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FICHA DE PROJETO Nº 1 

PERFIL DE SAÚDE E SEUS DETERMINANTES DA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO 

 

I – ENQUADRAMENTO 

A elaboração de um “Perfil de Saúde e Seus Determinantes da Região de Lisboa e Vale do Tejo” 

é um trabalho chave no desenvolvimento do Plano Regional de Saúde, dado que descreve o 

estado de saúde das pessoas e as condições em que estas vivem, fornecendo evidência e 

credibilidade quanto à necessidade de elaboração e implementação de Programas e Projetos 

que promovam a saúde não somente a nível regional, mas também a nível local.  

É portanto uma ferramenta essencial para a mudança e a inovação na Saúde. 

Com uma dimensão populacional que corresponde a cerca de 33% da população nacional, é de 

suma importância dispor-se de uma informação específica, atualizada e sistematizada sobre os 

determinantes de saúde da população de Lisboa e Vale do Tejo e de uma caracterização da 

carga de doença na Região, abrangendo um leque alargado de dimensões 

Para uma ação concertada dos Serviços de Saúde sobre os principais fatores de doença e 

incapacidade é fundamental a realização de um trabalho que aglutine toda esta informação. 

Os comportamentos e estilos de vida, o ambiente, nas suas múltiplas dimensões, a herança 

genética e os serviços de saúde são importantes determinantes da saúde, que este Perfil deve 

tomar em atenção. 

Sendo o primeiro passo no processo de planeamento da saúde, um diagnóstico da situação 

deve corresponder às necessidades da população “beneficiária”, neste caso, a população da 

Região, dado que a concordância entre o diagnóstico e as necessidades determina a 

pertinência do próprio Plano e dos Programas e Projetos que nele estão integrados. 

Um diagnóstico da situação tem quatro fases – a identificação dos problemas, a determinação 

das necessidades, a identificação dos precursores dos problemas e a identificação das 

consequências dos problemas. 

A elaboração de um Perfil de Saúde permite concretizar a importância da primeira fase 

referida, a de identificação dos problemas. A partir daí podem ser considerados os passos 

seguintes. 

É a consecução desse passo que se pretende com este Projeto. 
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Deve ser suficientemente alargado, aprofundado, sucinto, rápido, claro e corresponder às 

necessidades do processo de planeamento subjacente à elaboração do Plano Regional de 

Saúde. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Fixa-se como objetivo geral: 

1 – Elaborar o Perfil de Saúde e Seus Determinantes da Região de Lisboa e Vale do 

Tejo. 

Fixam-se como objetivos específicos: 

1 – Proceder à caracterização demográfica da Região; 

2 – Analisar os aspetos relacionados com a cultura e a justiça na Região; 

3 – Fazer a caracterização do estado de saúde na Região; 

4 – Abordar os aspetos relacionados com os espaços promotores de saúde ou 

geradores de doença ou desigualdade social; 

5 – Abordar a situação de emprego e desemprego na Região, assim como a proteção e 

ação social. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

A elaboração do Perfil de Saúde e Seus Determinantes da Região de Lisboa e Vale do Tejo fará 

a caracterização demográfica da Região, analisará os aspetos relacionados com a cultura e a 

justiça na Região, fará a caracterização do estado de saúde na Região, abordará os aspetos 

relacionados com os espaços promotores de saúde ou geradores de doença ou desigualdade 

social, e abordará a situação de emprego e desemprego na Região, assim como a proteção e 

ação social. 

A estratégia para a consecução desses objetivos passará por uma colheita de dados nos sites 

das Instituições mais relevantes, com dados disponibilizados pelas mesmas e 

fundamentalmente pela sistematização de dados existentes na ARSLVT, IP. 

Proceder-se-á à atualização do Perfil de Saúde anterior, assim como do Perfil de Saúde 

Ambiental da Região, publicado em ano anterior. 
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Será efetuado o tratamento estatístico de dados e será apresentado um glossário, para uma 

adequada uniformização dos conceitos. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1                         

2                         

3                         

4                         

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

1 – Caracterizar demograficamente a Região; 

2 – Fazer o Perfil dos aspetos relacionados com a cultura e a justiça na Região; 

3 – Caracterizar o estado de saúde na Região; 

4 – Caracterizar os aspetos relacionados com os espaços promotores de saúde ou 

geradores de doença ou desigualdade social; 

5 – Caracterizar o perfil de emprego e desemprego na Região; 

6 – Caracterizar os aspetos relacionados com a proteção e ação social. 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1 
2 MSP/ 
1 TSS 

   

2 2 MSP    

3 2 MSP    

4  2 MSP   

 

FINANCEIROS 
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VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES/ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1  

2  

3  

4  

 

VIII – AVALIAÇÃO 

Será efetuada a monitorização da realização do projeto de elaboração do Perfil de Saúde e 

seus Determinantes da Região de LVT; 

Primeira versão – draft – realizada até ao final de Dezembro de 2013; 

Finalização da revisão de todo o documento, com a atualização de dados até ao final do 

primeiro trimestre de 2014; 

Publicação e divulgação do documento até ao final do primeiro semestre de 2014. 

 

IX - OBSERVAÇÕES 

Será necessário criar uma equipa de operacionalização do projeto, onde sejam aprofundados 

os aspetos relacionados com a colheita de dados, sua sistematização e formas de 

apresentação. 

O formato de apresentação dos indicadores será feito de acordo com o BI previamente 

definido e de acordo com os conceitos aceites nacional e internacionalmente, os quais deverão 

constar de um glossário, onde também devem ser apresentadas as fórmulas de cálculo. 
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FICHA DE PROJETO Nº 2 

NÚCLEO DE APOIO À INVESTIGAÇÃO MÉDICA 

I – ENQUADRAMENTO 

Com vista a melhorar a qualidade dos serviços de Saúde, a existência de um Núcleo que Apoie 

a Investigação Médica proporciona uma dimensão científico tecnológica dos cuidados saúde-

doença podendo estes incorporar também a parte social e cultural desses mesmos cuidados. 

Pretende-se criar um núcleo que disponibilizará e facilitará aos profissionais interessados em 

fazer investigação médica, a informação necessária a que poderão recorrer, caso necessitem 

de apoio. 

 O núcleo existirá sob a forma de um site ou base de dados Access que reúne e disponibiliza 

informação nas várias áreas da medicina (desde a saúde publica à clinica). Esta informação 

estará organizada por vários campos, tais como, Ensino/Formação; Oportunidades de 

subsídios; Colaborações e parcerias; Informação acerca da investigação: que está a ser feita e a 

que já terminou; Informação acerca de eventos científicos que estão ou irão ocorrer; 

Informação acerca de como efetuar candidaturas a bolsas de investigação; etc. O núcleo 

também estimula a colaboração e divulgação de oportunidades de cooperação intra e 

interinstitucionais. 

O fato de haver um “local” que disponibiliza informação que apoie a pesquisa em vários 

espetros das ciências médicas, poderá despoletar o interesse dos profissionais nas áreas de 

investigação. A longo prazo poderá ser traduzido em benefícios da saúde humana pois para 

além de mais e melhores cuidados de saúde, a pesquisa médica pode levar a impactos mais 

amplos, tal como salvar vidas, melhorar a qualidade de vida das pessoas e, portanto, 

proporcionará benefícios económico-sociais. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Fixam-se três objetivos: 

OBJETIVO I: Esquematizar/esboçar um site/programa Access (elemento 1) com cerca de 2 a 4 

(elemento 2) áreas temáticas (elemento 3) no âmbito da apresentação do Núcleo 

de Apoio à investigação médica (elemento 4), até meados de 2014 (elemento 5); 

OBJETIVO II: Conceber site/programa Access (elemento 1) em cerca de 80% (elemento 2) das 

áreas temáticas previamente definidas (elemento 3) no âmbito da Saúde Publica 

(elemento 4), até meados de 2015 (elemento 5); 
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OBJETIVO III: Preencher site/programa Access (elemento 1) em cerca de 80% (elemento 2) das 

áreas temáticas previamente definidas (elemento 3) no âmbito da Saúde Publica 

(elemento 4), até meados de 2015 (elemento 5); 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

Objetivo Fases/Atividade Responsável 

1 
1- Fazer um esquema de como se idealiza o 
Site/programa Access do Núcleo de Apoio à 
Investigação médica.  

Natália Faria Campbell/Prof 
António Tavares 

2 2- Conceber o site/programa Access 
Natália Faria Campbell / 

Núcleo Informática 

3 
3- Criar textos e espaços temáticos para se 
colocar no  site/programa Access 

Natália Faria Campbell /Prof 
António Tavares/Prof Faria 

Vaz 

3 
4-Preencher o site/programa Access, com 
informação 

Natália Faria Campbell e 
outros colaboradores 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

Fases/Atividades 2013 2014 2015 2016 

1     

2     

3     

4     

 

V - META(S) A ALCANÇAR ANO 

 

2013 2014 2015 2016 

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

FASES ATIVIDADES: 

                1- FAZER UM ESQUEMA DE COMO SE IDEALIZA O 

SITE/PROGRAMA ACCESS DO NÚCLEO DE APOIO À 

INVESTIGAÇÃO MÉDICA. 
  

      
  

      
  

      
  

      

2- CONCEBER O SITE/PROGRAMA ACCESS                                 
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ANO 

 

2013 2014 2015 2016 

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

FASES ATIVIDADES: 

                3- CRIAR TEXTOS E ESPAÇOS TEMÁTICOS PARA SE 

COLOCAR NO SITE/PROGRAMA ACCESS. 
  

      
  

      
  

      
  

      

4- PREENCHER O SITE/PROGRAMA ACCESS, COM 

INFORMAÇÃO. 
  

      
  

      
  

      
  

      

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1 3 3   

2  2 a 3 2 a 3  

3  3 a 4 3 a 4 3 a 4 

4  1 a 3 1 a 3 1 a 3 

 

FINANCEIROS 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

Só se saberá depois da pesquisa para o site. 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

A avaliação deverá ser feita periodicamente meio e final de cada ano, com a análise da tabela 

apresentada no ponto V. Deverá fazer-se o ponto da situação relativamente ao que está feito o 

que falta fazer e dificuldades inerentes ao processo. 

 

IX - OBSERVAÇÕES 

- Terá de haver uma colaboração com o Núcleo de informática para se criar o site/programa 
Access; 

- Para o preenchimento da informação do site/programa Access, poderá criar-se uma rede de 

informação/trabalho, em que se nomeiam pessoas que trabalhem nas referidas áreas que 

constituem o site e que enviem informações para a Natália para ela colocar no site. 



 

 

  

VETOR II: PREVENÇÃO, CONTROLO 

E REDUÇÃO DE RISCOS 

FICHA DE PROJETO Nº 1 ....PROJETO SOBE NA ARSLVT 

FICHA DE PROJETO Nº 2 ....SAÚDE ORAL - REFERENCIAÇÃO NA 

ARSLVT 

FICHA DE PROJETO Nº 3 ....SAÚDE DA MULHER 

FICHA DE PROJETO Nº 4 ....PREVENÇÃO E CONTROLO DO TABAGISMO 

2014-2017 

FICHA DE PROJETO Nº 5 ....PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO E 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS PROFISSIONAIS 

NOS POSTOS DE TRABALHO DA ARSLVT 

FICHA DE PROJETO Nº 6 ....PROGRAMA DE ANÁLISE DOS ACIDENTES 

DE TRABALHO 

FICHA DE PROJETO Nº 7 ....PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DOS 

RESÍDUOS HOSPITALARES 

FICHA DE PROJETO Nº 8 ....VIH/SIDA 



PLANO REGIONAL DE SAÚDE 2013 - 2016 

 

10 

 

  

FICHA DE PROJETO Nº 9 ... REORGANIZAÇÃO DA POLÍTICA E CIRCUITOS 

DE UTILIZAÇÃO DE ANTIBACILARES NA 

ARSLVT: UNIDADE ORGÂNICA FLEXÍVEL 

DE FARMÁCIA (UOFF) E COORDENAÇÃO 

REGIONAL DA TUBERCULOSE (CRT) DO 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA DA 

ARSLVT 

FICHA DE PROJETO Nº 10 . SAÚDE ESCOLAR 

FICHA DE PROJETO Nº 11 . PROJETO INTEGRADO DE PREVENÇÃO NO 

ÂMBITO DOS COMPORTAMENTOS 

ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS COM 

SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM CONTEXTO 

ESCOLAR (ABREVIADO DE PIP-CAD) 

FICHA DE PROJETO Nº 12 . INTERVENÇÃO EM CONTEXTO RECREATIVO 

– MEIO UNIVERSITÁRIO 

FICHA DE PROJETO Nº 13 . PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLO 

DE INFEÇÃO E RESISTÊNCIA AOS 

ANTIMICROBIANOS NA ARSLVT 

FICHA DE PROJETO Nº 14 . PROGRAMA DE VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS NÃO 

TRANSMISSÍVEIS 

FICHA DE PROJETO Nº 15 . DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

FICHA DE PROJETO Nº 16 . CANCRO 



PLANO REGIONAL DE SAÚDE 2013 - 2016 

 

11 

 

FICHA DE PROJETO Nº 1 

PROJETO SOBE NA ARSLVT 

I – ENQUADRAMENTO 

Em 2012, no âmbito do desenvolvimento do Programa de Promoção da Saúde Oral, os 

Ministérios da Saúde e da Educação, através da DGS, Plano Nacional de Leitura e Rede de 

Bibliotecas Escolares estabeleceram um protocolo de colaboração, tendo por finalidade o 

reforço da cooperação inter-institucional suscetível de assegurar aprendizagens integradas, 

capazes de potenciarem saberes e conhecimentos nas respetivas áreas de interesse e 

influência. 

Nas escolas, para além de se aprender a ler, a contar, a comunicar e muitas outras 

coisas...também se pode aprender a ter saúde. O histórico na ARSLVT de décadas de iniciativas 

comuns a professores e profissionais de saúde, no âmbito da saúde escolar, assume um papel 

facilitador de uma mudança que se pretende implementar, tendo como catalisador o presente 

projeto. Assim, foi decidido sedear toda a intervenção nas Bibliotecas Escolares dos 

Agrupamentos de Escolas, centrada num Kit especialmente concebido para o efeito, colocado 

à disposição dos jardins de infância e escolas, dos educadores e professores, dos alunos e dos 

pais, usando para esse efeito um espaço que lhes é comum. 

O Kit SOBE é constituído por um vasto conjunto de materiais lúdicos, educativos e 

informativos, com destinatários bem definidos. Os educadores, professores e restantes 

elementos adultos da comunidade educativa podem usufruir de manuais e documentos 

informativos diversos, enquanto os mais pequenos têm jogos variados, livros infantis e juvenis, 

um dos quais, de elevada qualidade, foi propositadamente escrito para o projeto, pelas 

autoras Isabel Alçada e Ana Magalhães.  

Em complemento, o projeto também disponibiliza um site próprio e exclusivo (www.sobe.pt), 

onde os destinatários podem usufruir de toda a informação contida no KIT SOBE e efetuar o 

download dos documentos. É através deste projeto que se faz, não só a divulgação de tudo o 

que possa ser útil sobre higiene oral, mas também e especialmente, se convida a comunidade 

educativa a proporcionar aos alunos condições e motivações para a realização de uma 

escovagem diária na escola. O projeto assegura a distribuição de um Kit de escovagem (que 

contém uma escova e uma pasta de dentes fluoretada) a cada aluno participante, bastando 

para o efeito realizar a inscrição no site SOBE das escolas ou das turmas de uma determinada 

escola que pretendam implementar a citada atividade. 
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Motivar a comunidade escolar para a importância da higiene oral e facilitar a realização diária 

de uma escovagem dentária nas escolas da área de influência da ARSLVT é uma pretensão 

antiga dos responsáveis regionais pelo desenvolvimento de programas e projetos de saúde 

oral. Os quais sempre se debateram com obstáculos e dificuldades de toda a ordem, causando-

lhes uma enorme sensação de impotência e desencanto. O carater inovador e facilitador do 

novo projeto SOBE, preparado para integrar uma permanente evolução, de grande 

proximidade com os atores, dirigido a profissionais e beneficiários, suportado pelas estruturas 

da saúde e da educação ao mais alto nível, parece congregar todos os ingredientes necessários 

para um eventual sucesso. Por isso, com muita esperança, a Equipa Regional de Saúde Oral e 

todos os que trabalham esta área da saúde nos ACES da ARSLVT irão fazer tudo o que estiver 

ao seu alcance para assegurar ao maior número possível de alunos dos nossos Agrupamentos 

de Escolas os saberes necessários à manutenção da sua saúde oral e especialmente 

proporcionar-lhes a oportunidade de efetuarem uma escovagem dentária diária que, para 

muitos, será a única. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Fixam-se dois objetivos: 

1- Aumentar o número de escolas que desenvolvem ações de promoção da saúde oral; 
2- Aumentar o número de alunos que realizam uma escovagem diária na escola. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

Uma vez que as Bibliotecas Escolares dos Agrupamentos de Escolas, na área de influência da 

ARSLVT, estão dotadas de um kit SOBE, utilizável tanto pela comunidade educativa como pelos 

profissionais dos ACES, no âmbito da saúde oral em saúde escolar, torna-se imprescindível que 

os serviços de saúde desenvolvam um conjunto de atividades capazes de promoverem a sua 

utilização efetiva e assegurarem condições objetivas para a realização de escovagem diária nas 

escolas, orientada para os alunos, mas extensível a toda a comunidade educativa. Para esse 

efeito, os serviços de saúde locais, em estreita colaboração com a equipa regional da saúde 

escolar poderão/deverão desenvolver as seguintes atividades:  

1. Disponibilizar apoio ao professor bibliotecário; 

2. Promover a divulgação do projeto nos ACES / Equipas de Saúde Escolar; 

3. Promover a divulgação do projeto nos Agrupamentos de Escolas; 

4. Participar na criação de equipas constituídas por profissionais de educação e de saúde;  
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5. Promover a integração da saúde oral nas áreas curriculares; 

6. Promover e facilitar na elaboração de projetos conjuntos de escovagem; 

7. Assegurar a inscrição das equipas no site SOBE; 

8. Enviar os projetos de escovagem para validação dos serviços centrais; 

9. Assegurar o fornecimento dos Kit de escovagem pela ARSLVT; 

10. Armazenar e distribuir os kit de escovagem pelos alunos; 

11. Obter o consentimento informado dos encarregados de educação; 

12. Identificar e preparar monitores da atividade; 

13. (In)formar e dotar com conhecimentos adequados a comunidade escolar; 

14. Promover a realização efetiva da escovagem diária na escola; 

15. Assegurar a higiene da atividade; 

16. Monitorizar a higiene e armazenamento dos Kit´s; 

17. Preparar suportes de informação; 

18. Preencher os formulários a enviar centralmente; 

19. Compilar dados e elaborar o relatório anual. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

Fases/Atividades 2013 2014 2015 2016 

Disponibilizar apoio ao professor bibliotecário X X X X 

Promover a divulgação do projeto nos ACES / Equipas de Saúde 
Escolar 

X X X X 

Promover a divulgação do projeto nos Agrupamentos de Escolas X X X X 

Participar na criação de equipas constituídas por prof. de 
educação e de saúde  

X X X X 

Promover a integração da saúde oral nas áreas curriculares X X X X 

Promover e facilitar na elaboração de projetos conjuntos de 
escovagem 

X X X X 

Assegurar a inscrição das equipas no site SOBE X X X X 

Enviar os projetos de escovagem para validação dos serviços 
centrais 

X X X X 

Assegurar o fornecimento dos Kit de escovagem pela ARSLVT X X X X 

Armazenar e distribuir os kit de escovagem pelos alunos X X X X 

Obter o consentimento informado dos encarregados de 
educação 

X X X X 

Identificar e preparar monitores da atividade X X X X 

(In)formar e dotar com conhecimentos adequados a 
comunidade escolar 

X X X X 

Promover a realização efetiva da escovagem diária na escola X X X X 

Assegurar a higiene da atividade (escovagem) X X X X 
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Fases/Atividades 2013 2014 2015 2016 

Monitorizar a higiene e armazenamento dos Kit´s X X X X 

Preparar os suportes de informação das diferentes intervenções X X X X 

Preencher os formulários a enviar centralmente X X X X 

Compilar dados e elaborar o relatório anual X X X X 

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

Aumentar em 10% o número de escolas que desenvolvem ações de promoção da saúde oral, 

em relação ao valor observado no ano anterior. 

