros a desenvolver atividades para 

os atingir. De seguida, apresentam-se os quatro objetivos de âmbito regional, que respondem 

ao desenvolvimento dos objetivos do PNS – 2020 (1), sendo os dois primeiros de medida de 

estado de saúde/doença, e os seguintes de medida de desempenho institucional, mais 

centrados nos processos e estruturas da comunidade. 

Controlar a incidência e prevalência do excesso de peso e da obesidade 

A obesidade e o excesso de peso são fatores de risco, que contribuem fortemente para o 

aumento da morbilidade e da mortalidade (7). Se os intervenientes da RSLVT concentrarem a sua 

ação na redução do excesso de peso dos seus cidadãos, por ação concertada entre todos 

parceiros, estaremos a contribuir para três das metas do PNS - 2020: “1 - Reduzir a mortalidade 

prematura (≤70 anos), para um valor inferior a 20%; 2 - Aumentar a esperança de vida saudável 

aos 65 anos de idade em 30% e 3 - Controlar a incidência e a prevalência de excesso de peso e 

obesidade na população infantil e escolar, limitando o crescimento até 2020” (1).  

Reduzir a prevalência do consumo de tabaco na população com ≥ 15 anos  

Este objetivo foi importado do PNS - 2020 para o nível regional, com o desenvolvimento de 

trabalho com os parceiros, de modo a contribuir para o desígnio nacional. O tabaco é o fator de 
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risco responsável por maior mortalidade diretamente atribuível (8). Muitos jovens, ainda não 

atribuem importância ao tabaco como grave risco para a saúde.  

Assim, destaca-se o papel a atribuir à intervenção nas escolas e à dinamização de organizações 

de juventude e da prática desportiva.  

Aumentar o número de projetos comunitários de base salutogénica, com vista à 

promoção da saúde mental 

As perturbações mentais/psiquiátricas são confirmadas por um crescimento significativo e 

permanente do consumo de psicofármacos, de internamentos compulsivos, de 

comportamentos antissociais (9) e de violência em vários locais, nomeadamente: casa, emprego, 

escola e trânsito rodoviário. Acrescenta-se ainda, a situação de envelhecimento da população, 

com o aumento da incidência e prevalência das demências  (5). 

A situação sócio-económica individual e familiar dos cidadãos é um fator determinante, para o 

risco de desenvolverem situações de doença. Nesse contexto, a qualidade das relações afetivas, 

as relações de poder e as comunitárias, têm particular relevância. Como tal, será essencial 

desenvolver intervenções de âmbito social e comunitário, com real impacte na redução das 

iniquidades sócio-económicas. Releva-se aqui o papel das autarquias locais com intervenções 

no urbanismo, na vida cultural e social das comunidades e no desenvolvimento da ligação afetiva 

ao território.  

Nesta área concreta o papel dos profissionais de saúde será também fundamental, 

principalmente na redução do consumo de psicofármacos, que deverá ser transformado em 

objetivo concreto nos planos de atividades das Unidades dos Agrupamentos de Centros de 

Saúde (ACES). 

 

Aumentar o número de protocolos de parceria com entidades de âmbito regional ou 

equivalente  

A prática de consulta aos parceiros, na construção de planos de saúde de diversos âmbitos está 

amplamente instituída. A elaboração do diagnóstico, definição de prioridades e elaboração de 

estratégias é utilizada por vários serviços de saúde, em especial pelas Unidades de Saúde Pública 

(USP). No entanto, apesar desse trabalho conjunto, a programação de atividades fica muitas 

vezes centrada nos serviços de saúde, surgindo situações em que o envolvimento contínuo com 

os parceiros comunitários fica aquém do desejado.  

Com vista a maximizar o potencial de contribuição da comunidade para a promoção da saúde 

na Região, a parceria na construção e implementação do PRSLVT deverá consumar-se com 

assinatura de protocolos entre os serviços de saúde e os parceiros, em que se definem os 

compromissos de colaboração, assim como as atividades assumidas pelas entidades 

comunitárias em prol da saúde da população, de acordo com a sua área de intervenção. 

São reforçados assim, os fatores de promoção da literacia, ao contribuirmos para a 

consciencialização dos parceiros, para o papel que desempenham na saúde das pessoas e para 

a construção de planos, que se integram e trabalham em objetivos comuns.  
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4. EIXOS ESTRATÉGICOS  

O modelo estratégico do PRSLVT assenta em quatro eixos fundamentais: Cidadania, Afetos, 

Saúde Sustentável e Qualidade.   

Os dois primeiros são centrados nas pessoas e assumem-nas como as construtoras da sua 

própria saúde, em função da sua participação e empenho no estabelecimento de relações 

pessoais equilibradas e próximas. Estas ligações são indispensáveis para o crescimento e 

desenvolvimento pessoal, familiar e social harmoniosos, assim como para o bem-estar e para a 

felicidade.  

Os dois eixos seguintes invocam a intervenção dos serviços de saúde e das instituições 

comunitárias. Existem, no entanto, aspetos em que os eixos se cruzam e complementam, 

surgindo recomendações comuns. 

Os quatro eixos integram, no seu conjunto, os elementos da estratégia Saúde 2020 (2).   

4.1. Cidadania 
 

O cidadão é a pessoa exercendo direitos e cumprindo deveres perante a sociedade. Em Saúde, 

esse papel é insubstituível. Sem a participação cidadã, a saúde tenderá a tornar-se um mundo 

opaco e distante daqueles a quem deve dar resposta em primeiro lugar: os cidadãos. A 

participação deve ser feita ao nível individual e coletivo, através de opções conscientes e 

informadas. 