Aumentar em 10% o número de alunos que realizam uma escovagem diária na escola, em 

relação ao valor observado no ano anterior. 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Fases/Atividades 2013 2014 2015 2016 

Disponibilizar apoio ao professor bibliotecário 

Grupo Regional Saúde Oral 
 

Profissionais de Saúde dos 
ACES que intervêm no PNPSO 

Promover a divulgação do projeto nos ACES / Equipas de Saúde 
Escolar 

Promover a divulgação do projeto nos Agrupamentos de Escolas 

Participar na criação de equipas constituídas por prof. de 
educação e de saúde  

Promover a integração da saúde oral nas áreas curriculares 

Promover e facilitar na elaboração de projetos conjuntos de 
escovagem 

Assegurar a inscrição das equipas no site SOBE 

Enviar os projetos de escovagem para validação dos serviços 
centrais 

Assegurar o fornecimento dos Kit de escovagem pela ARSLVT 

Armazenar e distribuir os kit de escovagem pelos alunos 

Obter o consentimento informado dos encarregados de educação 

Identificar e preparar monitores da atividade 

(In)formar e dotar com conhecimentos adequados a comunidade 
escolar 

Promover a realização efetiva da escovagem diária na escola 

Assegurar a higiene da atividade (escovagem)  

Monitorizar a higiene e armazenamento dos Kit´s   

Preparar os suportes de informação das diferentes intervenções 

Preencher os formulários a enviar centralmente 

Compilar os dados e elaborar o relatório anual 

 

FINANCEIROS 

Os custos são inerentes ao desenvolvimento do Programa Nacional Promoção Saúde Oral e 
são suportados diretamente pelo Orçamento Geral de Estado, com base em proposta anual da 
DGS, entregue através do Secretário do Estado da Saúde 
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VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

Fases/Atividades Entidades envolvidas 

Disponibilizar apoio ao professor bibliotecário 
Grupo Regional Saúde Oral 

ACeS 

Promover a divulgação do projeto nos ACES / 
Equipas de Saúde Escolar 

Grupo Regional Saúde Oral 
ACeS  

Promover a divulgação do projeto nos 
Agrupamentos de Escolas 

Rede de Bibliotecas Escolares, professores 
bibliotecários, Plano Nacional de Leitura, Grupo 
Regional de Saúde Oral, Equipas de S. Escolar 

Participar na criação de equipas constituídas 
por prof. de educação e de saúde  

Grupo Regional Saúde Oral 
 ACeS (Unidades c/ S. Escolar) 

Promover a integração da saúde oral nas 
áreas curriculares 

Grupo Regional Saúde Oral  
 ACeS (Unidades c/ S. Escolar) 

Promover e facilitar na elaboração de projetos 
conjuntos de escovagem 

Grupo Regional Saúde Oral, bibliotecários, Rede 
de Bibliotecas Escolares,  ACeS 

Assegurar a inscrição das equipas no site SOBE ACeS (Unidades c/ S. Escolar) 

Enviar os projetos de escovagem para 
validação dos serviços centrais 

Responsáveis locais pelo projeto (obrigatório 1 
profissional da saúde e 1 da educação) 

Assegurar o fornecimento dos Kit de 
escovagem pela ARSLVT 

Grupo Regional Saúde Oral 
Aprovisionamento da ARSLVT 

Armazenar e distribuir os kit de escovagem 
pelos alunos 

Aprovisionamento dos ACeS 

Obter o consentimento informado dos 
encarregados de educação 

Agrupamento de escolas 

Identificar e preparar monitores da atividade 
Responsáveis locais do projeto (1 da saúde, 1 da 
educação) 

(In)formar e dotar com conhecimentos 
adequados a comunidade escolar 

Responsáveis locais do projeto (1 da saúde, 1 da 
educação) 

Promover a realização efetiva da escovagem 
diária na escola 

Grupo Regional Saúde Oral 
ACeS 

Assegurar a higiene da atividade (escovagem)                    
Responsáveis locais do projeto (1 da saúde, 1 da 
educação) elementos da saúde escolar 
envolvidos e professores 

Monitorizar a higiene e armazenamento dos 
Kit´s   

 Responsáveis locais do projeto (1 da saúde, 1 da 
educação) elementos da saúde escolar 
envolvidos e professores  

Preparar os suportes de informação das 
diferentes intervenções 

Responsáveis locais do projeto (1 da saúde, 1 da 
educação) e bibliotecário 

Preencher os formulários a enviar 
centralmente 

Responsáveis locais do projeto 

Compilar dados e elaborar o relatório anual Responsáveis locais do projeto 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

Relatório Anual, de avaliação das atividades desenvolvidas na Região no âmbito do PNPSO. 

 

IX – OBSERVAÇÕES  
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FICHA DE PROJETO Nº 2 

SAÚDE ORAL - REFERENCIAÇÃO NA ARSLVT 

I – ENQUADRAMENTO 

Em Maio de 2007, a Assembleia Mundial da Saúde sugeriu aos seus Estados-Membros que 

integrem nas suas políticas a prevenção e controlo das doenças orais na mãe, na criança e em 

grupos populacionais mais desfavorecidos. 

Em 12 e 13 de Julho, no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, realizou-se em 

Lisboa a conferência sobre “Estratégias da Saúde na Europa”, durante a qual foi 

unanimemente reconhecida a importância da saúde oral na saúde em geral e na qualidade de 

vida dos cidadãos. 

Em Outubro, o Governo através do seu Relatório do Orçamento do Estado para 2008, assume 

que a saúde oral é um dos domínios prioritários da saúde, especialmente focalizado na 

prevenção da doença, de modo a que alguns segmentos da população, em especial as 

grávidas, as crianças e os idosos de baixos rendimentos, possam ter dentes saudáveis. 

Para fazer face aos novos desafios assumidos, foram implementados três projetos, designados 

por, Saúde Oral na Criança e Jovem (SOCJ), Saúde Oral na Grávida (SOG) e Saúde Oral na 

Pessoa Idosa (SOPI), para o que foram criadas as condições técnicas e financeiras para o seu 

desenvolvimento (Despacho nº4324/2008 do Gabinete do Ministro, de 22 de Janeiro). 

É neste contexto que a ARSLVT tem construído e desenvolvido o seu Programa Regional de 

Saúde Oral nos últimos anos, adequando as estruturas e a intervenção às novas necessidades e 

orientações. 

O presente projeto constitui-se como uma das ações prioritários no contexto global das 

atividades desenvolvidas em Saúde Oral da ARSLVT para 2014. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Fixam-se três objetivos: 

1- Garantir o acesso das populações mais vulneráveis a cuidados personalizados de 

Higiene Oral e/ou Medicina Dentária; 

2- Promover o cumprimento das regras estabelecidas para o alargamento do PNPSO, 

através da auditoria interna sistemática dos seus intervenientes; 

3- Reduzir a incidência e a prevalência das doenças orais, nas populações alvo do PNPSO. 
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III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

- Diagnóstico Precoce, Referenciação e Tratamento das situações de Doença Oral 

- Promover o encaminhamento precoce do maior número possível de situações de 

doença oral diagnosticadas ou de suspeitas de doença, para consultas de especialidade 

* Saúde Infantil – crianças dos 3 aos 6 anos 

* Saúde Materna – grávidas 

* Saúde Idoso – idosos beneficiários do complemento solidário 

* Utentes VIH+  

- Assegurar que em cada ano letivo as crianças, constantes dos grupos alvo 

estabelecidos (7,10, 13 e 15 anos), tenham acesso a medicina dentária (cheque 

dentista), para efetuarem tratamento de dentes permanentes cariados 

* Nas áreas geográficas dotadas de higienista oral, deverá ser efetuada uma 

triagem dirigida às crianças dos citados grupos alvo, que identifique as crianças 

com cárie dentária, que serão referenciadas para medicina dentária (cheque 

dentista); 

* Nos locais sem higienista oral, todas as crianças com 7, 10 e 13 anos serão 

encaminhadas para medicina dentária (cheque dentista). Ser-lhes-ão aplicados 

selantes de fissuras ou efetuados tratamentos dos dentes permanentes, de 

acordo com a sua situação clínica; 

* Aos adolescentes com 15 anos e que completaram o Programa de 

referenciação em Saúde Oral, que solicitem cheque dentista, este é 

disponibilizado nos Centros de Saúde; 

- Apoio e Acompanhamento do desenvolvimento da operacionalização: 

1 - Realização anual de 2 reuniões com os responsáveis locais nos ACES pelo 

desenvolvimento do PNPSO; 

* Uma das reuniões inclui a análise da avaliação anual das atividades realizadas 

2 – Identificação de necessidades de recursos humanos e materiais indispensáveis ao 

cumprimento do plano de ação; 

* Eventual elaboração de propostas de melhoria e corretivas 

3 – Identificação de problemas e obstáculos á concretização das atividades; 

* Propor e providenciar soluções 
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4 – Seleção e compilação de documentos e distribuição pelos ACES; 

5 – Desenvolvimento de um módulo de formação destinada a gestores locais do 

PNPSO, e Profissionais de Higiene Oral. 

* Responder a solicitações para formação, com temáticas decorrentes das 

necessidades identificadas 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2014 – 2016 

FASES/ATIVIDADES 2014 2015 2016 

Apoio e acompanhamento das Equipas Locais X X X 

Análise e identificação de necessidades materiais X X X 

Validação de adesões, de profissionais de Medicina Dentária ao PNPSO, em 
primeiros processos e em processos de renovação, bem como atualização de 
dados de médicos já aderentes; 

X X X 

Resposta a dúvidas dos intervenientes do processo, públicos e privados, e de 
utentes. 

X X X 

Resposta a queixas com origem diversa, utentes, professores, profissionais, 
intervenientes nos processos, apresentadas aos diversos níveis do Serviço Saúde. 

X X X 

Divulgação de documentos e/ou procedimentos de apoio ao programa X X X 

Divulgação e análise das Circulares para uso de Cheques Dentistas por crianças X X X 

Divulgação e análise das Circulares para uso de Cheques Dentistas por grávidas e 
idosos 

X X X 

Divulgação e análise das Circulares para uso de Cheques Dentistas por utentes 
com VIH 

X X X 

Estabelecimento de parcerias com a Inspeção Geral das Atividades de Saúde 
(IGAS) 

X X X 

Integração e participação nos trabalhos da Equipa de Auditoria de nível regional, 
para a realização de auditorias internas e sistemáticas do PNPSO 

X X X 

Integração e participação nos trabalhos da Equipa de Auditoria de nível central 
(sedeada na DGS), para a realização de auditorias internas e sistemáticas do 
PNPSO 

X X X 

Participação nas reuniões promovidas pela DGS com os responsáveis do PNPSO 
nas cinco Regiões de Saúde 

X X X 

Monitorização das atividades Desenvolvidas X X X 

Relatório regional atividades do PNPSO X X X 

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

Taxa de utilização de Cheques-Dentista nas Grávidas 

Nº de 1ºsCheques-Dentista Utilizados por Grávidas/ Nº de 1ºs Cheques Dentista 

Emitidos .................................................................................................................. 80% 
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Taxa de utilização de Cheques-Dentista nos Idosos 

Nº de 1ºsCheques-Dentista Utilizados por Idosos/ Nº de 1ºs Cheques Dentista 

Emitidos .................................................................................................................. 80% 

Taxa de utilização de Cheques-Dentista nas Crianças 

Nº de 1ºsCheques-Dentista Utilizados por Crianças/ Nº de 1ºs Cheques Dentista 

Emitidos .................................................................................................................. 50% 

Taxa de utilização de Cheques-Dentista nos VIH + 

Nº de 1ºsCheques-Dentista Utilizados nos VIH+/ Nº de 1ºs Cheques Dentista 

Emitidos .................................................................................................................. 60% 

Taxa de utilização de Referenciação para Higiene Oral nas Crianças 

Nº de Referenciações para Higiene Oral Utilizadas por Crianças/ Nº de 

Referenciações para Higiene Oral Emitidas .............................................................. 55% 

Validação de adesões 

 Nº de processos despachados pela Equipa Regional / Nº total de processos 

entrados .................................................................................................................. 90% 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

FASES/ATIVIDADES 2014 2015 2016 
Apoio e acompanhamento das Equipas Locais 

Grupo Regional 
Saúde Oral 

 
Profissionais de 
Saúde dos ACES 
que intervêm no 

PNPSO 

Análise e identificação de necessidades materiais 

Validação de adesões, de profissionais de Medicina Dentária ao PNPSO, em primeiros 
processos e em processos de renovação, bem como atualização de dados de médicos já 
aderentes; 

Resposta a dúvidas dos intervenientes do processo, públicos e privados, e de utentes. 

Resposta a queixas com origem diversa, utentes, professores, profissionais, 
intervenientes nos processos, apresentadas aos diversos níveis do Serviço Saúde. 
Divulgação de documentos e/ou procedimentos de apoio ao programa 

Divulgação e análise das Circulares para uso de Cheques Dentistas por crianças 

Divulgação e análise das Circulares para uso de Cheques Dentistas por grávidas e idosos 

Divulgação e análise das Circulares para uso de Cheques Dentistas por utentes com VIH 

Estabelecimento de parcerias com a Inspeção Geral das Atividades de Saúde (IGAS) 

Integração e participação nos trabalhos da Equipa de Auditoria de nível regional, para a 
realização de auditorias internas e sistemáticas do PNPSO 

Integração e participação nos trabalhos da Equipa de Auditoria de nível central (sedeada 
na DGS), para a realização de auditorias internas e sistemáticas do PNPSO 

Participação nas reuniões promovidas pela DGS com os responsáveis do PNPSO nas 
cinco Regiões de Saúde 

Monitorização das atividades Desenvolvidas 

Relatório regional atividades do PNPSO 
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FINANCEIROS 

Os custos são inerentes ao desenvolvimento do Programa Nacional Promoção Saúde Oral e 
são suportados diretamente pelo Orçamento Geral de Estado, com base em proposta anual da 
DGS, entregue através do Secretário do Estado da Saúde 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES/ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

Apoio e acompanhamento das Equipas Locais 
Grupo Regional Saúde Oral 

ACeS 

Análise e identificação de necessidades materiais 
Grupo Regional Saúde Oral 
Farmácia e Serviço 
Aprovisionamento da ARSLVT 

Validação de adesões, de profissionais de Medicina Dentária ao 
PNPSO, em primeiros processos e em processos de renovação, bem 
como atualização de dados de médicos já aderentes; 

Grupo Regional Saúde Oral 

Resposta a dúvidas dos intervenientes do processo, públicos e 
privados, e de utentes. 

Grupo Regional Saúde Oral 
 ACeS 

Resposta a queixas com origem diversa, utentes, professores, 
profissionais, intervenientes nos processos, apresentadas aos diversos 
níveis do Serviço Saúde. 

Grupo Regional Saúde Oral 
 ACeS 

Divulgação de documentos e/ou procedimentos de apoio ao programa 
Grupo Regional Saúde Oral 

 ACeS 

Divulgação e análise das Circulares para uso de Cheques Dentistas por 
crianças 

Grupo Regional Saúde Oral 
 ACeS 

Divulgação e análise das Circulares para uso de Cheques Dentistas por 
grávidas e idosos 

Grupo Regional Saúde Oral 
ACeS 

Divulgação e análise das Circulares para uso de Cheques Dentistas por 
utentes com VIH 

Grupo Regional Saúde Oral 
ACeS 

Estabelecimento de parcerias com a Inspeção Geral das Atividades de 
Saúde (IGAS) 

Grupo Regional Saúde Oral 
IGAS 

Integração e participação nos trabalhos da Equipa de Auditoria de 
nível regional, para a realização de auditorias internas e sistemáticas 
do PNPSO 

Grupo Regional Saúde Oral 

Integração e participação nos trabalhos da Equipa de Auditoria de 
nível central (sedeada na DGS), para a realização de auditorias internas 
e sistemáticas do PNPSO 

Grupo Regional Saúde Oral 
DGS 

Participação nas reuniões promovidas pela DGS com os responsáveis 
do PNPSO nas cinco Regiões de Saúde 

Grupo Regional Saúde Oral 
DGS 

Monitorização das atividades Desenvolvidas Grupo Regional Saúde Oral 

Relatório regional atividades do PNPSO Grupo Regional Saúde Oral 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

Relatório Anual, de avaliação das atividades desenvolvidas na Região no âmbito do PNPSO 

 

IX – OBSERVAÇÕES 
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FICHA DE PROJETO Nº 3 

SAÚDE DA MULHER 

I – ENQUADRAMENTO 

“A Saúde da Mulher Materna e Neonatal constitui uma prioridade permanente da saúde tendo 

como objetivo primordial dar continuidade à melhoria da prestação de cuidados aos grupos 

populacionais referidos com vista a uma diminuição da morbimortalidade, à promoção da 

saúde e à otimização na articulação de serviços. 

A área da Saúde da Mulher engloba um conjunto de atividade internacionalmente designada 

por Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR) e que a nível da prestação se encontra dividida em 

Saúde Materna (SM), Planeamento Familiar (PF) e Rastreio do cancro do colo do útero e 

mama, enquadrando-se no Programa Nacional de Saúde Reprodutiva (PNSR). O PNSR foi 

criado por despacho de S. Ex o Sr. Ministro da Saúde, em Julho de 2007,na dependência do Sr. 

Diretor – Geral da Saúde, abrangendo além do PF a Vigilância Pré-Natal, Diagnóstico Pré -

Natal, Interrupção Voluntária da Gravidez e Procriação Medicamente Assistida. 

Também a saúde da criança e do jovem deverá continuar a merecer uma atenção especial pela 

vulnerabilidade resultante de algumas condições sociais económicas e culturais das 

populações residentes. 

Levantam-se também novas necessidades nas áreas do desenvolvimento e sucesso educativo, 

comportamentos de risco e acidentes que implicam novas respostas e melhor articulação 

entre os serviços. 

A intervenção da saúde em crianças e jovens em risco deverá constituir um projeto próprio de 

acordo com as diretivas superiores, bem como intervenção precoce e o Rastreio auditivo 

neonatal (RANU). 

Num período em que a evolução das componentes da mortalidade exige atenção especial, é 

necessário que os serviços sejam uma garantia para as crianças e famílias, participando 

também numa correta avaliação de problemas detetados. 

Estas atividades necessitam de uma articulação eficaz entre as estruturas prestadoras de 

cuidados. Compete às Unidades Coordenadoras Funcionais (UCF), criadas pelo Despacho nº 12 

917/98 (2ª série) de26 de Junho de 1991, o estabelecimento de relações privilegiadas entre os 

centros de saúde, os serviços hospitalares, designadamente os serviços de 

obstetrícia/ginecologia e de pediatria, bem como outros prestadores de cuidados. 
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Esta área de intervenção interliga-se com outras áreas nomeadamente com, as Doenças 

Oncológicas, a Saúde Escolar, a Educação para a Saúde, os Cuidados continuados integrados à 

mulher e à criança.  

Todas as Atividades deveram seguir as Orientações Técnicas e Normativas da Direção Geral da 

Saúde (DGS). 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Fixam-se oito objetivos: 

1- Acompanhar e dinamizar todas as UCFs; 

2- Garantir o acesso aos cuidados às mulheres que o desejem sobretudo nas situações de 

risco; 

3- Melhorar a acessibilidade e prestação de cuidados de saúde à Grávida e criança; 

4- Melhorar a acessibilidade e prestação de cuidados de saúde em Planeamento Familiar; 

5- Monitorizar o cumprimento do Despacho nº 259/2000 de acordo com a DGS; 

6- Acompanhar o cumprimento do Novo Programa tipo em Saúde Infantil e juvenil; 

7- Apoiar a implementação das UCFs Interhospitalares na área da saúde da mulher e da 

criança, nomeadamente na área da Infertilidade e Procriação Medicamente Assistida; 

8- Reforçar e dinamizar Projetos de Intervenção considerados pertinentes nesta área, 

nomeadamente na doença crónica. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

1- Acompanhar e dinamizar todas as UCFs; 

2- Garantir o acesso aos cuidados às mulheres que o desejem sobretudo nas situações de 

risco; 

3- Melhorar a acessibilidade e prestação de cuidados de saúde à Grávida e criança; 

4- Melhorar a acessibilidade e prestação de cuidados de saúde em Planeamento Familiar; 

5- Monitorizar o cumprimento do Despacho nº 259/2000 de acordo com a DGS; 

6- Acompanhar o cumprimento do Novo Programa tipo em Saúde Infantil e juvenil; 

7- Apoiar a implementação das UCFs Interhospitalares na área da saúde da mulher e da 

criança, nomeadamente na área da Infertilidade e Procriação Medicamente Assistida; 
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8- Reforçar e dinamizar Projetos de Intervenção considerados pertinentes nesta área, 

nomeadamente na doença crónica. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

 

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

Taxa de Cobertura em Saúde Materna e Saúde Infantil, anual; 

Precocidade da 1.ª consulta de vigilância em Saúde Materna e da 1.º consulta na vida 

do RN, anual; 

Número médio de consultas de vigilância de Saúde Materna, anual; 

Número médio de consultas de vigilância de saúde Infantil no 1.º ano de vida, no 2.º 

ano de vida e total, anual; 

Taxa de cobertura de revisão do puerpério, anual; 

Taxa de utilização de Planeamento Familiar, anual; 

Percentagem de crianças com Exame Global de Saúde aos 5 e 11 anos, anual; 
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VI – RECURSOS 

HUMANOS 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

 

FINANCEIROS 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES/ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 
... 

2 ... 

3 ... 

4 ... 

5  ... 

 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

Relatório anual com uma avaliação da evolução dos indicadores obtidos, confrontados com as 

metas estabelecidas. Deverão ser indicados os principais constrangimentos e obstáculos 

encontrados. 

 

 

IX – OBSERVAÇÕES  
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FICHA DE PROJETO Nº 4 

PREVENÇÃO E CONTROLO DO TABAGISMO 2014-2017 

I – ENQUADRAMENTO 

O tabagismo é um grave problema de Saúde Pública. Constitui por si só uma dos principais 

causas evitáveis de morbilidade, incapacidade e mortalidade. É uma das principais causas de 

morte prematura e de desenvolvimento de numerosas doenças, das quais se destacam as 

neoplasias, as doenças do aparelho respiratório e cardiovascular (1). 

A cessação tabágica constitui uma vertente fundamental para controlar a epidemia tabágica. 

Apresenta uma boa relação custo/benefício. Os profissionais de saúde deverão na sua 

atividade diária efetuar uma intervenção breve, cujo impacto aparentemente modesto, 

quando generalizado na sua aplicação, passa a ter uma repercussão importante em termos de 

Saúde Pública. Nos casos em que a intervenção breve não resulte a evidência recomenda uma 

intervenção mais intensiva em ambiente de consulta específica e de acordo com um programa 

ao longo do tempo em fumadores mais complexos aplicando critérios de triagem (2). 

Segundo os resultados do último INS a prevalência dos fumadores em Portugal “revelaram que 

20,9% da população com 15 e mais anos de idade, residente em Portugal (incluindo as regiões 

autónomas), era fumadora à data da entrevista (sexo masculino: 30,9%; sexo feminino:11,8%) 

e que 18,7% fumava diariamente. Mais de metade dos homens fumava, ou já tinha fumado 

(56,9%), ao contrário das mulheres que, na grande maioria, nunca tinha fumado (81,3%). Após 

remoção do efeito ocasionado pela diferente estrutura etária, as prevalências mais elevadas 

de homens que fumavam diariamente foram observadas nos Açores (31,0%) e no Alentejo 

(29,9%). Já entre as mulheres, a prevalência mais elevada de consumo diário de tabaco 

ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo (15,4%), seguida do Algarve (12,8%)” (3).  

Em 2013 foram publicados pela DGS o Programa Nacional de Prevenção e Controlo do 

Tabagismo e o relatório “Portugal Prevenção e Controlo do Tabagismo em Números – 2013”. 

Ambos confirmam a necessidade de investir no eixo da prevenção do consumo e no eixo da 

cessação tabágica. 

 

Referências: 

1- Nunes E et al. Programa-tipo de atuação em cessação tabágica. DGS. Circular 

Normativa nº26/DSPPP.28/12/07. Edição Gradiva. Abril 2008; 

2- Nunes E. Consumo de tabaco. Efeitos na saúde. Rev Port Clin Geral 2006;22:225-44; 
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3- Machado A, Nicolau R, Matias Dias C. Consumo de tabaco na população Portuguesa 

retratado pelo Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006). Rev Port Pneumol 2009; XV 

(6): 1005-1027 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Fixam-se quatro objetivos: 

1- Representação institucional e resposta a solicitações internas e externas na área da 

prevenção e controlo do tabagismo; 

2- Apoio e Monitorização das Consultas de Cessação Tabágica na ARS LVT; 

3- Apoio e dinamização de ações comunitárias na área da prevenção do consumo do 

tabaco; 

4- Formação dos profissionais de saúde da ARS LVT em intervenção breve e em 

intervenção intensiva. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

Objetivo 1 

 Representar a ARSLVT no Grupo executivo nacional do Programa Nacional de PC do 

Tabagismo; 

 Emitir pareceres sobre a área da cessação tabágica ou outros assuntos relacionados; 

 Apoiar a monitorização do cumprimento da lei do tabaco. 

Objetivo 2 

 Manter atualizada a base de dados das consultas de cessação tabágica da ARS LVT, 

disponibilizando-as na página da ARS LVT e da DGS; 

 Produzir e/ou distribuir materiais de apoio às campanhas locais de prevenção do 

tabagismo e às CICT; 

 Promover a cobertura progressiva da população da ARSLVT em cessação tabágica; 

 Avaliar necessidades estruturais, materiais e de recursos humanos das consultas de 

cessação tabágica nos ACES e nos Hospitais; 

 Avaliar a produção das CICT da ARSLVT. 
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Objetivo 3 

 Promover atividades de promoção de saúde e prevenção do tabagismo nos 

estabelecimentos de saúde da ARSLVT, especialmente dirigidos aos jovens e às 

mulheres; 

 Avaliar a realização de projetos comunitários relacionados com o consumo do tabaco 

nas unidades funcionais dos ACES da ARSLVT. 

Objetivo 4 

 Propor plano anual de formação dos profissionais em cessação tabágica – intervenção 

breve e apoio intensivo; 

 Organizar um Curso anual sobre cessação tabágica, dirigido aos médicos dos centros 

de saúde e hospitais da ARSLVT; 

 Organizar três ações de formação anuais em intervenção breve, dirigida aos 

profissionais dos centros de saúde e hospitais da ARSLVT; 

 Organizar um Encontro das CICT para troca de experiencias e melhoria contínua dos 

cuidados de saúde prestados. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2014 - 2017 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

 

V - META(S) A ALCANÇAR 
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VI – RECURSOS 

HUMANOS 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

 

FINANCEIROS 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES/ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 
... 

2 ... 

3 ... 

4 ... 

5  ... 

 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

- Relatórios anuais de progresso, com uma avaliação da evolução dos trabalhos e resultados 

obtidos, confrontados com as metas estabelecidas. Deverão ser indicados os principais 

constrangimentos encontrados e a eventual necessidade de adaptação do calendário de 

execução ou dos recursos humanos ou financeiros previstos; 

- Relatório Final, num modelo idêntico ao dos relatórios de progresso, apresentando os 

resultados finais do Projeto. 
 

 

 

IX - OBSERVAÇÕES  
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FICHA DE PROJETO Nº 5 

PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS PROFISSIONAIS NOS POSTOS DE TRABALHO 

DA ARSLVT 

I – ENQUADRAMENTO 

Os acidentes de trabalho e as doenças profissionais constituem hoje um problema para todos 

os que intervêm no emprego como trabalhadores, sindicatos, empregadores, seguradoras e 

Estado.  

 

De acordo com os dados referidos pela Agencia Europeia para a Segurança e Saúde no 

Trabalho, segundo as estatísticas publicadas pelo EUROSTAT (2007), na União Europeia (UE), 

morrem anualmente 5 720 pessoas na sequência de acidentes relacionados com o trabalho. 

Além disso e segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), morrem, ainda, 

anualmente 160 mil trabalhadores na UE (2007) devido a doenças profissionais.  

 

A campanha “Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis” realçou a necessidade da avaliação de 

riscos em conformidade com a Estratégia Comunitária para a Saúde e a Segurança no Trabalho 

(2007 - 2012), que visou reduzir em 25% os acidentes de trabalho em toda a UE durante este 

período. 

 

O Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho (SSST) tem por missão a promoção e a proteção 

da segurança e saúde de todos os trabalhadores da ARSLVT no seu local de trabalho, 

independentemente do vínculo, promovendo a proximidade e a participação dos mesmos, 

com vista à minimização dos riscos ocupacionais e à melhoria contínua da qualidade do 

ambiente e das condições de trabalho, nas vertentes da Segurança e Saúde. 

 

Enquadra-se no âmbito de intervenção do SSST, entre outros, a implementação do processo de 

gestão do risco ocupacional, com base numa componente técnico-científica, com vista à 

eliminação ou controlo dos fatores de risco e consequentemente à prevenção de acidentes e 

doenças profissionais. Neste contexto, torna-se necessária a identificação dos perigos e a 

avaliação dos riscos profissionais, contribuindo para a melhoria das condições dos locais de 

trabalho.  

 

Com este programa dá-se cumprimento ao estipulado na Lei nº 59/2008, de 11 de Setembro.  
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II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Fixam-se quatro objetivos: 

1. Proteção da saúde dos trabalhadores da ARSLVT; 

2. Identificação e avaliação dos riscos profissionais nos postos de trabalho da ARSLVT, IP. 

(ACES e serviços centrais); 

3. Fornecimento de informação às entidades competentes; 

4. Manutenção de uma base de dados atualizada. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

O programa desenvolver-se-á com as seguintes atividades: 

Visita/auditoria aos edifícios da ARSLVT (serviços centrais e ACES). 

1. Elaboração dos mapas de risco com: 

1.1. Identificação dos fatores de risco, dos trabalhadores expostos e tempo de 

exposição; 

1.2. Quantificação dos riscos; 

1.3. Descrição das medidas corretivas; 

2. Elaboração do respetivo relatório com a indicação da hierarquização das condições 

propostas para melhoria; 

3.  Reavaliação dos riscos após a implementação das medidas corretivas propostas. 

Elaboração do relatório anual do Programa. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         
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V - META(S) A ALCANÇAR 

Metas anuais: 

 Auditar 10% dos edifícios da ARSLVT; 

 Elaborar 100% dos mapas de risco correspondentes aos edifícios auditados; 

 Elaborar 100% dos relatórios, com a indicação da hierarquização das condições propostas 

para melhoria; 

 Reavaliar os riscos em 15% dos edifícios onde as medidas corretivas propostas tenham sido 

implementadas (dependente de informação prévia por parte dos diretores executivos dos 

ACES ou do DIE). 

Avaliar o programa de cada ano, com elaboração do relatório até Abril do ano seguinte. 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1 
 

Equipa da Área de Segurança (EAS) do SSST da 
ARSLVT 

2 
 

EAS do SSST da ARSLVT 

3 
 

EAS do SSST da ARSLVT 

4    
EAS do SSST 
da ARSLVT 

5 
 

EAS do SSST da ARSLVT 
 

FINANCEIROS 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 
ARSLVT 
 SSST, DIE, DE 

ACT 

2 

3 

4 

5 
ARSLVT 
 SSST 

ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho; 
ARSLVT - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo; 
DE – Diretor Executivo do Agrupamento de centros de Saúde; 
DIE - Departamento de Instalações e Equipamentos. 
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VIII – AVALIAÇÃO 

Relatório anual com uma avaliação da evolução dos trabalhos e resultados obtidos, 

confrontados com as metas estabelecidas. 

 

 

IX – OBSERVAÇÕES 
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FICHA DE PROJETO Nº 6 

PROGRAMA DE ANÁLISE DOS ACIDENTES DE TRABALHO 

I – ENQUADRAMENTO 

O Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho (SSST) tem por missão a promoção e a proteção 

da segurança e saúde de todos os trabalhadores da ARSLVT no seu local de trabalho, 

independentemente do vínculo, promovendo a proximidade e a participação dos mesmos, 

com vista à minimização dos riscos ocupacionais e à melhoria contínua da qualidade do 

ambiente e das condições de trabalho, nas vertentes da Segurança e Saúde. 

 

A campanha “Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis”, em conformidade com a Estratégia 

Comunitária para a Saúde e a Segurança no Trabalho (2007 - 2012), visou reduzir em 25% os 

acidentes de trabalho em toda a UE durante este período. 

 

Apesar de haver uma melhoria das condições de trabalho em geral e uma evolução dos 

equipamentos de trabalho e de proteção, ainda persistem os acidentes de trabalho, com 

consequências humanas e sociais, que afetam o trabalhador, e consequências económicas 

(pelos custos diretos e indiretos que comportam). Assim, importa reunir informação relevante 

que, se aplicada, pode ser o fator principal na redução ou eliminação de muitas das possíveis 

fontes de perigo para os trabalhadores expostos aos diferentes riscos, Isto consegue com a 

análise de cada acidente, com vista à identificação das possíveis causas e definição de medidas 

preventivas. 

 

Com este programa dá-se cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de 

Novembro. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Fixam-se três objetivos: 

1. Proteção da saúde dos trabalhadores da ARSLVT; 

2. Identificação das eventuais causas dos acidentes de trabalho na ARSLVT, IP. (ACES e 

serviços centrais)., com vista à sua eliminação/minimização; 

3. Fornecimento de informação às entidades competentes.  
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III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

O programa desenvolver-se-á com as seguintes atividades: 

1. Elaboração de proposta de circular normativa com a definição dos procedimentos para 

a análise de acidentes de trabalho por elos locais; 

2. Formação dos elos locais em análise de acidentes de trabalho; 

3. Análise dos acidentes de trabalho ocorridos na ARSLVT (ACES e serviços centrais); 

4. Elaboração do respetivo relatório com a indicação da hierarquização das condições 

propostas para melhoria, após identificação das causas; 

5. Tratamento dos dados para efeitos estatísticos; 

6. Introdução dos dados dos acidentes na plataforma da ACSS; 

7. Elaboração do relatório anual do Programa. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

- Elaborar procedimentos e propor circular normativa até final de 2013; 

- Formar 100% dos elos de ligação em análise de acidentes, durante o 1.º semestre de 2014 

(após aprovação dos procedimentos); 

- Analisar 100% dos acidentes de trabalho ocorridos após a formação descrita no item anterior; 

- Avaliar o programa de cada ano, com elaboração do relatório até Abril do ano seguinte. 
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VI – RECURSOS 

HUMANOS 

ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1 
- Equipa da Área de Segurança (EAS) do SSST  
- DRH 

  

2  
- EAS do SSST 
- NQF 

  

3  
- EAS do SSST   
- TSA/elos de ligação 
- Enfermeiros/elos de ligação 

4 - EAS do SSST   

5 - EAS do SSST   

6 
- Administrativos do DRH 
- Administrativos das UAG dos ACES 

7 - EAS do SSST   
ACES - Agrupamentos de centros de saúde; 
DRH - Departamento de Recursos Humanos; 
NQF – Núcleo de Qualidade e Formação; 
SSST - Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho; 
TSA - Técnico de Saúde Ambiental; 
UAG - Unidade de Apoio à Gestão. 

 

FINANCEIROS 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 
ARSLVT 
 SSST, DRH, CD 

2 

ARSLVT 
 SSST, UQF 

ACES 
 TSA, Enfermeiros 

2 

ARSLVT 
 SSST, DRH, CD 

ACES 
 TSA, Enfermeiros 

3 
ARSLVT 
 EAS do SSST 

4 
ARSLVT 
 EAS do SSST 

5 

ARSLVT 
 Administrativos (DRH) 

ACES 
 Administrativos (UAG) 

6 
ARSLVT 
 EAS do SSST 

ACES - Agrupamentos de centros de saúde; 
ARSLVT - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo; 
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DRH - Departamento de Recursos Humanos; 
EAS - Equipa da Área da Segurança; 
NQF - Núcleo de Qualidade e Formação; 
SSST - Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho; 
TSA - Técnico de Saúde Ambiental; 
UAG - Unidade de Apoio à Gestão. 