A cidadania constitui o núcleo central da dinâmica do PRSLVT e, através do seu exercício é 

possível melhorar todas as performances, relacionadas com a saúde e os serviços de saúde. O 

exercício da cidadania está diretamente ligado com a literacia em saúde e interrelacionam-se 

numa dinâmica de mútuo desenvolvimento.   

O PRSLVT deve promover a capacitação dos cidadãos, de modo a fazerem as escolhas certas, 

adotarem comportamentos mais saudáveis e participarem cada vez mais, na gestão dos seus 

processos de saúde e de doença.  

Este eixo integra os elementos “Governança Participativa, Whole-of-Government, Whole-of-

Society e Empowerment dos cidadãos”, da estratégia Saúde 2020  (2).  

O PRSLVT recomenda: 

 

● A promoção de uma cultura de cidadania, que vise aumentar a literacia e a capacitação 

dos cidadãos, de modo que se tornem mais autónomos e responsáveis, em relação à sua 

saúde e à saúde de quem deles depende.  

● A realização de ações de promoção da literacia, que foquem medidas de promoção da 

saúde e prevenção da doença, nomeadamente nas áreas da vacinação, rastreios, 

utilização dos serviços de saúde e fatores protetores da saúde. 

● A promoção da participação ativa dos cidadãos e das organizações representativas dos 

seus interesses. 

● A promoção da dimensão ética como um dos pilares do exercício da cidadania. 
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● O desenvolvimento de competências nos profissionais de saúde, que permitam 

trabalhar na promoção de cidadania em saúde. 

● O desenvolvimento de programas de educação para a saúde e de autogestão da doença. 

● O desenvolvimento de programas de utilização racional e adequada dos serviços de 

saúde. 

● A promoção de atividades de voluntariado na saúde e de humanização em saúde. 

4.2. Afetos  
 

Os afetos são o cimento que liga as pessoas entre si e à sua envolvente, social, urbanística, de 

local de trabalho e lazer, de grupo social e laboral e sobretudo à família. A disrupção afetiva é 

um motor de disfunção em saúde e é um dos fatores mais relevantes na situação da saúde 

mental (10).  

Este é o eixo privilegiado de envolvimento da inteligência emocional, que pressupõe o conjunto 

de sentimentos relacionais positivos com pessoas, outros seres vivos, locais e/ou objetos. Esses 

sentimentos de afeto são carregados de emoções e expectativas. Este eixo é facilmente 

identificável em todo o tipo de organizações, assim como se torna fácil a elaboração de projetos 

e atividades neste âmbito devido à sua grande abrangência.  

Este eixo integra os elementos “Foco na saúde e no bem-estar, determinantes de saúde e 

abordagem pelo ciclo de vida”, da estratégia Saúde 2020  (2).  

 

O PRSLVT Recomenda 

● A promoção da adesão dos municípios ao Movimento “Cidades dos Afetos”. 

● A promoção da adesão das Escolas ao Movimento “Escola de Afetos, Escola de Sucesso”. 

● Promoção de locais de trabalho felizes considerando relações interpessoais e espaços. 

● Promoção de outras redes que envolvam partilha emocional, nomeadamente relações 

de vizinhança. 

● A promoção de atividades visando a cooperação intergeracional. 

● O desenvolvimento de competências nos profissionais de saúde que permitam trabalhar 

em ações de promoção dos afetos, a nível familiar. 

● O desenvolvimento de programas de promoção dos afetos, no combate às disfunções 

sociais, domésticas, na escola, nos locais de trabalho e noutros contextos comunitários. 

● Promoção de atividades de combate à solidão. 

● Aceitação da diferença no desenvolvimento de relações afetivas. 

● Promoção de serviços públicos sem barreiras físicas e psicológicas. 

4.3. Saúde Sustentável  
 

“Políticas saudáveis…Traduzem-se em medidas legislativas, de regulamentação, normativas, 

administrativas ou outras que visem criar condições ambientais, sócio-económicas e sociais 

favoráveis à saúde individual e coletiva. Estas medidas devem contribuir para facilitar as escolhas 

saudáveis por parte dos cidadãos, tornando-as mais acessíveis a todos. Expressam uma 

preocupação explícita com a saúde e a equidade, bem como com a prestação de contas 
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relativamente aos impactes na saúde decorrentes das decisões políticas assumidas pelos 

diferentes sectores da governação” (1; 11). 

A Saúde sustentável contém os conceitos de políticas saudáveis e saúde pública, validadas as 

opções pelo impacte em saúde e pela garantia da perenidade das políticas, sem disrupções 

motivadas por distorções de visão. Esta linha estratégica implica programação com abordagem 

por ciclo de vida e não por problemas de saúde. Coloca a perspetiva das pessoas como seres 

globais, podendo valorizar a salutogénese, os fatores protetores e os de risco, em antecipação. 

Esta abordagem é valorizada ainda, quando integrada em contextos específicos, nomeadamente 

a escola, o trabalho, os lares de idosos, os locais de prestação de cuidados de saúde, entre 

outros.  

A valorização da saúde ambiental e dos determinantes sociais e culturais são mais um pilar de 

sustentabilidade da saúde. A programação dos serviços de saúde deve ter em conta estes 

determinantes e a intervenção da comunidade é um fator decisivo, para consolidar abordagens 

com maior equidade, por corrigir desequilíbrios sociais, ambientais e culturais.   