 

 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

Relatório anual com uma avaliação da evolução dos trabalhos e resultados obtidos, 

confrontados com as metas estabelecidas. 

 

 

 

IX - OBSERVAÇÕES 
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FICHA DE PROJETO Nº 7 

PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DOS RESÍDUOS HOSPITALARES 

I – ENQUADRAMENTO 

Os resíduos constituem um problema de saúde ambiental, podendo causar impactos negativos 

quer no ambiente quer na saúde das populações.  

É objetivo prioritário da política de gestão de resíduos minimizar os riscos para a saúde 

humana e para o ambiente, garantindo que a produção, a recolha e transporte, o 

armazenamento preliminar e o tratamento de resíduos sejam realizados recorrendo a 

processos ou métodos que não sejam suscetíveis de gerar efeitos adversos sobre a saúde e 

sobre o ambiente, nomeadamente poluição da água, do ar, do solo, afetação da fauna ou da 

flora, ruído ou odores ou danos em quaisquer locais de interesse e na paisagem. 

De acordo com a legislação em vigor, resíduo é qualquer substância ou objeto de que o 

detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se desfazer. 

Atualmente, as opções de prevenção e gestão de resíduos, impostas pelo normativo nacional e 

comunitário, assentam na seguinte hierarquia: 

• Prevenção e redução; 

• Preparação para a reutilização; 

• Reciclagem; 

• Outros tipos de valorização; 

• Eliminação.  

Privilegia-se, assim a redução, a reutilização, a reciclagem e a valorização dos resíduos em 

detrimento da sua simples eliminação, tendo que haver um grande esforço na origem com 

uma adequada deposição separativa. Com esta regra, além de se reduzir o volume de resíduos 

a tratar (isto é, diminuição dos custos de transporte, de tratamento e de eliminação, uma vez 

que não se irá dar tratamento especial a uma maior quantidade de resíduo quando só uma 

pequena percentagem o necessitaria) está-se a contribuir para uma gestão equilibrada do 

ambiente, pois muitos dos resíduos de determinada atividade poderão ser utilizados como 

matéria-prima para outra atividade. Na verdade, quer a escassez de recursos quer os impactes 

ambientais que a simples eliminação dos resíduos provoca, obriga a que se avance para a 

valorização material ou energética, garantindo uma maior sustentabilidade do sistema.  

O resíduo hospitalar (RH) é definido como o resíduo resultante de atividades de prestação de 

cuidados de saúde a seres humanos ou a animais, nas áreas da prevenção, diagnóstico, 
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tratamento, reabilitação ou investigação e ensino, bem como de outras atividades envolvendo 

procedimentos invasivos, tais como acupunctura, piercings e tatuagens. 

O Despacho n.º 242/96, de 13 de Agosto divide os RH em diferentes grupos, dependendo da 

sua perigosidade e especifica as regras de gestão dos RH, constando a política de gestão do 

Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares 2011-2016 (PERH 2011-2016), aprovado pela 

Portaria n.º 43/2011, de 20 de Janeiro. O PERH é um documento estratégico de carácter 

macro, que visa orientar a política de gestão para os próximos anos, sendo os planos sectoriais 

específicos, necessariamente mais aprofundados, os que concretizam o referido plano em 

cada área específica de atividade produtora de resíduos. 

Para além desta legislação, existem outros diplomas relacionados com resíduos específicos e 

com algumas das operações de gestão. 

O Programa de Vigilância Sanitária dos Resíduos Hospitalares (PVSRH) é realizado no âmbito 

das competências das autoridades de saúde (AS), definidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 

de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 135/2013 de 4 de Outubro, sendo a sua coordenação da 

responsabilidade da Área Funcional de Engenharia Sanitária (AFES). As Unidades de Saúde 

Pública (USP) são responsáveis pela sua operacionalização, em articulação com a AFES 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Objetivos gerais 

 Proteção da saúde das populações; 

 Identificação dos fatores de risco existentes ou potenciais; 

 Fornecimento de informação ao público utilizador e entidades competentes. 

Objetivos específicos:  

 Avaliação da aplicação e do cumprimento da legislação sobre a gestão dos RH; 

 Elaboração de orientações técnicas do PVSRH; 

 Promoção de ações de formação e informação através da elaboração de documentos 

ou comunicações dirigidas a profissionais, trabalhadores e entidades produtoras de 

RH; 

 Assessoria técnica nesta matéria tanto a entidades públicas do Ministério da Saúde 

como a entidades privadas. 
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III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

O PVSRH desenvolve-se com base em duas vertentes: tecnológica e epidemiológica. Não se 

desenvolve a vertente analítica, por não ser tecnicamente necessária.  

A vertente tecnológica é uma ferramenta imprescindível na avaliação e gestão do risco para a 

saúde das comunidades e na resposta a emergências de saúde pública enquanto instrumento 

que fundamenta e enquadra a AS, contribuindo assim de forma decisiva para a proteção da 

saúde e para a prevenção da doença. Esta vertente compreende a verificação dos planos de 

gestão dos RH produzidos pelos diferentes produtores, o levantamento técnico dos sistemas 

de gestão dos RH e a verificação dos procedimentos da sua exploração. Com o conjunto destas 

ações pretende-se conhecer o sistema de gestão dos RH e o seu funcionamento e, assim, 

identificar as áreas consideradas mais problemáticas/vulneráveis. 

A vertente epidemiológica tem por finalidade atuar na prevenção e defesa da saúde da 

população através de recolha, tratamento, análise e interpretação de dados, com vista à 

avaliação de situações de risco, quer pontuais quer continuadas no tempo, e à tomada das 

medidas necessárias para a sua minimização. Assim, interpreta e compara a informação obtida 

a partir dos PVS, relacionando-a com dados do estado de saúde da população, detetando 

alterações na distribuição do(s) fenómeno(s) em estudo e, se necessário, desencadeando 

medidas de controlo. Esta vertente é, por excelência, a área de atuação das AS. 

Fase 1: Desenvolvimento de atividades inerentes ao DSP 

 Elaboração pela AFES das orientações técnicas do PVSRH; 

 Programação das atividades de verificação e sua calendarização; 

 Elaboração de documento a ser divulgado como norma de serviço pelo Conselho Diretivo 

da ARSLVT, com orientações para a gestão dos RH a divulgar junto dos agrupamentos dos 

centros de saúde (ACES) e serviços da Sede da ARSLVT; 

 Avaliação das condições de triagem, deposição, transporte, tratamento e eliminação dos 

RH e existência de plano de gestão, com a realização de auditorias externas de processo 

simplificado aos produtores de RH internos à ARSLVT (ACES e hospitais), com elaboração de 

relatório, condições a melhorar e divulgação às respetivas direções/administrações; 

 Reavaliação das condições a melhorar verificadas em autorias anteriores; 

 Formação e informação/sensibilização dos profissionais com os procedimentos adequados 

a uma boa gestão de RH; 
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 Realização de estudos; 

 Articulação com outras entidades. 

Fase 2: Desenvolvimento de atividades inerentes às USP 

 Atualização do ficheiro contendo os dados referentes aos produtores de RH privados; 

 Avaliação das condições de triagem, deposição, transporte, tratamento e eliminação dos 

RH e existência de plano de gestão, com a realização de auditorias externas de processo 

simplificado/vistorias aos diferentes locais de produção do ACES e aos produtores de RH 

externos à ARSLVT, com elaboração de relatório, condições a melhorar e divulgação aos 

produtores; 

 Intervenção nas situações impróprias; 

 Reavaliação das condições impostas em autorias/vistorias anteriores; 

 Realização estudos orientados para a avaliação de fatores de risco quando justificados 

pelos dados ambientais e epidemiológicos; 

 Articulação com outras entidades. 

Fase 3: Relatório anual de atividades 

Elaboração do Relatório anual do programa. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

FASES 2013 2014 2015 2016 2017 

1      

2      

3      

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

 Elaborar orientações técnicas do PVSRH até ao final do primeiro semestre de 2014; 

 Propor a divulgação de uma norma de serviço, da competência do Conselho Diretivo, com 

orientações para a gestão dos resíduos hospitalares a divulgar junto dos ACES e serviços da 

Sede da ARSLVT, IP, até ao final do primeiro trimestre de 2014; 
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 Realizar auditorias externas de processo simplificado a 10% dos locais de produção dos 

ACES e a pelo menos um hospital público ou privado por área geográfica; 

 Elaborar relatório da auditoria até 30 dias após a sua realização; 

 Vigiar 100% dos produtores públicos de RH; 

 Vigiar 30% dos produtores privados de RH inventariados pelas USP; 

 Efetuar auditorias externas de processo simplificado a 10% dos produtores privados de RH; 

 Elaborar o relatório da auditoria até 30 dias após a sua realização; 

 Realizar 100% de inquéritos epidemiológicos às notificações de Hepatite B, no âmbito do 

Sistema de Doenças de Declaração Obrigatória. 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Recursos Humanos necessários para as Fases/Atividades indicadas: 

FASES 2013 2014 2015 2016 

1 DSP (DSR/AFES) 

2 USP (DS/MSP/TSA) 

3 AFES 
AFES - Área Funcional de Engenharia Sanitária; 
DS - Delegado de Saúde; 
DSR - Delegado de Saúde Regional; 
MSP - Médicos de Saúde Pública; 
TSA - Técnicos de Saúde Ambiental 

 

FINANCEIROS 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 
ARSLVT 
 DSP: DSR, AFES 

Hospitais 

2 
ACES 
 USP: DS, MSP, TSA 

EG 

3 
ARSLVT  
DSP: AFES 

AFES - Área Funcional de Engenharia Sanitária; 
DS - Delegado de Saúde; 
DSR - Delegado de Saúde Regional; 
MSP - Médicos de Saúde Pública; 
TSA - Técnicos de Saúde Ambiental 
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VIII – AVALIAÇÃO 

Relatório anual com uma avaliação da evolução dos trabalhos e resultados obtidos, 

confrontados com as metas estabelecidas. 

 

 

IX – OBSERVAÇÕES 
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FICHA DE PROJETO Nº 8 

VIH/SIDA 

I – ENQUADRAMENTO 

A infeção VIH quer pela sua magnitude, quer pela sua implicação em todos os níveis de saúde 

e de integração social, agravada pela maior incidência em Portugal relativamente a outros 

países da Europa Ocidental, foi considerada uma prioridade do Plano Nacional de Saúde e 

tendo sido considerado o Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA um dos programas 

prioritários do XIX Governo Constitucional.  

 

As características da epidemia VIH/SIDA são, quer a nível nacional, quer a nível regional, de 

tipo concentrado, em populações com comportamentos vulneráveis, designadamente 

utilizadores de drogas, trabalhadores do sexo e homens que têm sexo com homens, onde a 

prevalência de infeção por VIH tem sido referida superior a 5%.  

 

Os utilizadores de drogas injetáveis, o grupo com mais casos no início da infeção, tem vindo 

progressivamente a diminuir, mas o atual contexto sócio-económico alerta para a 

possibilidade da inversão desta tendência.  

 

Desde o início da epidemia, 75% dos casos notificados, a nível nacional, situam-se entre os 20 

e os 44 anos. A maioria das notificações encontra-se no sexo masculino (73,4%) e nos grupos 

etários mais jovens, nomeadamente dos 25-29 anos (18,8%) e 30-34 anos (19,1%). 

 

No relatório do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge1, de 2012, foi estudada para 

todos os casos novos a evolução temporal das idades medianas em função do ano de 

diagnóstico, entre 1983 e 2012, estratificada por sexo e categoria de transmissão. Os 

resultados evidenciaram um aumento temporal na mediana das idades para a quase 

totalidade destes fatores, exceto nos casos registados na categoria de transmissão 

“homo/bissexual”, em que se verifica, a partir de 2005, uma discreta tendência decrescente.  

Um outro problema em Portugal é a elevada percentagem de diagnósticos tardios, de 

aproximadamente 60%, com consequências graves em termos de esperança de vida e 

qualidade da mesma. 

                                                             
1 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. Departamento de Doenças Infeciosas. Programa Nacional para a 
Infeção VIH/SIDA (colaboração). Infeção VIH/SIDA: a situação em Portugal a 31 de dezembro de 2012. Documento 
nº 144. Lisboa. Junho 2013. 
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Situação epidemiológica na região 

Segundo as notificações recebidas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P. (INSA), 

no Núcleo de Vigilância Laboratorial de Doenças Infeciosas (DDI-URVE), dos casos notificados 

de infeção por VIH/SIDA, desde 1983 a 2012, em Portugal dos 42 580 do total de casos, 22 865 

são residentes na área de influência da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo (ARSLVT), o que corresponde a mais de metade do total de casos notificados em Portugal 

(53,7%) (In: Ministério da Saúde. Direção Geral da Saúde. Portugal. Infeção VIH/SIDA e 

Tuberculose em Números – 2013. Lisboa, Outubro 2013).  

Na figura abaixo pode-se observar o total de casos de VIH/SIDA notificados, entre 2004 e 2012, 

por ano, em Portugal e na região. 

 

Fonte: Ministério da Saúde. Direção Geral da Saúde. Portugal. Infeção VIH/SIDA e Tuberculose em 
Números – 2013. Lisboa, Outubro 2013). Dados de 2012 provisórios. 

 

A informação supra relativa a notificações até 31.12.2012, deve chamar a atenção para o 

atraso de notificação e na introdução de nova informação que pode justificar alterações 

futuras nomeadamente nos anos mais recentes e principalmente para 2012, sendo estes 

dados provisórios.  

 

A informação recebida no Departamento de Saúde Pública da ARSLVT, I.P. proveniente da DDI-

URVE com dados até 31.03.2013, apresenta já algumas dessas alterações nos anos mais 

recentes, nomeadamente em 2012 com mais 140 casos. 

Com base nestes dados, apresenta-se a distribuição do total de casos notificados entre 2004 e 

2012 na região. 
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A evolução ao longo dos últimos anos tem vindo a decrescer na Região de Lisboa e Vale do 

Tejo desde 2008. 

 

A distribuição do total de casos VIH/SIDA e segundo o tipo de notificação (complexo 

relacionado com SIDA - CRS, portador assintomático – PA, e SIDA), foi de 21 872 casos no total, 

correspondendo a 8 831 casos de SIDA, 10 746 casos de PA e 2 295 casos de CRS.  

 

 

 

A distribuição por NUTS III revela uma distribuição pouco uniforme com a maioria dos casos na 

região da Grande Lisboa, seguida pela Península de Setúbal. 
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Fonte: DDI – URVE (31.03.2013) 

Com a distribuição das incidências acumuladas de casos de VIH/SIDA por ACES (exceto os ACES 

de Lisboa Norte, Lisboa Central e Lisboa Ocidental e Oeiras, em que são utilizados os dados dos 

concelhos de Lisboa e Oeiras) pode-se constatar que, desde 1983 até 31.03.2013, do total de 

21 872 casos notificados na região, o Concelho de Lisboa regista o maior nº de casos (35,4%), 

seguido do ACES Almada-Seixal (11,9%) e do ACES Loures-Odivelas (7,6%). 

 

Fonte: DDI – URVE (31.03.2013) 
*Dados do concelho 
Nota: A distribuição de casos por ACES, não é possível de calcular para a sua totalidade na região, por não 
se encontrarem disponíveis dados por freguesia, indispensáveis para os ACES de Lisboa Norte, Lisboa 
Central, Lisboa Ocidental e Oeiras. Para estes ACES apenas se encontram disponíveis os dados dos 
respetivos concelhos. 

 

Segundo informação da Direção Geral da Saúde - Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA, 

em 2011, na Região de Lisboa e Vale do Tejo, verificaram-se um total de 711 casos de infeção 

VIH notificados na população entre os 15 e os 64 anos, o que corresponde a uma taxa de 

incidência de 29,8 casos/105 habitantes.  
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As taxas de incidência no ano de 2011 variaram dos 71,2 casos/105 habitantes, no concelho de 

Lisboa aos 2,6 casos/105 habitantes no ACES Oeste Norte.  

Além do concelho de Lisboa, também o ACES Amadora com uma taxa de incidência de 

60,0/105 habitantes, o ACES de Cascais com 59,4/105 habitantes e o ACES Almada-Seixal 

31,1/105 habitantes, apresentaram valores superiores aos da região (29,8/105 habitantes). 

 

Fonte: Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA 
*Dados do concelho 

 

 

O Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA 

A resposta nacional à infeção pelo VIH enquadra-se nos compromissos estabelecidos 

internacionalmente e tem como desígnios acelerar a diminuição global da incidência da 

infeção - revertendo a tendência temporal de crescimento observada nalgumas subpopulações 

- garantir o acesso universal e equitativo a cuidados de saúde, e melhorar a precocidade no 

diagnóstico e o prognóstico das pessoas que vivem com a infeção por VIH.  

 

Pretende alcançar estes objetivos fomentando políticas de boa governança dos recursos 

públicos, reconhecendo que a resposta à infeção representa encargos para a sociedade em 

geral e, em particular, para o sistema de saúde que, a não serem coordenados, podem pôr em 

causa a sua sustentabilidade, tanto mais que este programa se desenvolve num contexto 

económico e social particularmente adverso, potencialmente favorável ao agravamento da 

situação epidemiológica da infeção por VIH.  

71,2 

26,9 

59,4 60,0 

21,6 21,1 
15,7 

31,1 

5,0 

22,1 

2,6 5,2 

18,9 
14,5 

29,8 

Taxa de incidência de infeção VIH por ACES da RLVT,  
dos 15 aos 64 anos, em 2011, por 100.000 hab. 



PLANO REGIONAL DE SAÚDE 2013 - 2016 

 

48 

 

Outra dimensão importante a contrariar são o estigma e a descriminação associados à infeção, 

pelo que a garantia dos direitos Humanos é por isso uma questão central.   

 

Pretende-se uma orientação clara e uma coordenação efetiva para as estratégias preventivas, 

as boas práticas em cuidados clínicos e em apoio social, que permitam a articulação com 

outras infeções sexualmente transmitidas, as hepatites víricas e a tuberculose, infeções 

intimamente relacionadas com a infeção por VIH, garantindo um envolvimento multissetorial 

concertado, promovendo a desejada mudança de comportamentos e atitudes, indispensável 

tanto nos vários níveis de prevenção como para contrariar o estigma e a discriminação social. 

 

O Programa assume uma visão coincidente com a da ONUSIDA, na qual se marca um caminho 

que prevê: zero novas infeções e zero mortes relacionadas com a SIDA, bem como zero casos 

de discriminação. 

 

Para concretizar esta visão, cabe à estrutura responsável pelo Programa, e de acordo com os 

pressupostos legalmente previstos, liderar a estratégia de prevenção e controlo da infeção por 

VIH em Portugal, coordenando o contributo de múltiplos setores e instituições, e advogando 

os interesses das pessoas que vivem com a infeção. 

 

O Programa Regional para a Infeção VIH/SIDA, alinhado com o Programa Nacional, partilha a 

mesma visão, os mesmos objetivos e as intervenções estratégicas preconizadas, adequadas às 

especificidades da região. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Os objetivos regionais no âmbito da implementação do Programa Regional para a Infeção 

VIH/SIDA estão intrinsecamente associados e interligados com os objetivos definidos a nível 

nacional pelo Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA, que por sua vez deverão ser 

articulados e em sintonia com os objetivos estabelecidos a nível local, no âmbito dos planos 

locais de saúde. 

Assim, os objetivos definidos são os seguintes: 

1) Diminuir o risco de infeção 

Valorizar a prevenção da infeção junto da população geral, em especial as ações dirigidas às 

populações particularmente vulneráveis ao VIH, considerando riscos específicos 
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decorrentes dos comportamentos mais prevalentes entre elas e o facto da epidemia, em 

Portugal, ser de tipo concentrado.  

Importa aumentar a consciência do risco, emancipar os indivíduos para a tomada de 

decisões, informar com verdade e promover a realização do teste para deteção da infeção 

por VIH tornando o seu acesso mais facilitado;  

2) Diminuir a vulnerabilidade à infeção  

A vulnerabilidade decorre de fatores de natureza social e económica mas, também, de 

fatores culturais e de género. A pobreza e a marginalização social são importantes 

determinantes da infeção e proporcionam contextos de vida que contrariam os 

comportamentos preventivos. Para diminuir essa vulnerabilidade, sobretudo em contextos 

de maior dificuldade económica e social, importa reforçar a educação formal, contrariar as 

desigualdades de género, combater a violência. A infeção, em si, é um fator adicional de 

vulnerabilidade, que exige a atenção particular dos serviços de saúde e a sua inteligente 

ligação com os serviços sociais;  

3) Diminuir o impacto da epidemia  

Para além do impacto direto nos indivíduos e nas suas famílias, a infeção compromete o 

desenvolvimento das comunidades, ao afetar essencialmente a população ativa. O 

tratamento da infeção é essencial, tanto como a garantia de uma inserção plena no tecido 

social. O Programa assume como prioridade a denúncia das situações de estigma e o apoio 

social às pessoas que vivem com VIH, na defesa da plenitude do direito ao trabalho e à 

procriação.  

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

 

Recomendações estratégicas 

O Programa Nacional, no Relatório “Portugal – Infeção VIH/SIDA e Tuberculose em Números – 

2013”2 recomenda as seguintes intervenções estratégicas:  

1. Reforçar a estratégia de promoção da utilização do preservativo e adaptá-la a novos 

contextos epidemiológicos; 

                                                             
2 Portugal. Direção-Geral da Saúde. Direção de Serviços de Informação e Análise. Portugal – Infeção VIH/SIDA e 
Tuberculose em números – 2013. Lisboa. Outubro de 2013 
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2. Reforçar a implementação do Programa “Diz não a uma seringa em 2ª mão”, 

nomeadamente pela diversificação progressiva dos parceiros envolvidos; 

3. Reforçar as diferentes estratégias de implementação de diagnóstico precoce da 

infeção por VIH, com particular atenção a populações mais vulneráveis e à 

generalização do acesso através dos cuidados de saúde primários; 

4. Assegurar a equidade no acesso e a qualidade do tratamento da infeção por VIH 

reconhecendo que mais e melhor qualidade de vida para as pessoas que vivem com o 

VIH também pode contribuir para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. 

 

Na região, as intervenções estratégicas passam por:  

Reforçar a Vigilância Epidemiológica, que permita melhorar o conhecimento da situação 

epidemiológica da infeção VIH/SIDA na região, nomeadamente: 

- Promover a notificação da infeção VIH/SIDA no SI.VIDA; 

- Promover acesso a sistema de informação que permita exercer a vigilância 

epidemiológica no âmbito da infeção VIH/SIDA em articulação com os parceiros (DGS, 

INSA); 

- Elaborar um perfil epidemiológico anual para a região, por NUTSIII e por ACES, em 

colaboração com a DGS e o INSA, e disponibilizá-lo online.   

 

Reforçar a Prevenção e a Promoção da Saúde 

Dar prioridade a programas de educação sexual em meio escolar de forma sustentada 

envolvendo a comunidade educativa sendo fundamental o reforço das equipas de saúde 

escolar e das estruturas do Divisão para a Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

Dependências (DICAD) nos cuidados de saúde primários. Deve ser privilegiado o reforço do 

trabalho em parceria com os Agrupamentos de Escolas, as autarquias, os Institutos Português 

do Desporto e da Juventude e outras organizações da sociedade civil. 

Apoiar programas de prevenção de infeções sexualmente transmissíveis (IST) que prevejam 

também a promoção da utilização do preservativo para a população em geral e dirigidos a 

populações vulneráveis (trabalhadores do sexo, utilizadores de drogas IV, homens que fazem 

sexo com homens). 

É fundamental, a promoção do trabalho em rede com o reforço de parcerias com a sociedade 

civil, nomeadamente entidades, Associações, Organizações Não Governamentais, Instituições 

que desenvolvam atividades nestas áreas. 



PLANO REGIONAL DE SAÚDE 2013 - 2016 

 

51 

 

Adequar estratégias de disponibilização de preservativos para a população em geral ou 

dirigidas a grupos populacionais específicos, por exemplo, nas universidades, em eventos com 

aglomerados populacionais como festivais de música ou em locais recreativos noturnos como 

sejam discotecas, bares e outros.  

Recomendar a elaboração de planos de prevenção e controlo para as IST, incluindo a infeção 

VIH/SIDA em meio prisional, em articulação com o Ministério da Justiça; 

Recomendar a elaboração de planos de prevenção e controlo para as IST, incluindo a infeção 

VIH/SIDA em instituições nomeadamente lares de jovens, centros de acolhimento, em 

articulação com o Ministério da Solidariedade e Segurança Social;   

Reforçar a implementação do Programa “Diz não a uma seringa em 2ª mão”, de modo a evitar 

a transmissão da infeção, principalmente ao nível dos cuidados de saúde primários. 

Devem ser reforçadas as estratégias necessárias que visem uma melhor vigilância da saúde 

materna,  devendo ser implementadas as orientações nacionais preconizadas em contexto de 

vigilância da gravidez para a infeção VIH/SIDA de modo a eliminar a transmissão da infeção por 

VIH da mãe para o filho, de modo a atingir zero casos de RN infetados. Neste âmbito é 

importante adequar medidas especificamente dirigidas à população imigrante. 

 

Melhorar o Acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento precoce e de qualidade  

Facilitar o acesso ao teste rápido nos cuidados de saúde primários disponibilizando o mesmo 

de forma ativa nos serviços. A nível nacional, recomenda-se a realização do teste de, pelo 

menos uma vez na vida, a toda a população entre os 18 e os 65 anos. 

Manter na comunidade centros vocacionados para o aconselhamento e deteção precoce da 

infeção VIH/SIDA com garantia do anonimato, sem barreira geográfica e acesso gratuito - CAD 

e outros, em função do contexto epidemiológico; 

Divulgação de serviços de acesso fácil e sem barreiras económicas para diagnóstico precoce na 

comunidade; 

Garantir o encaminhamento rápido para confirmação diagnóstica e tratamento – garantir o 

acesso à primeira consulta hospitalar num período de tempo inferior a sete dias; 

Assegurar acesso a consultas específicas a todos os indivíduos com diagnóstico da infeção por 

VIH/SIDA para vigilância, seguimento e tratamento. Deve ser garantida a monitorização da 

adesão à consulta e ao tratamento; 

Adequar a rede de referenciação hospitalar para o atendimento de doentes com infeção  
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VIH/SIDA segundo as orientações nacionais; 

 

Promover ou reforçar a implementação de programas de adesão específicos a nível dos 

cuidados hospitalares em parceria com os cuidados de saúde primários e outras entidades e 

parceiros, de forma a assegurar a adesão terapêutica a todos os indivíduos com indicação de 

tratamento. 

 

 

Promover a capacitação dos profissionais saúde  

Garantir a formação contínua aos profissionais de saúde, dirigida essencialmente aos cuidados 

de saúde primários – formação na área da sexualidade e doenças transmissíveis, em parceria 

com os hospitais e universidades. 
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III - Descrição do Projeto 

As ações/atividades inerentes ao desenvolvimento do programa, organizadas segundo os objetivos a concretizar são apresentadas nos seguintes quadros: 

Metas nacionais Ações/atividades Meta regional até 2016 

1. Reduzir em 
Portugal o número 
de novas infeções 
por VIH em 25% 

1.1. Promoção da implementação de projetos locais de educação e promoção da saúde na área da 
prevenção das doenças transmissíveis, essencialmente por via sexual, na comunidade, para a 
população em geral e populações mais vulneráveis. Estes projetos devem ter em consideração as 
necessidades em saúde e estarem integrados nos respetivos Planos Locais de Saúde.  
Deve ser privilegiado o setting escola focando a intervenção em educação sexual em meio escolar 
através do Programa de Saúde Escolar (vidé Portaria n.º 196-A/2010 de 9 de Abril). 
1.2. Promoção da distribuição do preservativo  
1.2.1.Promover a distribuição gratuita do preservativo através dos serviços de saúde nomeadamente 
em consultas de planeamento familiar, consultas de infeções sexualmente transmissíveis, Centros de 
Aconselhamento e Deteção para a infeção VIH/SIDA (CAD), serviços do DICAD 
 1.2.2.Promover a distribuição gratuita do preservativo através de organizações da sociedade civil 
financiadas por programas de apoio financeiro do Ministério da Saúde  
1.3.Implementação e reforço do Programa de Troca de Seringas nos cuidados de saúde primários e 
outros parceiros na comunidade 
1.4. Promoção da vigilância da saúde materna - Devem ser implementadas as orientações nacionais 
preconizadas em contexto de vigilância da gravidez para a infeção VIH/SIDA  

Meta: 100% dos ACES deve promover o desenvolvimento ou colaborar 
ativamente e de forma continuada em projetos de educação sexual em 
meio escolar 
Outras metas a estabelecer em contexto de Planos Locais de Saúde. 
Meta: 100% destes serviços garante a distribuição gratuita do 
preservativo 
Meta de acordo com o caderno de encargos aprovado para 
financiamento 
Meta: 100 % dos ACES tem Programa de Troca de Seringas 
implementado até ao final de 2014 
Meta: Eliminar a transmissão da infeção por VIH da mãe para o filho, de 
modo a atingir zero casos de RN infetados 

2. Diminuir de 65% 
para 35% os 
diagnósticos tardios 
de infeção pelo VIH  
(definidos pela 
contagem de 
linfócitos T CD4+ 
inferior a 350/mm3) 

Promoção do diagnóstico precoce: 
Implementação do acesso universal e gratuito ao teste rápido nos cuidados de saúde primários  
Implementação do acesso universal e gratuito ao teste rápido nos Centros de Diagnóstico 
Pneumológico (CDP) 

Cobertura das unidades de saúde nos cuidados de saúde primários que 
disponibilizam teste rápido:  
100% dos ACES, até ao final de 2014, disponibilizam o acesso ao teste 
rápido com garantia de encaminhamento hospitalar em tempo útil 
(inferior a sete dias) para tratamento 
100% dos CDP disponibilizam o acesso aos testes rápidos, até ao final de 
2014 
(PNT: 100% dos doentes com tuberculose tem serologia conhecida para 
o VIH) 

3. Diminuir em 50% 
o número de novos 
casos de SIDA 

Melhoria da acessibilidade a cuidados hospitalares para garantia do tratamento precoce Garantia de acesso a consulta específica para vigilância e tratamento em 
tempo útil (inferior a sete dias): 
100% dos doentes tem acesso à primeira consulta hospitalar em tempo 
útil, inferior a sete dias 
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Metas nacionais Ações/atividades Meta regional até 2016 

4. Diminuir em 50% 
o número de mortes 
por SIDA  

4.1. Acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento 
4.2. Adesão terapêutica  
4.3. Retenção nos cuidados de saúde 

Assegurar tratamento de qualidade a todos os indivíduos com 
diagnóstico da infeção por VIH/SIDA, segundo as normas nacionais de 
orientação clínica em vigor. 
Assegurar a adesão terapêutica a todos os indivíduos com indicação de 
tratamento, através da promoção da implementação de programas de 
adesão específicos a nível dos cuidados hospitalares em parceria com os 
cuidados de saúde primários e outras entidades e parceiros  
Assegurar acesso a consultas específicas a todos os indivíduos com 
diagnóstico da infeção por VIH/SIDA para vigilância e seguimento  

5. Aumentar para 
95% a proporção dos 
indivíduos que dizem 
usar preservativo em 
relações sexuais 
ocasionais 

5.1. - Fomentar a implementação de projetos de prevenção das IST (meio escolar; grupos vulneráveis – 
TS, HSH, população imigrante; população em geral) que visem a capacitação dos indivíduos para a 
utilização de medidas de prevenção, entre as quais a utilização do preservativo 
5.2. Acesso ao preservativo: 
5.2.1. Manter ou reforçar a distribuição gratuita de preservativos através do SNS (exº consultas de 
Planeamento Familiar, Consultas de Imunodeficiência, Consultas de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, F; Consultas dos Serviços de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 
Dependências; outras) (idêntico ao objetivo 1.2) 
5.2.2. Adequar estratégias concertadas com os diversos parceiros que permitam a disponibilização de 
preservativos para a população em geral ou dirigidas a grupos populacionais específicos, por exemplo, 
nas universidades, em eventos com aglomerados populacionais como festivais de música ou em locais 
recreativos noturnos como sejam discotecas, bares e outros 

Meta: Aumentar para 95% a proporção dos indivíduos que dizem usar 
preservativo em relações sexuais ocasionais 

6. Eliminar a 
transmissão da 
infeção por VIH da 
mãe para o filho, de 
modo a atingir zero 
casos de RN 
infetados 

Garantia do diagnóstico precoce através da vigilância da saúde materna e referenciação para consulta 
de alto risco sempre que serologia positiva para acesso a vigilância e tratamento.  
Devem ser adequadas a nível nacional estratégias 

Meta: Eliminar a transmissão da infeção por VIH da mãe para o filho, de 
modo a atingir zero casos de RN infetados 
Devem ser implementadas as orientações nacionais preconizadas em 
contexto de vigilância da gravidez para a infeção VIH/SIDA.  
O teste rápido deve estar disponível em todos os Serviços de Obstetrícia 
onde haja partos, quer no sector público, quer no sector privado da 
Saúde.  
Nota: Este teste deve ser realizado em mulheres em trabalho de parto 
ou em que a situação materno-fetal condicione a indicação de parto a 
curto prazo, nas seguintes situações:  
- Gravidez não vigiada  
- Gravidez vigiada mas sem serologia no 3º trimestre (32 semanas)  
- Gravidez pré-termo, apenas com serologia no 1º trimestre  
- Gravidez em qualquer idade gestacional com história clínica ou 
epidemiológica que coloque um risco acrescido de primoinfeção 
recente) 
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IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2014 – 2016 

As atividades apresentadas em termos de calendário de execução são apresentadas segundo os 

objetivos  

ATIVIDADES INERENTES PARA CONCRETIZAÇÃO DE CADA 

OBJETIVO  
2014 2015 2016 

1.1.    

1.2.    

1.3.    

1.4.    

2    

3    

4.1.    

4.2.    

4.3.    

5    

6    

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

Mediante os objetivos e as intervenções propostas, as metas a alcançar são as supramencionadas. 

 

VI – RECURSOS  

HUMANOS 

ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1     

2     

3     

4     

 

FINANCEIROS 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES/ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1.1. 
 ARS LVT e ACES e CRI; Hospitais; Direção-Geral da Saúde; Ministério 
da Saúde; Ministério da Educação e da Ciência; Agrupamentos de 
Escolas; Universidades; Autarquias; Sociedade Civil 

1.2. 
ARS LVT e ACES e CRI; Hospitais; Direção-Geral da Saúde; Ministério da 
Saúde; Sociedade Civil 
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FASES/ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1.3. 
ARS LVT e ACES e CRI; Hospitais; Direção-Geral da Saúde; Ministério da 
Saúde; SPMS; Sociedade Civil 

1.4. 
 ARS LVT e ACES e CRI; Hospitais; Direção-Geral da Saúde; Ministério 
da Saúde. 

2 
 ARS LVT e ACES e CAD e CDP e CRI; Direção-Geral da Saúde; 
Ministério da Saúde; Sociedade Civil 

3 
ARS LVT e ACES e CRI; Hospitais; Direção-Geral da Saúde; Ministério da 
Saúde; INFARMED 

4 
ARS LVT e ACES e CRI; Hospitais; Direção-Geral da Saúde; Ministério da 
Saúde; INFARMED 

5 
 ARS LVT e ACES e CRI; Hospitais; Direção-Geral da Saúde; Ministério 
da Saúde; Ministério da Educação e da Ciência; Agrupamentos de 
Escolas; Universidades; Autarquias; Sociedade Civil 

6 
ARS LVT e ACES e CRI; Hospitais; Direção-Geral da Saúde; Ministério da 
Saúde 

 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

A execução do plano regional de saúde e dos seus projetos será avaliada através de um painel de 

indicadores de processos e resultados. A definição destes indicadores será feita, no primeiro de 

execução do plano e em ação concertada, com os serviços de saúde locais e parceiros chave na 

concretização dos objetivos. Os resultados desta avaliação serão traduzidos em relatórios anuais. 

 

 

IX – OBSERVAÇÕES 
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FICHA DE PROJETO Nº 9 

REORGANIZAÇÃO DA POLÍTICA E CIRCUITOS DE UTILIZAÇÃO DE ANTIBACILARES NA ARSLVT 

UNIDADE ORGÂNICA FLEXÍVEL DE FARMÁCIA (UOFF) E COORDENAÇÃO REGIONAL DA TUBERCULOSE (CRT) DO 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA DA ARSLVT 

I – ENQUADRAMENTO 

A tuberculose é uma doença antiga que coloca desafios novos. 

A emergência do Mycobacterium tuberculosis resistente aos antibacilares de 1ª linha constitui um 

problema de saúde pública mundial de extrema importância e representa um desafio aos programas 

de controlo da tuberculose, uma vez que o tratamento de tais casos é muito complicado, com 

recursos a fármacos de 2ª linha mais dispendiosos e com mais efeitos adversos, comprometendo a 

adesão ao tratamento. 

De acordo com os dados divulgados pela Direção Geral da Saúde (DGS), em Portugal, em 2012, foram 

notificados 2.599 casos de tuberculose (novos e retratamentos), o que correspondeu a uma taxa de 

notificação de 24,7/100 000 habitantes. A incidência de tuberculose foi de 2.399 casos, 

correspondendo a uma taxa de incidência de 22,8/100 000 habitantes. Apesar de se continuar a 

assistir a uma diminuição da taxa de incidência de tuberculose em Portugal, esta variação estabilizou 

entre 2011 e 2012 (decréscimo de apenas 0,5%), o que faz com que continuemos a ser um país de 

incidência intermédia, o único da Europa Ocidental.  