Este eixo integra os elementos “Abordagem pelo ciclo de vida, Foco na Equidade, Determinantes 

Sociais, Estudos de Impacte em Saúde”, da estratégia Saúde 2020  (2).  

O PRSLVT Recomenda: 

● A programação dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) orientada para resposta às 

necessidades de saúde dos cidadãos, de acordo com o ciclo de vida e contextos mais 

relevantes. 

● O reforço de estratégias intersetoriais que promovam a saúde, através da minimização 

de fatores de risco (tabagismo, obesidade, ausência de atividade física, álcool). 

● O reforço de sistemas de vigilância epidemiológica, em relação aos determinantes de 

saúde e aos fatores de risco com maior impacte em ganhos de saúde com equidade. 

● O reforço do trabalho em transdisciplinaridade, com a valorização/fortalecimento de 

relações entre parceiros. 

● A valorização de estruturas de apoio à diferença e à vulnerabilidade. 

● A identificação de boas práticas de sustentabilidade na saúde para criar condições de as 

replicar. 

● A valorização da saúde ambiental como determinante de saúde. 

● A ativação dos profissionais para o sentido do dever do serviço público. 

● A implementação de planos de comunicação, de modo a difundir os objetivos e os 

resultados das estratégias de saúde, de forma atualizada e clara para os profissionais e 

restantes cidadãos. 

4.4. Qualidade  
 

“A Qualidade em Saúde pode ser definida, como a prestação de cuidados de saúde acessíveis e 

equitativos, com um nível profissional ótimo, que tenha em conta os recursos disponíveis e 

consiga a adesão e satisfação do cidadão (1; 12). Implica ainda, a adequação dos cuidados de saúde 

às necessidades e expectativas do cidadão e o melhor desempenho possível  (1).  
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A qualidade, nas suas várias dimensões, tem de fazer parte do dia-a-dia dos profissionais dos 

serviços de saúde. Das suas decisões dependem não só os resultados em saúde, mas também a 

sustentabilidade do sistema. A atuação tem de ser balizada pela evidência científica, pela 

eficiência e custo-efetividade e ainda tendo em conta a satisfação dos cidadãos e a adequação 

ao uso. A qualidade implica também o reforço da acessibilidade à prestação de cuidados de 

saúde, assim como a melhoria da equidade, garantindo os serviços de acordo com as 

necessidades diversas dos cidadãos.  

Este eixo integra os elementos “Foco no sistema de saúde e Foco na Equidade”, da estratégia 

Saúde 2020  (2).  

O PRSLVT Recomenda: 

● O desenvolvimento da certificação de qualidade em todos os serviços de saúde. 

● O reforço das comissões de qualidade e segurança em todos os serviços de saúde. 

● A garantia de qualidade nos rastreios, nomeadamente a base populacional, garantindo 

acesso e equidade. 

● O reforço dos sistemas de monitorização de alertas de saúde pública, promovendo a 

deteção precoce e coordenação de respostas a essas emergências. 

● O reforço de estratégias de comunicação e de marketing social, que promovam a opção 

pela implementação de políticas saudáveis. 

● A promoção de uma cultura de partilha de boas práticas, entre as diferentes instituições. 

● A promoção de uma cultura de tomada de decisão baseada em evidência científica. 

● A promoção de um trabalho em rede, maximizando a utilização dos recursos disponíveis 

e a coesão interinstitucional, garantindo uma acessibilidade efetiva. 

 

5. MODELO DE GOVERNAÇÃO 

Para conseguir resultados no terreno, o PRSLVT terá de ter uma forte ligação a uma rede de 

instituições de âmbito regional ou com peso na região, assim como uma estrutura de governação 

simples, representativa e tecnicamente sólida e funcional. Deste modo, durante a vigência do 

PRSLVT, existirá a seguinte estrutura de governação:  

 Conselho do PRSLVT, composto pelos Presidentes das instituições de âmbito regional ou 

seus representantes com protocolo assinado no âmbito do PRSLVT, pelos Diretores 

Executivos dos ACES, os Presidentes dos Conselhos de Administração dos Centros 

Hospitalares, os Delegados de Saúde Coordenadores, e pelos representantes das Comissões 

de Utentes dos ACES. 

O Conselho do PRSLVT é presidido pelo Presidente do Conselho Diretivo da ARSLVT, IP, 

coadjuvado pelo Delegado Regional de Saúde de Lisboa Vale do Tejo, que o substitui nos seus 

impedimentos.  

O Conselho do PRSLVT reúne, pelo menos, uma vez por ano.    

Ao Conselho compete:  

a. A supervisão da aplicação do PRSLVT; 
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b. A avaliação anual da aplicação do PRSLVT e a elaboração de recomendações para a 

comunidade no sentido do reforço do alcance da sua aplicação; 

c. A convocação de reuniões gerais de parceiros quando o desenvolvimento do PRSLVT o 

justificar.  

 

 Grupo Técnico Executivo (GTE), composto pelo grupo de elaboração do PRSLVT do DSP e 

um técnico por cada instituição de âmbito regional, definidas em Conselho do PRSLVT. Deve 

reunir, pelo menos, de dois em dois meses, competindo-lhe:  

a. O acompanhamento da execução do PRSLVT e monitorizar a sua aplicação através dos 

programas, projetos e atividades dos vários parceiros;  

b. A mobilização de novos parceiros para o desenvolvimento/alargamento da intervenção 

do PRSLVT; 

c. A garantia do suporte técnico para o funcionamento harmonioso do PRSLVT (por 

exemplo, construção de grelhas e guiões), permitindo a transposição da visão para a 

ação em cada eixo; 

d. A garantia da dinâmica de participação de parceiros e cidadãos; 

e. A implementação da estratégia de comunicação. 