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, em 2012, foram notificados 1.092 casos de tuberculose (novos e 

retratamentos), dos quais 1.001 casos novos, correspondendo, respetivamente, a uma taxa de 

notificação de 29,8/100 000 habitantes e a uma taxa de incidência de 27,3/100 000 habitantes.3 

Em relação à tuberculose multirresistente (TBMR), o número de novos casos, tem vindo a diminuir, 

representando 0,6% do total de casos de tuberculose testados em 2012. É uma proporção inferior à 

média na União Europeia e encontra-se praticamente circunscrita às áreas metropolitanas do Porto e 

principalmente de Lisboa, sendo 62,5% destes residentes na área de Lisboa e Vale do Tejo. 

Qualquer doente que apresente exame cultural positivo deve realizar o teste de suscetibilidade (TSA) 

a fármacos de primeira linha, da mesma forma, qualquer doente com tuberculose multirresistente 

(TBMR) deve ter teste de suscetibilidade a fármacos de segunda linha, de forma a garantir o 

esquema terapêutico adequado.  

                                                             
3
 Ver evolução das taxas na ficha do Programa Regional de Luta Contra a Tuberculose). 
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O Centro Regional de Referência para a Tuberculose Multirresistente (CRRMR) recentemente 

constituído na ARSLVT, funciona de acordo com os princípios gerais definidos no documento da DGS 

“Tuberculose Multirresistente. Orientações Técnicas para o Controlo, Prevenção e Vigilância em 

Portugal”. Com a constituição deste Centro, pretende-se reduzir a prevalência da TBMR, melhorando 

a precocidade da sua deteção, garantindo a instituição de esquemas terapêuticos individualizados e 

reforçando a monitorização do cumprimento do tratamento.  

 

O CRRMR tem como objetivos específicos: 

a) Monitorizar a implementação dos esquemas terapêuticos estandardizados para o 

tratamento da tuberculose na região desde o momento do diagnóstico; 

b) Garantir a prestação de cuidados de saúde a todos os casos de TBMR da região de forma a: 

 Selecionar o regime terapêutico adequado; 

 Ajustar o regime terapêutico de acordo com os efeitos adversos; 

 Determinar a necessidade de internamento hospitalar; 

 Assegurar o fornecimento ininterrupto dos antituberculosos de 1ª e 2ª linha; 

 Acompanhar e apoiar o tratamento até à cura e assegurar o follow-up; 

c) Articular com o Centro de Referência Nacional para a Tuberculose Multirresistente (CRN 

MR), que funciona na Direção Geral da Saúde, notificando os casos de TBMR e dando 

informação sobre a sua evolução; 

d)  Articular com os médicos assistentes e com as Autoridades de Saúde, notificando os casos 

de TBMR e definindo as estratégias que garantam a efetivação do rastreio de conviventes; 

e) Com a constituição do CRRMR na área de influência da ARSLVT, através da Deliberação n.º 

55/2012, de 28/06/2012, do Conselho Diretivo da ARSLVT, há a necessidade de reorganizar 

todo o circuito dos medicamentos antibacilares.  

 

A disponibilização dos antibacilares em stocks não controlados propicia a utilização não racional dos 

mesmos e impede a identificação de novos casos a partir de dados de consumo destes fármacos. A 

definição de uma política de utilização de antibacilares de primeira linha e de linhas subsequentes, 

bem como de quais os circuitos de disponibilização e autorização dos mesmos, é de extrema 

relevância para o adequado tratamento, sinalização e monitorização dos doentes com tuberculose, 

em especial para os que apresentam tuberculose multirresistente. 
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A Unidade Orgânica Flexível de Farmácia (UOFF), em colaboração com a Coordenação Regional da 

tuberculose (CRT) do Departamento de Saúde Pública da ARSLVT, considera fundamental a 

reorganização da política e circuitos de utilização de antibacilares na ARSLVT, propondo a 

concretização deste projeto no triénio 2014-2016. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Fixam-se três objetivos: 

Gerais: 

1. Garantir condições que assegurem o acesso adequado aos fármacos antibacilares pelos 

doentes com tuberculose nos Centros de Diagnóstico Pneumológico (CDP) da ARSLVT, 

promovendo, em conjunto com outras estratégias de adesão terapêutica, a garantia de 

acesso ao tratamento ininterrupto da tuberculose e, assim, contribuir para o sucesso 

terapêutico; 

2. Melhorar a gestão dos medicamentos antibacilares na ARSLVT. 

Específicos: 

1. Implementar, durante o ano de 2014, uma política de antibacilares na ARSLVT que conduza à 

uniformização de procedimentos referentes ao circuito destes medicamentos; 

2. Constituir os CDP como armazéns avançados com reposição de stocks por nível, até fim do 1º 

semestre de 2014; 

3. Restringir o stock dos antibacilares exclusivos da multirresistência ao CRRMR, até fim do 1º 

trimestre de 2014;  

4. Implementar a distribuição personalizada de antibacilares na tuberculose multirresistente, 

até fim do 1º trimestre de 2014; 

5. Implementação da prescrição “on-line” na aplicação informática, em 2015;  

6. Implementar um sistema de registo e análise de dados por doente que permite monitorizar e 

corrigir problemas referentes à terapêutica instituída, em articulação com os médicos, até 

2016. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

1.Diagnóstico das dificuldades sentidas no terreno pelos profissionais - 2013  
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Durante o ano de 2013 foram realizadas várias visitas aos CDP da ARSLVT, com inventariação das 

dificuldades dos profissionais que colaboram nesta área e dos processos com necessidades de 

melhoria. 

As principais dificuldades sentidas centram-se na inexistência de um documento escrito e oficial 

sobre a política de utilização de antibacilares na ARSLVT e na definição pouco clara de circuitos de 

autorização e distribuição de antibacilares de 1ª linha e de linhas subsequentes. 

Constitui igualmente uma área prioritária a reorganização dos stocks destes medicamentos e as 

condições logísticas em que os mesmos são armazenados e distribuídos aos utentes, 

particularmente durante a toma observada direta (TOD).    

 

2.Definição do Circuito dos medicamentos antibacilares -1º trimestre de 2014 

Pretende-se que durante o primeiro trimestre de 2014 seja concluído pela Coordenação Regional 

da Tuberculose da ARSLVT a elaboração do documento “Política de utilização de antibacilares na 

ARSLVT”, com a colaboração, entre outros, da UOFF. 

Este documento constitui a base para o desenho e implementação de um circuito de distribuição 

de antibacilares que garantam o fornecimento de modo contínuo destes fármacos, assegurando a 

qualidade e quantidade adequada às necessidades da população da região, mas também, o uso 

racional dos mesmos.  

Proposta de circuito de distribuição de antibacilares 

a) Os medicamentos antibacilares de 1ª linha serão distribuídos por reposição de stocks 

nivelados (RSN), com base no histórico de consumos em cada CDP; 

b) Os medicamentos antibacilares para a tuberculose multirresistente (TB-MR) e extensivamente 

resistente (TB-XDR) não serão fornecidos por reposição de stocks nivelados. Assim que todos 

os doentes com TBMR estiverem revistos, será retirado do stock de todos os CDPs a 

terapêutica antibacilar de 2ª linha. A sua dispensa só será efetuada perante o envio de uma 

prescrição médica, aos Serviços Farmacêuticos por email (s.farmaceuticos@arslvt.min-

saude.pt) após validação pelo Centro de Referência Regional para a Tuberculose 

Multirresistente (CRRMR). Apenas o CRRMR terá um stock de antibacilares de 2ª linha que 

garanta o início do tratamento;  

c) O suporte em papel para a mesma será a ficha “Formulário para seguimento do caso”, que 

deverá conter os seguintes elementos: identificação do doente e seu diagnóstico, peso, idade, 

designação do medicamento, em DCI e indicação de dose e posologia, forma farmacêutica, via 

de administração e duração do tratamento, identificação do médico prescritor, data da 

prescrição, local da Toma sob Observação Direta (TOD), data da próxima consulta e a indicação 

se o doente levou terapêutica do Centro de multirresistência para os 5 dias. 
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Deverá ter alguns resultados analíticos relacionados com a seleção da terapêutica prescrita, como 

por exemplo, o teste de suscetibilidade aos fármacos (TSA), efeitos adversos, etc ; 

d) A prescrição deverá ser enviada até às 15h45 para que o pedido de transporte e preparação da 

medicação possa ter início ainda nesse dia; 

e) Os Serviços Farmacêuticos, após receção e validação da prescrição, darão início à preparação 

da mesma na quantidade igual ao período que medeia o transporte urgente e a próxima 

reposição de stocks de medicamentos para o CDP destino. Para esta primeira entrega será 

necessário assegurar impreterivelmente um transporte urgente no prazo de 24h úteis. Por 

forma a evitar o atraso no início da terapêutica, o centro de referência da multirresistência 

deverá fornecer a medicação prescrita para 5 dias, sendo que apenas neste armazém 

avançado existirá um pequeno stock destes fármacos; 

f) A interrupção de qualquer dos medicamentos deverá ser imediatamente comunicada aos S. 

Farmacêuticos e a medicação devolvida no primeiro transporte possível; 

g) A saída informática (imputação de custo) será realizada nos S. Farmacêuticos ao centro de 

custo da CRRMR. 

 

3. Implementar o circuito - 1º semestre de 2014 

Para a implementação do circuito proposto em 2, deverá realizar-se um inventário em todos os 

CDP da região, que serão constituídos como armazéns avançados, sendo possível monitorizar as 

existências para cada antibacilar. 

Os pedidos de reaprovisionamento para os antibacilares em RSN serão feitos mediante a 

diferença entre o stock à data e o nível máximo que foi acordado. 

A distribuição dos antibacilares para a TB-MR será personalizada, doente-a-doente. 

 

4. Realização de relatórios de acompanhamento com base na utilização de antibacilares – 2º 

semestre de 2014 

Estes relatórios, preferencialmente quadrimestrais (3 por ano), visam a divulgação de resultados 

associados à distribuição dos antibacilares.  

 

5. Implementação da prescrição “on-line” na aplicação informática, em 2015.  

Implementar um sistema de registo e análise de dados por doente que permite monitorizar e 

corrigir problemas referentes à terapêutica instituída, em articulação com os médicos e 

enfermeiros dos CDP, promovendo a educação para a saúde e a gestão do regime terapêutico. 
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IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1   X                      

2       X 1ºT             

3        X 1ºS              

4       X 2ºS             

5             X       

6                         

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

• Realização de um relatório com o diagnóstico das dificuldades sentidas no terreno pelos 

profissionais – final 2013; 

• Elaboração do documento “Circuito dos medicamentos antibacilares na ARSLVT” – final 1º 

trimestre de 2014; 

• Implementação do circuito de distribuição de antibacilares – final 1º semestre de 2014; 

• Realização de relatórios de acompanhamento com base na utilização de antibacilares – final 

2º semestre de 2014; 

• Implementação da prescrição “on-line” na aplicação informática, final 2015. 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Recursos Humanos necessários para as Fases/Atividades indicadas: 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1 
Farmacêuticos,  

Médicos e Enfermeiros dos 
CDP 

   

2  
Farmacêuticos,  

Médicos e Enfermeiros 
dos CDP 

  

3  
Farmacêuticos e 

Enfermeiros dos CDP 
  

4  
Farmacêuticos dos 

CDP 
  

5   
Farmacêuticos 
e Médicos dos 

CDP 

 

6     
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FINANCEIROS 

 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

 

FASES/ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1  UOFF, CRT (DSP), CDP 

2  UOFF, CRT (DSP), CDP 

3  UOFF, CDP 

4  UOFF 

5  UOFF, CRT (DSP), CDP 

 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

Indicadores 

1. Implementação do circuito de distribuição de antibacilares 

a) Reposição de Stocks por Níveis 

N.º de CDP com RSN 

N.º total de CDP 

b) Distribuição personalizada 

N.º de doentes com TMR em distribuição personalizada 

N.º total de doentes com TMR em distribuição personalizada 

 

2. Realização de relatórios de acompanhamento com base na utilização de antibacilares  

N.º de relatórios efetuados 

N.º total de quadrimestres a considerar 

 

 

 

IX - OBSERVAÇÕES 
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FICHA DE PROJETO Nº 10 

SAÚDE ESCOLAR 

I – ENQUADRAMENTO 

No contexto Europeu, a Organização Mundial da Saúde em Health for All 4 estabeleceu metas de 

saúde para os próximos anos, tendo a promoção da saúde e os estilos de vida uma abordagem 

privilegiada no ambiente escolar, realçando o papel dos serviços de saúde e as equipas de saúde 

escolar na sua execução. 

Considerando que grande parte dos alunos frequenta um estabelecimento escolar dos 3 aos 18 anos 

(ou mais), há que desenvolver estratégias de intervenção na comunidade educativa, que capacitem 

as crianças e jovens para que adquiram uma maior capacidade para fazer escolhas saudáveis, 

traduzidos na adoção de comportamentos favoráveis à saúde individual e coletiva. Para isso há que 

promover a saúde mental, reduzir as doenças transmissíveis, reduzir as lesões resultantes de 

acidentes e da violência, promover um ambiente seguro e saudável, reduzir o consumo de álcool, 

tabaco e drogas e investir na escola, enquanto ambiente privilegiado para a aquisição e manutenção 

da saúde. 

O Plano Nacional de Saúde 2012‐2016 (PNS), enquanto elemento estruturante das intervenções da 

Saúde, é o pilar estratégico sobre o qual a intervenção da saúde na escola tem lugar em todos os 

seus eixos: cidadania, equidade e acesso a cuidados de saúde, qualidade e políticas de saúde. 

No contexto do PNS, a saúde escolar pode contribuir para a obtenção de ganhos em saúde através da 

promoção de um contexto favorável, do reforço da saúde individual, do apoio às crianças com 

doença e incapacidade, bem como do fortalecimento da sua participação na promoção da saúde 

global. 

Investir na saúde e no bem‐estar das crianças e dos jovens garante ganhos em saúde ao longo da 

vida e pode reduzir o peso dos gastos com a saúde nos sistemas de saúde, pois um número 

significativo de problemas dos adultos tem origem na infância e na adolescência. 

A Saúde Escolar é um programa de indiscutível importância, no âmbito dos Cuidados de Saúde 

Primários, não só pelo seu papel na promoção da saúde, na prevenção e na resolução ou 

encaminhamento de problemas de saúde, mas também pelo seu contributo para a criação de 

condições ambientais e de relação na escola, favorecedoras da saúde e bem-estar da população 

escolarizada e do seu sucesso educativo e pessoal.  

                                                             
4 OMS. Health 21. Health for all in the 21 st century. World Health Organization. Regional Office for Europe. Copenhagen. 
1999 
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A saúde escolar é transversal a todas as unidades de saúde, desde a medicina geral e familiar, da qual 

depende muita da avaliação do estado de saúde que é feita ao longo do ciclo de vida da criança e do 

jovem, passando pela vigilância epidemiológica dos problemas de saúde de uma comunidade, com 

especial preocupação com os grupos mais vulneráveis como são as crianças e os jovens, em que a 

saúde pública os monitoriza e os comunica. O planeamento da saúde escolar deverá assentar num 

“tronco comum” para o qual cada Unidade Funcional deve contribuir e só deve ser implementado de 

forma integrada e em colaboração com os múltiplos sectores que contribuem para a promoção da 

saúde. 

O Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) tem como finalidades: 

 Promover a saúde e prevenir a doença na comunidade educativa (saúde individual e 

coletiva); 

 Apoiar a inclusão escolar de crianças com necessidades de saúde especiais (inclusão 

escolar); 

 Promover um ambiente escolar seguro e saudável (ambiente e saúde); 

 Reforçar os fatores de proteção relacionados com os estilos de vida saudáveis (promoção da 

saúde e literacia em saúde); 

 Contribuir para a implementação dos princípios das Escolas Promotoras de Saúde, nos 

jardins-de-infância e escolas do ensino básico e secundário. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Fixam-se sete objetivos: 

Objetivo 1 

Contribuir para que todos os ACES da Região de Lisboa e Vale do Tejo (RSLVT) desenvolvam o PNSE, 

de acordo com a Orientação n.º 14/2013, de 28/10/2013 da Direção-Geral da Saúde. 

Objetivo 2 

Acompanhar, monitorizar e avaliar as atividades desenvolvidas no âmbito do PNSE na RSLVT. 

Objetivo 3 

Incentivar o registo sistemático das atividades desenvolvidas por todos os elementos da equipa de 

saúde escolar (independentemente da unidade funcional a que o profissional pertença) no Sistema 

de Informação em Saúde Pública (SISP), de acordo com o ofício n.º 166674/DEP/2012, enviado pelo 

Departamento de Estudos e Planeamento da RSLVT, de 04/09/2012. 
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Objetivo 4 

Atualizar as necessidades de formação dos profissionais que integram as equipas de saúde escolar e 

apresentar propostas de formação (definindo conteúdos programáticos, métodos de avaliação e 

qualificação dos formadores). 

Objetivo 5 

Participar nos trabalhos nacionais, de dinamização e acompanhamento do PNSE, promovidos pela 

Direção-Geral da Saúde.  

Objetivo 6 

Desenvolver a parceria com as estruturas que contribuem para o desenvolvimento da promoção da 

saúde em meio escolar, nomeadamente a Divisão para a Intervenção nos Comportamentos Aditivos 

e Dependências. 

Objetivo 7 

Participar nos trabalhos no âmbito do protocolo conjunto dos Ministérios da Educação e da Saúde - 

“Promoção da Educação para a Saúde em meio escolar”. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

ESTRATÉGIA: 

1 - Envolvimento dos diretores dos ACES e das unidades funcionais  

A estrutura Regional deverá desenvolver todos os esforços para envolver e co- responsabilizar os 

diretores ACES no desenvolvimento do PNSE. O responsável do Programa de Saúde Escolar deverá 

programar e dinamizar as atividades com a equipa de saúde escolar, constituída por profissionais das 

diferentes unidades de saúde do ACES, a qual deverá trabalhar com os elementos que integram as 

comissões/equipas de proteção de crianças e jovens, de intervenção precoce na infância e redes 

sociais de inserção. 

Deverão ser calendarizadas reuniões com os diferentes intervenientes.  

Todos os ACES devem afetar os recursos necessários para a implementação/desenvolvimento do 

PNSE (ver item VIII - Recursos). 

 

2 - Acompanhamento e dinamização das equipas de saúde escolar 

Deverá ser incentivado o desenvolvimento das atividades de forma regular e continuada pelas 

equipas de saúde escolar dos ACES. Paralelamente dever-se-á efetuar a 
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monitorização/acompanhamento, pelo menos semestral, do programa pela equipa Regional de 

Saúde Escolar. 