 

 Parceiros Institucionais são todas as instituições ou empresas que participam na execução 

de programas ou projetos/atividades inseridas nos eixos estratégicos do PRSLVT e que 

assumam formalmente a parceria, através de protocolos de adesão. Aos parceiros compete-

lhes:  

a. A elaboração e partilha de programas, projetos e atividades na sua área de atuação; 

b. A participação na elaboração de critérios para o setor de atividade respetivo; 

c. A autoavaliação das suas atividades e contribuição para a avaliação global do PRSLVT.  

6. ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO  

Implementar o PRS implica: 

 A criação de uma rede de instituições que se articulem, para introduzir saúde em todas 

as atividades com relevo comunitário. 

 Serviços de saúde com capacidade e coragem, para implementar uma mudança de 

paradigma na sua forma de abordagem da saúde, da doença e dos cidadãos. 

 Profissionais de saúde inovadores, com espírito crítico e autocrítico, com o foco no 

serviço para as pessoas. 

 Cidadãos que se mobilizem para a participação, no desenvolvimento da saúde e nos 

serviços de saúde.  

Nesta linha são apontadas as orientações, que se descrevem nos subcapítulos seguintes. 

6.1. Orientações para as instituições comunitárias  

 As instituições aderentes deverão, no prazo de seis meses, elaborar um projeto de saúde, 

onde englobam e reformulam as suas atividades com impacte na saúde.  
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 Cada instituição deverá nomear um responsável pela dinâmica de saúde, com 

responsabilidade na dinamização, na monitorização interna e na relação com a coordenação 

do PRSLVT.  

 Cada instituição deve contribuir com atividades promotoras da saúde, e serem assumidas 

como tal.  

 As atividades promotoras de saúde devem ser, preferencialmente, desenvolvidas numa 

lógica de rede institucional, envolvendo os parceiros da conceção à execução.  

6.2. Orientações para os Planos Locais de Saúde  

 Os PLS devem ter em conta os eixos estratégicos do PRSLVT na sua elaboração. 

 Os PLS são instrumentos de saúde pública e como tal devem ter um foco comunitário. Não 

estando enquadrados na estrutura de prestação de cuidados, devem orientar a comunidade 

como um todo para a potenciação dos fatores protetores disponíveis e para a redução dos 

fatores de risco.  

 Os PLS devem também dar orientações para os serviços de saúde, no sentido de encontrar 

indicadores de simples obtenção, mas que integrem resultados complexos de múltiplas 

ações, respondendo a intervenção nos fatores protetores e de risco e em problemas 

prioritários.  

6.3. Orientações para os Cuidados de Saúde Primários  

 Os serviços devem ter como orientador da sua ação o respetivo PLS.  

 Os serviços devem ter em atenção os eixos estratégicos do PRS e fazer a sua aplicação de 

forma gradual, mas determinada. 

 Para além das orientações relativas à cidadania referidas anteriormente, devem ser 

equacionadas medidas organizativas, para colocar os cidadãos no foco do sistema. 

 Os afetos devem ser considerados em toda a relação interna dos serviços e dos serviços com 

os cidadãos, não só de ponto de vista da relação pessoal, mas da relação com o espaço e a 

dinâmica do serviço.  

 Os ACES devem ter na sua programação, de acordo com os vários contextos e fases do ciclo 

de vida, estratégias, projetos e atividades que promovam a saúde mental e afetiva, no 

sentido de combater problemas como os comportamentos aditivos e dependências, a 

violência doméstica, o bullying ou o mobbing, bem como práticas tradicionais nefastas, 

como a mutilação genital feminina.  

 A programação das Unidades Funcionais dos ACES deve orientar-se para respostas por ciclo 

de vida e por contextos. Estas respostas devem ser enquadradas na dinâmica familiar e na 

relação da equipa com a família.  

 A programação por ciclo de vida deve ter, sobretudo como questões centrais, a promoção 

da saúde, através da promoção da literacia e de cuidados preventivos. Apesar de serem 

previsíveis resultados só a médio prazo, devem ser utilizados vários indicadores relativos a 

problemas definidos como prioridades de intervenção.  

 Todos os serviços devem inscrever nos seus planos de atividades a certificação da qualidade, 

num prazo de até três anos.  
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6.4. Orientações para as Unidades de Saúde Pública  

 As USP devem garantir o apoio ao planeamento dos parceiros, promovendo a aplicação dos 

eixos estratégicos.  

 As USP enquanto dinamizadoras dos PLS devem garantir que estes se enquadram nas 

orientações do PRSLVT e do PNS - 2020.  

 As USP devem garantir na aplicação aos PLS, que estes têm respostas de Saúde Pública aos 

problemas, através de estratégias centradas nos fatores protetores e de risco, atividades 

com aplicação de base populacional.  

 As USP devem apoiar o planeamento das atividades do ACES, promovendo a programação 

por ciclo de vida e por contexto.  

6.5. Orientações para os Profissionais de Saúde  

 Os profissionais devem procurar a atualização das boas práticas nos serviços, quer seja na 

relação interpessoal, quer na organização dos cuidados.  