 

3 - Dinamização de formação em Saúde Escolar 

Dever-se-á proceder ao levantamento das necessidades de formação das equipas. A formação 

deverá ser faseada, de forma a garantir que todos os profissionais adquiram conhecimentos e/ou 

competências para desenvolverem as atividades nesta área. 

 

4 - Articulação multidisciplinar e intersectorial 

Deverá ser valorizada a articulação com as estruturas que contribuem para o desenvolvimento da 

promoção da saúde em meio escolar (ex: educação, autarquias, programas de saúde regionais e 

locais, etc.). As atividades desenvolvidas deverão ser consubstanciadas em projetos e o elo de ligação 

com a Escola deverá ser sempre a equipa de Saúde Escolar. 

 

5 - Articulação com os cuidados de saúde secundários e/ ou outras estruturas de saúde 

Deverá ser reforçada a articulação com os hospitais e/ou outras estruturas de saúde através de 

protocolos que estabeleçam circuitos de atendimento prioritário a crianças e jovens escolarizados 

com necessidades de saúde especiais (NSE). 

A – Desenvolvimento do Programa Nacional de Saúde Escolar, nos ACES 

O Programa Nacional de Saúde Escolar, de acordo com as finalidades que se propõe atingir, 

contempla áreas de intervenção prioritárias: 

- Saúde individual e coletiva; 

- Inclusão escolar; 

- Ambiente e saúde; 

- Promoção da saúde e literacia em saúde. 

 

a) Saúde individual e coletiva 

Garantida a vigilância da saúde das crianças e dos jovens pela saúde infantil, compete à Saúde 

Escolar reforçar as competências dos professores, dos pais e da restante comunidade educativa para 

os problemas sinalizados nas consultas de vigilância de saúde infantil e juvenil. À equipa de Saúde 

Escolar compete: 
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i. O acompanhamento das crianças referenciadas no âmbito da vigilância em saúde infantil e juvenil, 

que apresentem Necessidades de Saúde Especiais (NSE) e que necessitem de apoio na Escola; 

ii. O reforço das competências dos professores, dos pais e da restante comunidade educativa para 

lidar adequadamente com as crianças com NSE, de modo a minimizar as consequências negativas 

dos problemas de saúde na sua aprendizagem escolar; 

iii. A promoção do cumprimento do PNV, com particular atenção para a identificação e 

intervenção nas eventuais bolsas de suscetíveis; 

iv. A contribuição para a promoção das práticas de higiene pessoal e coletiva que impeçam a 

transmissão de doenças; 

v. A sinalização para os Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR) do ACES das 

situações de risco de maus tratos e o acompanhamento da sua evolução no contexto escolar. 

 

b) Inclusão escolar 

Em Saúde Escolar, consideram-se necessidades de saúde especiais (NSE) as que resultam dos 

problemas de saúde física e mental que tenham impacto na funcionalidade, produzam limitações 

acentuadas em qualquer órgão ou sistema, impliquem irregularidade na frequência escolar e possam 

comprometer o processo de aprendizagem. 

A Escola, para além do papel de formador e educador para a cidadania, acrescenta à sua intervenção 

o papel de integrador das crianças sinalizadas pela família, pela segurança social ou pela saúde. 

A equipa de saúde escolar, enquanto interface entre a escola e os serviços de saúde, deve reunir e 

analisar toda a informação de saúde do aluno, quer ela provenha dos pais, dos professores, do 

médico assistente ou de outros, e, face às NSE do aluno, deve propor as recomendações de saúde e 

as adaptações escolares necessárias de modo a apoiar a sua inclusão. 

No contexto da intervenção de Saúde Escolar, as atividades de apoio à inclusão escolar de crianças e 

jovens deverão integrar: 

i. O apoio da Escola, sempre que solicitado, na avaliação da elegibilidade de alunos para a 

Educação Especial, com base no perfil de funcionalidade; 

ii. Nos alunos com NSE e NEE, elaboração da proposta de inclusão das recomendações de saúde 

no Programa Educativo Individual (PEI), sempre que as situações de saúde o exijam; 

iii. Nos alunos com NSE referenciados pela saúde infantil, o acompanhamento e proposta de 

recomendações de saúde, se aplicável. 
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c) Ambiente e saúde 

A organização do espaço escolar, a qualidade do ar, da água e a gestão dos resíduos, assim como as 

condições físicas das escolas, são alguns dos riscos que tiveram melhorias significativas nas últimas 

décadas em Portugal. O trabalho da saúde escolar deverá contribuir para reduzir o impacto dos 

riscos ambientais na saúde humana e em especial na saúde das crianças e dos jovens, 

nomeadamente: 

i. Avaliar o risco ambiental relacionado com as condições de segurança, higiene e saúde das 

Escolas e do espaço peri escolar; 

ii. Identificar os determinantes ambientais que, localmente, influenciam a saúde da comunidade 

educativa, como seja a qualidade do ar interior e exterior, a qualidade da água de consumo 

humano, a existência de resíduos, o ruido e a exposição a radiações ultravioletas; 

iii. Contribuir para a promoção da qualidade do ambiente físico das Escolas, em especial das salas 

de aulas, dos espaços de jogo e recreio, espaços desportivos, balneários, laboratórios, instalações 

sanitárias, cozinhas, refeitórios e bufetes, comunicando as medidas corretivas necessárias às 

entidades competentes; 

iv. Monitorizar os acidentes ocorridos na escola e no espaço peri escolar; 

v. Promover uma cultura de segurança, de avaliação dos riscos e de prevenção dos acidentes. 

 

d) Promoção da saúde e literacia em saúde. 

A promoção e a educação para a saúde em meio escolar é um processo em permanente 

desenvolvimento para o qual concorrem os setores da Educação e da Saúde. Este processo contribui 

para a aquisição de competências pelas crianças e jovens, permitindo-lhes confrontarem-se 

positivamente consigo próprios, construírem um projeto de vida e serem capazes de fazer escolhas 

individuais, conscientes e responsáveis. A promoção da saúde na escola tem, também, como missão 

criar ambientes facilitadores dessas escolhas e estimular o espírito crítico para o exercício de uma 

cidadania ativa. 

Tem-se assistido à adoção, por parte das escolas, de políticas e práticas da promoção da saúde em 

meio escolar. Nos Agrupamentos de Escolas e nas Escolas não Agrupadas é indispensável que o 

instrumento de gestão inclua a Saúde no Projeto Curricular e contextualize no Projeto Educativo as 

orientações estratégicas da promoção do bem-estar. A Escola é um local de excelência para a 

formação integral dos jovens. 

No contexto da intervenção de Saúde Escolar, as equipas de Saúde Escolar devem, sempre em 

parceria, reforçar os fatores de proteção relacionados com os estilos de vida e aumentar a literacia 
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em saúde 5 (definida como o conjunto de competências cognitivas e sociais que determinam a 

motivação e a capacidade dos indivíduos para aceder, compreender e utilizar a informação de forma 

a promover e manter a boa saúde), nomeadamente nas áreas de saúde prioritárias definidas pelos 

Ministérios da Educação e Saúde6:  

- Alimentação e atividade física; 

- Consumo de substâncias psicoativas; 

- Sexualidade; 

- Infeções sexualmente transmissíveis, designadamente o VIH-sida; 

- Violência em meio escolar. 

No desenvolvimento destas áreas deverá ser adotada a “metodologia de projeto”.  

Será importante referir que a literacia em saúde depende do nível de literacia em geral. Um nível 

baixo de literacia pode afetar a saúde ao limitar o desenvolvimento pessoal, social e cultural. A saúde 

escolar, ao melhorar o acesso à informação de saúde e à capacidade de cada um a usar de forma 

eficaz, contribui para a melhoria da literacia em saúde, que é crucial para o empowerment.  

B - Acompanhamento do Programa Nacional de Saúde Escolar, pela equipa regional 

No acompanhamento do desenvolvimento do PNSE, a equipa regional deverá realizar, anualmente, 

duas reuniões com os responsáveis locais nos ACES pelo desenvolvimento do PNSE. Deverá também 

proceder à: 

- Identificação de necessidades de recursos humanos e materiais indispensáveis ao 

cumprimento do plano de ação, eventual elaboração de propostas de melhoria e corretivas; 

- Identificação de problemas e obstáculos à concretização do PNSE e elaboração de propostas 

com possíveis soluções; 

- Seleção e compilação de documentos e distribuição pelos ACES; 

- Dinamização de um módulo de formação destinada aos profissionais que integram as 

equipas de saúde escolar, de acordo com as necessidades formativas identificadas. 

C - Avaliação do Programa Nacional de Saúde Escolar 

A avaliação do Programa Saúde Escolar deverá incluir a definição dos circuitos e datas de 

preenchimento dos suportes (mapas de avaliação), cujo somatório deverá ser enviado à DGS. 

                                                             
5 OMS. A Primer for Mainstreaming Health Promotion documento de trabalho preparado para a 7 th Global Conference For 
Health Promotion: “Promoting Health and Development Closing the Implementation Gap” 26th-30th October 2009, 
Nairobi, Kenya. 
6 Protocolo entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde - Desenvolvimento de atividades de promoção da saúde em meio 
escolar - Fevereiro de 2006, Lisboa, Portugal 
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A equipa regional deve elaborar relatório anual sobre as atividades regionais do Programa Saúde 

Escolar. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2015 

 

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

- Que 100 % dos ACES desenvolvam atividades no âmbito PNSE; 

- Que 85 % dos alunos sejam abrangidos pelo menos por uma atividade do PNSE;  

- Que 55 % do pessoal docente seja abrangido pelo menos por uma atividade do PNSE; 

- Que 100% dos alunos com situações de risco de maus tratos sejam sinalizados para os 

Núcleos de Apoio; 

- Que pelo menos em 75% dos Estabelecimentos que lecionem o 3º ciclo, na área de influência 

do ACES, seja implementado um projeto estruturado de prevenção do tabagismo de âmbito 

populacional; 

  

 ATIVIDADES DO PROGRAMA 2013 2014 2015 

Desenvolvidas 
pelas equipas 
locais 

No âmbito da saúde individual e coletiva    

No âmbito da inclusão escolar    

No âmbito do ambiente escolar    

No âmbito dos estilos de vida    

Desenvolvidas 
pela equipa 
regional e 
pelas equipas 
locais 

            Reuniões com as equipas locais 

Reuniões com outros parceiros /estruturas 
de saúde  

   

Acompanhamento e monitorização do 
Programa 

   

Desenvolvidas 
pela equipa 
regional 

Reuniões da equipa regional    

Divulgação de documentos e/ou materiais     

Atualização da constituição das equipas 
locais  

            

Divulgação de documentos e/ou materiais    

Levantamento das necessidades formativas             

Apresentar propostas de ações 
deformação 

            

Dinamização de ações de formação             

Reuniões com DGS/outras estruturas    

Elaboração do relatório e do plano de 
atividades 
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VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Grupo Regional  

A equipa regional é constituída por: 

 Lina Guarda – Médica de Saúde Pública (32 horas/mês); 

 Nuno Ambrósio Lopes – Médico de Saúde Pública (32 horas/mês); 

 Fernando Nogueira – Enfermeiro de Saúde Pública (16 horas/mês). 

Equipas locais  

A equipa nuclear de Saúde Escolar deverá ser constituída por enfermeiro e médico, na base de 2500 

alunos por equipa de saúde escolar, com 24 horas/semana, a distribuir de acordo com as atividades a 

desenvolver.  

Devem/podem integrar a equipa, outros profissionais do ACES, nomeadamente assistentes técnicos, 

higienistas orais, técnicos de saúde ambiental, técnicos de serviço social, psicólogos, terapeutas 

ocupacionais, fisioterapeutas. A estes profissionais, também, deverá ser atribuída uma carga horária 

semanal de acordo com as atividades a desenvolver. 

 

FINANCEIROS 

Os custos para o desenvolvimento do PNSE são ser assegurados pela ARSLVT e pelos ACES, e deverão 

estão incluídos no respetivo orçamento. 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

• Departamento de Saúde Pública da ARSLVT; 

• Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES/MS); 

• Direção-Geral da Saúde (DGS/MS); 

• Estabelecimentos de Educação e Ensino; 

• Autarquias; 

• Associações de Pais; 

• Entre outros. 
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VIII – AVALIAÇÃO 

As atividades regionais serão avaliadas utilizando indicadores de processo.  

Na avaliação das atividades desenvolvidas pelas equipas de saúde escolar dos ACES, serão utilizados 

os indicadores preconizados pela DGS para o Programa de Saúde Escolar (orientação n.º 14/2013 da 

DGS, de 28/10/2013) e pelo Departamento de Saúde Pública – equipa de Saúde Escolar, cujos 

bilhetes de identidade de alguns indicadores constam do anexo I. 

Paralelamente as equipas deverão avaliar:  

- em que medida o PNSE contribuiu para aumentar as competências em saúde dos alunos e 

restante comunidade educativa, melhorou o ambiente escolar e contribui para a mudança de 

práticas da escola;  

- em que medida o PNSE teve participação/envolvimento da comunidade educativa. 

Será apresentado um relatório anual de avaliação das atividades desenvolvidas na Região no âmbito 

do PNSE. 

 

 

IX - OBSERVAÇÕES 
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ANEXO I 

Bilhete de identidade dos indicadores 
(de acordo com a orientação n.º 14 da DGS de 28/10/2013 e Departamento de Saúde Pública da ARSLVT,IP) 

 

(i) Taxa de cobertura dos alunos pelo PNSE, segundo o nível de educação e ensino (Pré-

Escolar, 1.º Ciclo de Ensino Básico (CEB), 2.º CEB, 3.º CEB e Ensino Secundário) 

 
 

(ii) Taxa de cobertura do pessoal docente pelo PNSE, segundo o nível de educação e ensino 
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(iii) Percentagem de alunos de 6 e 13 anos com vigilância da sua saúde, após intervenção da 

equipa de Saúde Escolar (indicador modificado) 

 

 

(iv) Percentagem de alunos com Necessidades de Saúde Especiais (NSE) alvo de acompanhamento 
pela Saúde Escolar, no 1.º CEB 

 

 

  

indicador 
Percentagem de alunos de 6 e  13 anos com vigilância da sua saúde, após 
intervenção da equipa de Saúde Escolar 

Grupo Estado de Saúde ÁREA Acesso 

Numerador 
Número de alunos de 6 e 13 anos com vigilância da sua saúde, após intervenção da 
equipa de Saúde Escolar 

Denominador 
Número de alunos de 6 e 13 anos sem vigilância da sua saúde identificados pela 
USF/UCSP  

Fonte ARS/ACES/Escolas Unidade de medida Percentagem 

Observações 

No denominador devem constar os alunos identificados, no final do ano civil, pelas 
USF/UCSP sem EGS aos 6 e 13 anos de idade, apesar de todas as diligências, 
nomeadamente convocatória. Em janeiro, cada USF/UCSP deverá enviar esta lista à 
equipa de Saúde Escolar do ACES.  
No numerador, considera-se que existe intervenção da Saúde Escolar quando foram 
desenvolvidas atividades para promover/facilitar a realização do EGS (se a criança 
integra o parque escolar, se realizou EGS no privado, agendamento de consulta, etc.) 
Dois indicadores: 1- para a coorte de 5-6 anos e 2- para a coorte de 12-13 anos 
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(v) Percentagem de alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) e simultaneamente NSE 

em relação ao total de alunos com NEE, no 1.º CEB 

 
 

(vi) Percentagem de alunos com PNV cumprido, aos 7 anos de idade, após intervenção da equipa 

de Saúde Escolar (indicador modificado) 

 
(vii) Percentagem de alunos com situações de risco de maus tratos sinalizados para os Núcleos de 

Apoio, segundo o nível de educação e ensino

 

 

indicador 
Percentagem de alunos com PNV cumprido, aos 7 anos de idade, após intervenção 
da equipa de Saúde Escolar 

Grupo Estado de Saúde ÁREA Acesso 

Numerador 
Número de alunos com PNV cumprido, aos 7 anos de idade, após intervenção da 
equipa de Saúde Escolar 

Denominador 
Número de alunos sem PNV cumprido, aos 7 anos de idade, identificados pelas 
USF/UCSP  

Fonte ARS/ACES/Escolas Unidade de medida Percentagem 

Observações 

No denominador devem constar os alunos identificados, no final do ano civil, pelas 
USF/UCSP sem PNV cumprido aos 7 anos de idade, apesar de todas as diligências 
(nomeadamente convocatória e visita domiciliaria). Em janeiro, cada USF/UCSP 
deverá enviar esta lista à equipa de Saúde Escolar do ACES.  
A coorte dos 7 anos será sempre definida  
No numerador, considera-se que existe intervenção da Saúde Escolar quando foram 
desenvolvidas atividades para promover/facilitar a atualização do PNV, como por 
exemplo se a criança integra o parque escolar, agendamento de vacinação, etc.) 
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(viii) Percentagem de alunos vítimas de acidentes escolares, segundo o nível de educação e ensino 

 
 

 

(ix) Percentagem de alunos que realizam a higiene oral no pré-escolar e no 1.º CEB 

 

 

(X), (XI), (XII), (XIII), (XIV), (XV) e (XVI) Percentagem de alunos abrangidos por projetos de 

promoção de promoção da saúde 
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(XVII) Percentagem de Estabelecimentos que lecionam o 3.º CEB e que implementaram projeto 

estruturado de prevenção do tabagismo  

indicador 
Percentagem de Estabelecimentos que lecionam o 3.º CEB e que implementaram 
projeto estruturado de prevenção do tabagismo 

Grupo Determinantes da saúde ÁREA Comportamento 

Numerador 
Número de Estabelecimentos que lecionam o 3.º CEB e que implementaram projeto 
estruturado de prevenção do tabagismo  

Denominador Número de Estabelecimentos que lecionam o 3.º CEB  

Fonte ARS/ACES/Escolas Unidade de medida Percentagem 

Observações Indicador de eixo Regional contratualizado com as USP 
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FICHA DE PROJETO Nº 11 

PROJETO INTEGRADO DE PREVENÇÃO NO ÂMBITO DOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS COM 

SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM CONTEXTO ESCOLAR (ABREVIADO DE PIP-CAD) 

I – ENQUADRAMENTO 

Há zonas de interseção na área da prevenção dos CAD (comportamentos aditivos e dependências), 

mais especificamete no âmbito do uso/abuso de substâncias psicoativas, por parte da DICAD - 

Equipas de Prevenção das UIL, por parte das atribuições da saúde escolar dos ACES e por parte das 

Escolas, e por tal faz todo o sentido que os projetos a desenvolver sejam elaborados e participados 

pela colaboração destes 3 parceiros. 

 

De acordo com a orientação da DGS n.º 014/2013 de 28/10/2013 para o ano letivo 2013/20144) - 

preconiza intervenção neste âmbito em, pelo menos, 4 indicadores. Pelo que, no âmbito desta 

temática, faz todo o sentido definir ações conjuntas para os técnicos das equipas de saúde escolar, 

em articulação com as equipas de prevenção da Divisão de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e Dependências (DICAD) e o meio escolar. 