 Os profissionais devem prover uma cultura de tomada de decisão baseada em evidência 

científica. 

 Os profissionais devem estar atentos à necessidade de formação, em particular nas áreas da 

qualidade e dos modelos de saúde/doença (salutogénico/patogénico) e suas repercussões 

nos cuidados.  

6.6. Orientações para os Cidadãos  

 Os cidadãos devem participar nas consultas públicas do PRSLVT.   

 O desenvolvimento da cidadania em saúde depende essencialmente da participação dos 

cidadãos, em todas as atividades disponíveis na comunidade e nos serviços de saúde.   

 Nas consultas médicas, de enfermagem ou de outro profissional de saúde, e no dia-a-dia 

dos serviços de saúde, o cidadão deve exigir tratamento urbano e assertivo, bem como ter 

co-decisão nas medidas relativas a comportamentos e terapêuticas. Este exercício de 

cidadania ativa é essencial para o verdadeiro Empowerment em saúde.  

 

7. MONITORIZAÇÃO  

A monitorização do PRSLVT procura abranger os seus eixos estratégicos, recomendações e 

objetivos. No entanto, dentro da lógica da concentração de esforços e informação, os 

indicadores a monitorizar devem corresponder a informação disponível, de fácil obtenção e ser 

abrangentes, evitando uma multiplicidade de informações parcelares.  

Apesar da dificuldade em definir alguns objetivos de âmbito regional, que se prende com os 

vieses consequentes da forma como se estimula o registo dos dados, consideraram-se os 

indicadores globais de monitorização dos objetivos apresentados no Quadro I. 
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Quadro I - Monitorização de objetivos  

 

8. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO   

A necessidade de chegar aos cidadãos, cumprindo uma função de literacia em saúde, faz do 

PRSLVT um instrumento privilegiado de comunicação para uma nova abordagem da saúde - 

holística, salutogénica e centrada nos cidadãos.  

A comunicação do PRSLVT é elaborada em função dos vários destinatários:  

 Os profissionais das USP, que têm a responsabilidade de desenvolvimento dos PLS e de 

gestão dos vários programas de saúde. 

 Os profissionais dos CSP, onde se podem iniciar as verdadeiras mudanças de paradigma, 

pela situação de charneira entre a comunidade e os serviços de saúde, vistos de forma 

global.  

 Os profissionais dos restantes serviços de saúde, que também têm de aplicar os eixos 

estratégicos aos seus planos de atividades. 

Objetivo Indicadores Fonte 

Controlar a incidência e 
prevalência do excesso de 
peso e da obesidade 

● Média dos IMC aos 5, 10, 
15, 30, 35, 45 e 60 anos. 

● Cobertura com cálculo 
de IMC aos 5, 10, 15, 30, 
35, 45 e 60 anos. 

● Média dos perímetros 
abdominais aos 30, 35, 
45 e 60 anos. 

● Cobertura do registo de 
perímetro abdominal aos 
30, 45 e 60 anos. 

SIARS 

Reduzir a prevalência do 
consumo de tabaco na 
população com ≥ 15 anos  

● Prevalência do consumo 
de tabaco na população 
com ≥ 15 anos. 

SIARS  

Aumentar o número de 
projetos comunitários de 
base salutogénica, com vista 
à promoção da saúde mental 

● Taxa de adesão dos 
municípios ao 
Movimento Cidade dos 
Afetos 

● Número de projetos 
comunitários integrados 
nos PLS  

USP 

Aumentar o número de 
protocolos de parceria com 
entidades de âmbito regional 
ou equivalente 

● Número de entidades 
aderentes ao PRSLVT 

● Número de entidades 
com projeto específico 
de saúde no âmbito do 
PRSLVT 

GTE 
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 Os parceiros comunitários, que também têm de aplicar os eixos estratégicos para poder 

integrar a Saúde nas suas atividades e planos.  

 Os cidadãos, que necessitam ganhar o poder de gerir a sua saúde, participar na gestão dos 

seus processos de doença e assimilar o objetivo estratégico de saúde individual “Ser Feliz é 

ser Saudável”.  

O Quadro II resume a estratégia de comunicação do PRSLVT. 

Quadro II - Estratégia de Comunicação do PRSLVT 

Destinatários Canal Mensagem 

Aumentar o conhecimento das linhas estratégicas do PRSLVT e as formas de aplicação 

Profissionais das USP   

1. Divulgação texto do PRSLVT 
por correio eletrónico 

2. Reuniões de serviço 

• O PRSLVT é um documento dinâmico e que 
evolui com os inputs dos profissionais e da 
comunidade.  

• Todos são convidados a integrar a dinâmica do 
PRSLVT e implementar os seus eixos 
estratégicos. 

• Os profissionais das USP são os dinamizadores 
das estratégias do PRSLVT a nível local. 

Profissionais do SNS  

1. Divulgação texto do PRSLVT 

por correio eletrónico 

2. Reuniões com responsáveis 

dos serviços  

 

• O PRSLVT é um documento dinâmico e que 
evolui com os inputs dos profissionais e da 
comunidade.  

• Todos são convidados a integrar a dinâmica do 
PRSLVT e implementar os seus eixos 
estratégicos. 

Parceiros Aderentes  

1. Divulgação texto do PRSLVT 

por correio eletrónico 

2. Reuniões com parceiros  

 

• O PRSLVT é um documento dinâmico e que 
evolui com os inputs dos profissionais e da 
comunidade.  

• Todos são convidados a integrar a dinâmica do 
PRSLVT e implementar os seus eixos 
estratégicos.  

• Todos são convidados a definir formas de 
participação da entidade no PRSLVT.  

Eixo estratégico – Cidadania em saúde 

Profissionais de Saúde  

1. Divulgação texto do PRSLVT 

por correio eletrónico 

2. Reuniões formativas 

3. Textos técnicos  

• A cidadania em saúde na prestação de 
cuidados assenta em negociação de 
comportamentos. 

• O consentimento (bem) informado é uma 

prática cidadã e não uma prática defensiva. 

Parceiros aderentes    1.    Reuniões de parceiros  

• A participação de pleno direito dos parceiros 
no PRSLVT é uma condição para a construção 
da cidadania em saúde.  

Grupos da população  

1. Comunicação pelos media 

2. Participação nas atividades 

comunitárias do PRSLVT  

• Cada cidadão tem o direito de gerir o seu 
potencial de saúde, com recurso a 
aconselhamento técnico. 

• A participação cívica é uma condição para 
aumentar o potencial de esperança e de 
saúde. 

• A saúde é o resultado das opções individuais, 
em interação com as dinâmicas comunitárias.   

• A participação em atividades saudáveis é um 
exercício de cidadania, pelo que os governos 
centrais e locais devem criar condições para a 
sua efetivação.   
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Eixo estratégico – Afetos 

Profissionais de Saúde e 
Parceiros aderentes  

1. Divulgação texto do PRSLVT 
2. Reuniões de parceiros do 

Movimento Cidade dos 
Afetos  

• Os afetos e as suas manifestações são 
promotores de saúde. 

• Os abraços e os sorrisos aumentam a 
produção hormonal favorável à saúde.  

Grupos da população  

1. Comunicação pelos media 

2. Participação nas atividades 

comunitárias do PRSLVT  

• Vida feliz, vida saudável.  

• Os afetos e as suas manifestações são 
promotores de saúde.  

Eixo estratégico – Saúde Sustentável 

Profissionais de Saúde e 
Parceiros aderentes  

1. Divulgação texto do PRSLVT 
2. Reuniões de parceiros  

• A Saúde sustentável assenta em políticas 
saudáveis e medidas de saúde pública 
dirigidas aos fatores de risco e protetores. 

• Reforçar os sistemas de vigilância 
epidemiológica como garante de uma 
intervenção eficaz.  

Grupos da população  

1. Comunicação pelos media 

2. Participação nas atividades 

comunitárias do PRSLVT  

• A saúde sustentável alia as opções saudáveis 
dos cidadãos a cuidados preventivos dos 
serviços de saúde.   

Eixo estratégico – Qualidade 

Profissionais de Saúde e 
Parceiros aderentes  

1. Divulgação texto do PRSLVT 
2. Reuniões de parceiros  

• A Qualidade em saúde tem foco nos 
cidadãos, garantindo nas suas várias 
dimensões o acesso em tempo e a equidade 
na prestação. 

Grupos da população  

1. Comunicação pelos media  

2. Participação nas atividades 

comunitárias do PRSLVT 

• A Qualidade em saúde tem foco nos 
cidadãos, garantindo nas suas várias 
dimensões o acesso em tempo e a equidade 
na prestação. 
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Indicador Sexo Período Unidade Continente
Região de 

Saúde LVT Pior 
valor

M elhor 
valor

População residente HM 2016 Nº 9 809 414 3 637 273 NA

Índice de envelhecimento HM 2016 /100 153,9 141,1 336,4 92,1

Taxa bruta de natalidade HM 2016 ‰ 8,4 9,7 5,5 11,9

Índice Sintético de Fecundidade (ISF) M 2016 Nº 1,37 1,55 1,03 2,20

H 78,2 78,2 75,7 80,5

M 84,4 84,3 82,3 86,1
14-16 NºEsperança de vida à nascença 

Adaptado de Observatórios Regionais de Saúde, 2016 
 

Introdução 

Esta versão sintética do perfil de Saúde da Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), destina-se a 

apresentar os aspetos que mais se destacam neste contexto, sendo um anexo ao Plano Regional de 

Saúde (PRS).  

O modelo de apresentação deste documento é inspirado na proposta dos Observatórios Regionais de 

Saúde, através do tópico “A Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo num abrir e fechar de olhos”. 

Deste modo, divide-se em quatro partes: Quem somos, Como vivemos, Que escolhas Fazemos e Que 

doenças temos. Nestes subcapítulos os diversos indicadores da Região LVT são comparados com os do 

Continente.  Estas comparações ocorrem sobretudo através de figuras com infografia, que relaciona 

os dados e os coloca nos quartis respetivos no contexto nacional. Estes dados, bem como o Perfil 

Regional de Saúde mais exaustivo pode ser consultado em http://www.arslvt.min-

saude.pt/pages/197.  

Quem somos? 

A Região de Saúde de LVT tem uma população residente de 3 637 273 (Figura 1), onde intervêm quinze 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES): ACES Lisboa Norte; ACES Lisboa Central; ACES Lx Oriental 

e Oeiras; ACES Cascais; ACES Amadora; ACES Sintra; ACES Loures/Odivelas; ACES Estuário do Tejo; ACES 

Almada/Seixal; ACES Arco Ribeirinho; ACES Arrábida; ACES Oeste Norte; ACES Oeste Sul; ACES Médio 

Tejo e ACES Lezíria. 

 

 

 

 

 

 

A população da Região de Saúde de LVT teve nos últimos anos censitários um aumento de 7564 (5,3%) 

habitantes na população residente, uma vez que o número passou de 176 379, (2001) para 183 943 

(2011). A estrutura demográfica da população da Região LVT tem sofrido importantes alterações nas 

últimas décadas (Figura 2). Comparativamente com o ano de 1991, verifica-se que existe um 

alargamento do topo e da zona central – envelhecimento da população e diminuição dos nascimentos. 

Legenda: 

Figura 1– Indicadores sociais na área de influência da Região de Saúde em comparação com o Continente 

http://www.arslvt.min-saude.pt/pages/197
http://www.arslvt.min-saude.pt/pages/197
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Figura 2– Pirâmide etária da população residente na Região de Saúde LVT 

 

 
                                                                                                                                                                               Adaptado de Observatórios Regionais de Saúde, 2016 

 

 

Observando os dados da Figura 1, no que se refere aos vários índices demográficos constatou-se que 

o índice de envelhecimento1 na Região de Saúde LVT, aumentou de 1991 para 2015, tendo passado 

de 78,0 para 138,7. Apresenta ainda assim, um valor inferior ao verificado no Continente (149,6).  

O índice sintético de fecundidade2 na Região de Saúde LVT (1,49), tem um valor superior ao verificado 

no Continente (1,31). No entanto, se compararmos com o ano de 2012 (1,46), observa-se um 

decréscimo, tendência também verificada no Continente. 

A esperança de vida à nascença3 tem aumentado na Região, sendo de 81,1 anos (2013-2015), embora 

com um valor ligeiramente abaixo do Continente  (81,2 anos). 

Como vivemos? 

A análise efetuada aos indicadores da Região de Saúde LVT (Figura 3), revela na generalidade, uma 

situação mais favorável comparativamente com o Continente. Tal facto poderá estar associado ao 

dinamismo económico da Região, garantindo valores médios acima da mediana nacional. O ganho 

médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem e, o poder de compra per capita são superiores 

aos do Continente. No entanto, devido às assimetrias locais apresenta taxa de criminalidade no 1º 

quartil. 

 

                                                           
1 Índice de envelhecimento - Número de pessoas com 65 e mais anos por cada 100 pessoas menores de 15 
anos. Um valor inferior a 100 significa que há menos idosos do que jovens. 
2 Índice sintético de fecundidade - Número médio de crianças vivas, nascidas por mulher em idade fértil (dos 
15 aos 49 anos de idade). 
3 Esperança de vida à nascença - Número médio de anos que uma pessoa à nascença pode esperar viver, 
mantendo-se as taxas de mortalidade por idades observadas no momento. 
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Adaptado de Observatórios Regionais de Saúde, 2016 

 

 

 

Na Região de Saúde LVT verificou-se um aumento da população com o nível de escolaridade mais 

elevado. Ou seja, nos anos censitários a população com ensino secundário e superior aumentou, tendo 

ocorrido uma redução nos restantes níveis de escolaridade. Este aumento foi mais acentuado na 

Região que a nível do Continente. 

Em 2016 a proporção dos beneficiários do RSI era (27,1 por 1000 habitantes com 15 ou mais anos) 

inferior à do Continente (30,4), verificando-se os valores mais elevados nos concelhos dos ACES Arco 

Ribeirinho, Lisboa e Amadora. 

A proporção da população abrangida por infraestruturas ambientais de distribuição domiciliária de 

água (99%), drenagem de águas residuais (92%) e estações de tratamento de águas residuais (80%) é 

também claramente superior ao Continente (95%, 83% e 73% respetivamente).  

Que escolhas fazemos? 

Como se pode verificar na Figura 4, na Região de Saúde LVT, a proporção de nascimentos em mulheres 

adolescentes tem diminuído, contrariamente ao número crescente de mulheres, que opta por ter 

filhos após os 35 anos.  

 

 

 

 

 

Legenda: 

Indicador Sexo Período Unidade Continente
Região de 

Saúde LVT Pior 
valor

M elhor 
valor

H 53,6 46,4 104,1 25,5

M 53,7 44,9 101,1 33,8

Beneficiários do subsídio de 
desemprego da SS por 1000 
habitantes em idade ativa (15+ anos)

HM 2016 ‰ 19,7 19,7 36,7 9,3

Taxa de criminalidade HM 2016 ‰ 33,5 37,7 72,8 17,2

População residente sem nível de 
escolaridade completo

HM 2011 % 18,8 17,6 25,1 13,7

População servida por sistemas 
públicos de abastecimento de água

HM 2009 % 95,2 98,7 62,0 100,0

Desempregados inscritos no IEFP por 
1000 habitantes em idade ativa (15+ 
anos)

COMO VIVEMOS?

‰dez/16

Figura 3– Indicadores sociais na área de influência da Região de Saúde em comparação com o 

Continente 
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Figura 5–Evolução dos hábitos tabágicos na Região LVT 

Adaptado de Observatórios Regionais de Saúde, 2016 
 

A evolução dos hábitos tabágicos (Figura 5), tem demonstrado uma tendência decrescente nos 

homens e ligeiramente crescente nas mulheres, de acordo com os dados dos fumadores no momento 

do Inquérito Nacional de Saúde (INS). Esta tendência positiva terá de ser confirmada no próximo INS. 

 

 

 

 

 

No INS de 2014, a proporção de pessoas que consumiram pelo menos uma bebida alcoólica nos doze 

meses anteriores era semelhante na Região LVT (70,3%) e no Continente (70,4%). Desde o INS de 

98/99, o crescimento desta proporção foi de 20 pontos no Continente e de 22 na Região. Este 

indicador, dá-nos o aumento de consumidores ocasionais, não tornando evidente se os consumidores 

excessivos aumentaram. 

Que doenças temos? 

O perfil de doença da Região LVT revela-se aproximado do nacional (Figura 6). No entanto, é de referir 

que na maioria dos tumores, as taxas de mortalidade padronizadas são mais elevadas na Região de 

Saúde LVT, tal como a doença isquémica do coração.  

 

 

Legenda: 

Figura 4– Determinantes de saúde—Registo nos cuidados de saúde primários, na área de influência da 
Região de Saúde LVT em comparação com o Continente 
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Indicador Sexo Período Unidade Continente
Região de 

Saúde LVT Pior 
valor

M elhor 
valor

Crianças com baixo peso à nascença HM 14-16 % 8,8 8,8 10,6 6,4

Taxa bruta de mortalidade HM 2016 ‰ 10,7 10,5 NA

Taxa de mortalidade infantil HM 14-16 ‰ 3,0 3,3 6,3 1,6

Taxa de mortalidade neonatal HM 14-16 ‰ 2,1 2,3 4,8 0,0

Taxa de mortalidade perinatal HM 14-16 ‰ 3,7 4,0 5,9 1,1

H 50,6 52,0 84,5 25,9

M 9,4 10,9 18,4 2,0

H 17,6 14,9 34,0 6,7

M 7,5 6,1 15,4 2,2

Tumor maligno da mama (feminina) M 12-14 /100000 
hab

17,7 20,5 25,7 7,6

H 16,3 18,3 26,7 6,1

M 8,7 9,4 13,6 3,7

H 8,0 8,0 13,9 16,0

M 3,5 3,5 7,4 8,6

H 35,8 42,8 58,8 15,7

M 10,0 12,5 17,6 3,0

H 32,9 32,9 51,3 21,2

M 16,8 16,9 26,0 8,8

H 11,4 12,1 22,3 3,1

M 4,3 4,1 9,5 1,2

H 17,1 14,1 47,1 9,6

M 3,7 2,3 15,6 0,0

H 10,8 9,8 25,1 3,8

M 2,3 2,0 7,0 0,0

H 13,7 15,0 31,3 4,6

M 3,8 4,0 9,5 0,6

Hipertensão (K86 e K87) HM 2016 % 22,2 21,1 35,1 11,3

Alteração no metabolismo dos lípidos 
(T93)

HM 2016 % 21,3 17,8 37,3 9,3

Perturbações depressivas (P76) HM 2016 % 10,4 9,1 14,6 5,0

Diabetes (T89 e T90) HM 2016 % 7,8 7,1 10,6 4,5

Obesidade (T82) HM 2016 % 8,0 7,1 13,3 2,7

Taxa de incidência de sida HM 2016 /100000 
hab

2,6 4,2 9,6 0,0

Taxa de incidência da infeção VIH HM 2016 /100000 
hab

10,1 16,0 30,5 0,0

Taxa de incidência de tuberculose HM 2016 /100000 
hab

17,7 20,6 40,6 5,1

/100000 
hab

Doenças cerebrovasculares

NA - Não aplicável

Tumor maligno da traqueia, brônquios 
e pulmão

/100000 
hab

12-14

Suicídios e lesões autoprovocadas 
intencionalmente 12-14

/100000 
hab

Tumor maligno do cólon e recto 12-14
/100000 

hab

Pneumonia 12-14
/100000 

hab

Tumor maligno do recto

12-14
/100000 

hab

HM  - Homens e M ulheres  |  H - Homens  | M  - M ulheres

Tumor maligno do estômago 12-14

/100000 
habDoença crónica do fígado e cirrose

12-14

Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo (Morbilidade - registo nos Cuidados de Saúde Primários)

Taxa de mortalidade padronizada pela idade (TMP) prematura (<75 anos)

/100000 
hab

12-14

Acidentes de transporte 12-14

Doença isquémica do coração 12-14
/100000 

hab

/100000 
hab

Figura 6– Indicadores de doença na área de influência da Região de Saúde LVT, em comparação com o 

Continente 

Adaptado de Observatórios Regionais de Saúde, 2016 
 

Legenda 
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As taxas de mortalidade, calculadas para o triénio 2014/2016, relacionadas com as crianças até ao 

primeiro ano de vida são ligeiramente superiores na Região. Taxa de mortalidade infantil - Região 

3,3%0, Continente 3%0; taxa de mortalidade neonatal – Região2,3%0, Continente 2,1%0; taxa de 

mortalidade perinatal – Região3,7 %0, Continente 4%0. 

As doenças cerebrovasculares, cardiovasculares e pneumonia ocupam os três primeiros lugares da 

mortalidade na Região de Saúde LVT. Os tumores malignos, não aparecem nesses três primeiros 

lugares, porque são analisados de forma desagregada. 

Nos Cuidados de Saúde Primários da Região LVT, a hipertensão é a doença mais registada, com uma 

proporção de 21,1% dos inscritos, seguida das alterações no metabolismo dos lípidos (17,8%) e das 

perturbações depressivas (9,1%). A diabetes e a obesidade, são doenças mais registadas em quarto 

lugar, ambas com 7,1%.  

 