 

Tendo em conta o exposto, os indicadores previstos na área de intervenção - “Promoção de Saúde e 

da Literacia em Saúde” na orientação da DGS acima referida, que deverão ser trabalhados em 

conjunto são: 

 Indicadores - XI / XIV / XV – Percentagem de alunos abrangidos por projetos de prevenção do 

consumo de tabaco, álcool e substâncias psicoativas ilícitas por nível de ensino respetivamente; 

 Indicador XVI – percentagem de alunos abrangidos por projetos de promoção da saúde mental, 

segundo nível de educação e ensino - remete-se este indicador também dado que a implementação 

de projetos/programas de desenvolvimento de competências pessoais e sociais de nível de 

prevenção universal abrangem transversalmente a prevenção de vários comportamentos de risco 

e/ou perturbações, entre eles consumo de SPA lícitas e/ou ilícitas, educação sexual, saúde mental, 

por trabalharem competências tais como a regulação emocional, assertividade, tomada de decisão e 

resolução de problemas, gestão de conflitos, resistência à frustração, resistência à pressão para uso 

de SPA,  entre outras. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Definimos 2 objetivos gerais: 
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1. Objetivo regional: Concertar as intervenções preventivas no âmbito dos comportamentos aditivos e 

dependências (CAD) com substância psicoativa, em parceria com as escolas, de forma a rentabilizar 

os recursos da área da saúde (DICAD e DSP-Saúde Escolar) e a diminuir o n.º de intervenções 

pontuais, não integradas em projetos estruturados de prevenção; 

2. Objetivo local: Aumentar conhecimentos e competências técnicas na área da intervenção preventiva 

dos CAD dos profissionais de Saúde das Equipas de Saúde Escolar dos ACES para serem parceiros-

chave na prevenção do uso de SPA (ao nível da prevenção universal, seletiva e indicada) nas 

escolas/centros de formação profissional das suas zonas de intervenção. Os objetivos específicos são: 

a) Disponibilizar formação aos profissionais de Saúde das Equipas de Saúde Escolar dos ACES no 

âmbito da prevenção dos comportamentos aditivos e dependências – da competência da 

DICAD;   

b) Elaboração e implementação de projetos integrados e continuados de prevenção no âmbito 

dos CAD, em contexto escolar/meio formação profissional, de acordo com as necessidades 

identificadas – competência da DICAD e da Saúde Escolar dos ACES. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Assim no que se refere aos 2 objetivos específicos atrás expostos: 

2.A) Disponibilizar formação às equipas que, ao nível dos cuidados de saúde primários, desenvolvem 

respostas de saúde materno-infantil e saúde escolar mediante um processo de formação e 

enquadramento técnico por parte dos serviços especializados em comportamentos aditivos e 

dependências – da competência da DICAD. Este objetivo visa: 

o Capacitar os profissionais para implementar metodologias de intervenção preventiva, baseadas 

nos pressupostos teóricos atrás expostos (multicomponentes: informativa, desenvolvimento de 

competências sócio emocionais, medidas reguladoras/ambientais; abrangendo diferentes 

dimensões: escola, pares, família, comunidade).  

 incluindo formação para aplicação e co-formação, no âmbito de projetos/programas de 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais em contexto escolar (entre eles, Proj. 

Eu e os Outros, Programa Trilhos e outros recursos pertinentes),  

 incluindo a implementação da componente de medidas reguladoras (Linhas orientadoras 

para as escolas para lidarem  com situações de suspeita de consumo, consumo, posse e/ou 

tráfico de SPA ; inclui sinalização precoce e encaminhamentos para área da saúde (ACES e 

consultas especializadas a nível dos CAD e/ou outras áreas):  
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- Capacitar os profissionais para a deteção precoce de sinais de alerta relativos a 

problemas ligados com comportamentos aditivos e dependências (ex.: alteração de 

comportamento, de défices cognitivos e de doença mental), bem como, para a 

referenciação para respostas, de acordo com nível de risco. 

o O investimento na formação de profissionais que trabalham com adolescentes deverá incidir 

sobre: (1) SPA: efeitos, riscos associados e enquadramento legal; (2) sinais de alerta e rede de 

respostas integradas; (3) motivação para a mudança (entrevista motivacional); (4) modelo de 

resolução colaborativa de problemas (5) integração de elementos vocacionais na abordagem 

preventiva (estruturação de projetos de vida). 

o Ações a desenvolver no objetivo 2.A): 

Ação n.º 1 - Organização e realização de ação de formação por parte da DICAD e respetivas 

Equipas de Prevenção dos CRI para técnicos da saúde escolar da ARSLVT, intitulada “Prevenção 

de Comportamentos Aditivos e Dependências com Substâncias Psicoativas em Meio Escolar 

para Equipas Técnicas de Saúde Escolar dos ACES” (num total de 35 horas) – n.º de ações a 

desenvolver 2 em 2014 e 1 em 2015, envolvendo pelo menos 3 técnicos de saúde escolar por 

ACES (15 ACES na ARSLVT), para 2015 e 2016 avaliar-se-á a formação de acordo com as 

necessidades sentidas. 

2.B) Elaboração e implementação de projetos integrados e continuados de prevenção, em contexto 

escolar, no âmbito dos CAD, de acordo com as necessidades identificadas – competência da DICAD 

e da Saúde Escolar dos ACES. Neste sentido compete às Equipas de Saúde Escolar e às Equipas de 

Prevenção da DICAD:  

o Implementar projetos de intervenção preventiva de forma integrada entre as 2 equipas, em co-

parceria, dado que existem funções sobreponíveis ao nível da promoção de saúde e da 

prevenção universal, bem como poderá haver interconexões e ganhos ao nível da prevenção 

seletiva e indicada. 

o Concertar as intervenções preventivas em meio escolar nesta matéria, de forma a evitar 

sobreposição de intervenções e a rentabilizar recursos; 

o Avaliar necessidades e recursos nesta área para intervir com crianças/adolescentes,  

o Bem como enquadrar intervenções integradas entre ambas as equipas que privilegiem 

respostas preventivas precoces, baseadas na evidência científica, que fomentem a resiliência e 

reforcem processos de vinculação familiar, escolar e social, bem como a promoção de 

competências socio emocionais de acordo com o estádio de desenvolvimento: 
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 A intervenção em meio escolar remete para a necessidade de negociar local e 

regionalmente o enquadramento dos programas na dinâmica curricular / institucional tendo 

por base a noção de que as intervenções mais eficazes são integradas nas componentes 

pedagógicas mais alargadas - possibilidade de recurso às disciplinas de cariz científico como 

forma de ultrapassar as limitações resultantes da ausência de tempos disciplinares não 

curriculares 
 

o Ações a desenvolver no objetivo 2.B): 

1. Ação n.º 2 - Implementar de forma integrada entre as 2 equipas, em co-parceria, em 

contexto escolar, medidas reguladoras/ambientais, mais concretamente linhas orientadoras 

de procedimentos para lidar com as situações de suspeita de consumo, consumo, posse 

e/ou tráfico de substâncias psicoativas na escola e no meio próximo – envolver pelo menos 

5 escolas (de preferência 1 por sub-região) enquanto projeto-piloto -  

- A experiência de implementação deste objetivo envolve, grosso modo, 4 atividades: 

readaptação/elaboração de guião orientador para implementar em conjunto com as 

escolas; Apresentação do guião aos Agrupamentos de Escola e à PSP Escola Segura da 

zona de abrangência dos ACES, bem como levantamento de necessidades por 

agrupamento escolar; Divulgação e Implementação junto dos agentes educativos das 

escolas do Guião de Procedimentos para lidar com Situações de Suspeita, Consumo, 

Posse e/ou Tráfico de SPA em Contexto Escolar; Acompanhamento e monitorização do 

processo de implementação do Guião de procedimentos em contexto escolar, que por 

sua vez permite identificar necessidades de intervenção preventiva na escola;  

2. Ação n.º 3 - Envolver técnicos das equipas de saúde escolar na formação de programas 

estruturados de desenvolvimento de competências pessoais e socio-emocionais (ex. Proj. Eu 

e os Outros, Programa Trilhos, etc.), de forma a serem aplicadores e depois co-formadores 

dos mesmos junto dos professores e/ou outros técnicos da escola – envolver pelo menos 5 

técnicos de saúde escolar num destes projetos 

Envolverá no início aplicação em contexto de sala de aula por parte dos técnicos e em 

articulação com professor/escola e depois a possibilidade de serem co-parceiros de 

formação deste programas a professores e realizarem a monitorização da aplicação dos 

mesmos. 
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IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

AÇÃO 1       X  X   X     

AÇÃO 2             X   X     

AÇÃO 3             X  X     

 

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

Ação n.º 1 - Organização e realização de ação de formação por parte da DICAD e respetivas Equipas 

de Prevenção dos CRI para técnicos da saúde escolar da ARSLVT -  n.º de ações a desenvolver 3  e 

tentar envolver pelo menos 3 técnicos de saúde escolar por ACES (15 ACES na ARSLVT)  

Ação n.º 2 - envolver pelo menos 5 escolas (de preferência 1 por sub-região) – contribuindo para 

Indicadores - XI / XIV / XV do Plano Nacional de Saúde Escolar (Orientação DGS n.º 014/2013) - 

Percentagem de alunos abrangidos por projetos de prevenção do consumo de tabaco, álcool e 

substâncias psicoativas ilícitas por nível de ensino respetivamente; bem como incluir outros 

indicadores de medida: 

 O indicador II do Plano Nacional de Saúde Escolar – Taxa de cobertura do pessoal docente pelo PNSE, 

segundo nível de educação e ensino;  

 Bem como mais 2 indicadores que seria a taxa de cobertura de escolas envolvidas nestes indicadores, 

bem como % de projetos que envolveram ações para pais; 

Ação n.º 3 - envolver pelo menos 5 técnicos de saúde escolar num destes projetos (Trilhos, Eu e os 

Outros ou outros) - – contribuiu para Indicador XVI do Plano Nacional de Saúde Escolar (Orientação 

DGS n.º 014/2013) – percentagem de alunos abrangidos por projetos de promoção da saúde mental, 

segundo nível de educação e ensino; bem como incluir outros indicadores de medida: 

 O indicador II do Plano Nacional de Saúde Escolar – Taxa de cobertura do pessoal docente pelo PNSE, 

segundo nível de educação e ensino;  

bem como mais 2 que seria a taxa de cobertura de escolas envolvidas nestes indicadores, bem como 

% de projetos que envolveram ações para pais. 
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VI – RECURSOS 

HUMANOS 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

AÇÃO 1  
5 técnicos DICAD e pelo 

menos 30 técnicos saúde 
escolar 

5 técnicos DICAD 5 técnicos DICAD 

AÇÃO 2   
Pelo menos 6 técnicos da  

DICAD e pelo menos 5 
técnicos saúde escolar 

Pelo menos 6 técnicos 
da DICAD e pelo menos 
5 técnicos saúde escolar 

AÇÃO 3   
Pelo menos 6 técnicos da  

DICAD e pelo menos 5 
técnicos saúde escolar 

Pelo menos 6 técnicos 
da DICAD e pelo menos 
5 técnicos saúde escolar 

 

FINANCEIROS 

Deslocações – dos técnicos, quer ao nível da formação e quer ao nível da implementação das ações. 

Material logístico – vária ordem (administrativo, informático) 

Tempo dos técnicos – a designar por UIL da DICAD e os ACES e por necessidades diagnosticadas, mas 

pelo menos 7 horas semanais por técnico envolvido a partir da ação 2 e 3 (planeamento, preparação, 

intervenção e avaliação).  

 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES/ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

AÇÃO 1 DICAD e Saúde Escolar ACES  

AÇÃO 2 
DICAD e Saúde Escolar ACES, Escolas e/o Centros de formação profissional para jovens, PSP 
Escola Segura 

AÇÃO 3 DICAD e Saúde Escolar ACES, Escolas e/o Centros de formação profissional para jovens 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

Qualquer uma das ações é alvo de avaliação de processo e de resultados: 

Ação 1 – avaliação de processo e de resultados dos formandos 

Ação 2 - avaliação de processo e de resultados dos professores/escola e n.º de alunos sinalizados 

e/ou encaminhamentos 

Ação 3 – Avaliação de processo e de resultados junto dos formandos e dos alunos alvo da 

formação/intervenção 

 

IX - OBSERVAÇÕES  
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FICHA DE PROJETO Nº 12 

INTERVENÇÃO EM CONTEXTO RECREATIVO – MEIO UNIVERSITÁRIO 

I – ENQUADRAMENTO 

Âmbito da Redução dos Riscos e Minimização de Danos 

As abordagens em matéria de Redução dos Riscos e Minimização de Danos, na qual se enquadra o 

presente projeto, consistem em procurar modificar o comportamento dos consumidores de drogas a 

fim de diminuir os riscos, nos casos em que não é possível impedir o consumo ou conseguir a 

abstinência. 

A adoção de modos de consumo sem perigo ou de menor risco faz parte dessas abordagens, assim 

como iniciativas destinadas a prestar ajuda e assistência. 

Na sequência de contactos desenvolvidos por elementos do Grupo de Intervenção no Ensino 

Superior (GIES) ainda no Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT, IP)7 foi encetada esta 

intervenção junto a Associações Académicas Universitárias, intervenção que tem vindo a acontecer 

de forma sistemática em alguns pontos da região de Lisboa e Vale do Tejo. Considerando a 

importância de envolver a «(...) sociedade civil na promoção de projetos estruturantes de 

intervenção, numa lógica de desenvolvimento de competências partilhadas e adequadas aos 

diferentes contextos da realidade local e/ou nacional»8,  

Nesse âmbito iniciou-se um Programa de Formação/ Ação no âmbito da Redução de Riscos em 

Contexto Académico, visando a participação de grupos de voluntários no contexto recreativo 

académico, nomeadamente em eventos como a semana académica, receção aos caloiros, queima 

das fitas, latada, noites académicas, entre outras, numa lógica de proximidade através da 

Intervenção de Pares para Pares. A Formação em Substâncias Psicoativas e Toxicodependências é um 

fator crítico de sucesso para qualquer tipo de intervenção neste domínio, e uma das suas finalidades 

é promover a disseminação de informação e de conhecimento junto da sociedade civil. Contudo, é 

frequente que a formação fornecida não se traduza numa intervenção na qual os conhecimentos 

adquiridos sejam postos em prática, com benefício direto da comunidade a quem se dirige. Assim, 

importa treinar e desenvolver competências enquanto fator estratégico para uma intervenção de 

                                                             
7 No âmbito do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), foi aprovada a Lei Orgânica do Ministério 
da Saúde pelo Decreto -Lei n° 124/2011, de 29 de dezembro, o qual procedeu à criação do Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), extinguindo, em consequência, o Instituto da Droga e da 
Toxicodependência, IP (IDT,IP), cometendo às Administrações Regionais de Saúde, IP (ARS,IP) a componente de 
operacionalização das políticas de saúde. 
8
 Resolução do Conselho de Ministros, n.º 115/2006 de 18 de Setembro (DR, 1ª Série – n.º 180, pág. 6840) 
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qualidade centrada nos pares e projetada na comunidade, pelo que a aliança entre as áreas da 

Formação e da Redução de Riscos se reveste fundamental para intervir a partir do meio universitário.  

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Objetivo Geral 

 Implementar, a sensibilização/ formação de estudantes universitários para uma abordagem de rua 

informal e de fácil acesso, difundindo informação objetiva e prevenindo e/ou intervindo em 

situações consideradas de risco no contexto recreativo académico.  

Objetivos Específicos 

 Dotar os estudantes universitários de conhecimentos e atitudes que lhes permitam trabalhar com 

maior eficácia no domínio da Redução de Riscos e Minimização de Danos, no âmbito dos consumos 

de substâncias psicoativas em meio recreativo universitário; 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Concretização do projeto: 

Mobilização de estruturas e técnicos  

O projeto é dinamizado na ARSLVT, IP/ DICAD – Divisão de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências, sendo da responsabilidade das Unidades de Intervenção Loca 

(Despacho n.º 2976/2014. DR n.º 37, Série II de 2014-02-21) a implementação no terreno e 

articulação com a organização da Semana Académica. 

Articulação com o Ensino Superior 

Para a concretização do projeto é necessário desenvolver um trabalho de articulação com as 

estruturas do Ensino Superior a diferentes níveis: 

Federações / Academias – enquanto estruturas organizadoras das Semanas académicas e entidades 

agregadoras das diferentes associações de estudantes.  

Paralelamente, é importante negociar o envolvimento destas estruturas ao nível (1) da mobilização 

das associações de estudantes / faculdades para o processo de captação de voluntários, (2) da 

organização e calendarização do programa de formação dos voluntários, (3) bem como da 

viabilização da participação dos grupos de voluntários neste processo formativo. Finalmente, é 

igualmente fundamental equacionar o enquadramento das equipas de voluntários na dinâmica 
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organizativa dos eventos, nomeadamente (a) garantir que os voluntários estejam cobertos pelos 

seguros da organização (b) que a rede de comunicação interna seja alargada aos grupos de 

voluntários mediante o fornecimento por parte da organização de intercomunicadores ou afins.  

Associações de Estudantes – enquanto potencial interlocutor junto aos voluntários neste projeto. 

Grupo de voluntários universitários – enquanto interventores diretos no contexto da Semana 

Académica. Após formação específica e sob orientação técnica cabe a este grupo, organizar-se em 

grupos de ronda que circulem pelo espaço onde decorre a Semana Académica e estabelecer contacto 

com os frequentadores do espaço, distribuir informação, identificar e encaminhar situações de risco.  

Articulação com Organizações / Estruturas locais 

Aferir da existência de outras estruturas/organizações a realizar trabalho similar ou complementar 

no mesmo contexto de intervenção, articulando com elas procedimentos e estratégias no sentido de 

potenciar a capacidade interventiva de todas as partes e evitar a duplicação de esforços e respostas. 

Equacionar a potencial integração de voluntários formados neste projeto, nestas organizações no 

âmbito de intervenções do mesmo teor. 

Programa de Formação 

O programa de formação de suporte à intervenção de rua por parte dos grupos de voluntários 

deverá ter lugar no decurso no mês de Abril/Maio num total de 15 horas em contexto de sala de 

aula. O programa está organizado em 5 módulos versando: 

I - Enquadramento Genérico do Fenómeno da Toxicodependência; 

II - Intervenção em Contexto Recreativo; 

III e IV - Processos de Comunicação; 

V - Organização das linhas de ação no terreno. 

O programa de formação será ministrado por elementos da DICAD – Divisão de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências (ARSLVT, I.P.) / Unidades de Intervenção Local (UIL). 

O programa de formação deverá ser objeto de certificado por parte da ARSLVT na medida em que o 

voluntário cumpra a totalidade do mesmo, quer ao nível componente formativa, quer a componente 

de intervenção. 

Trabalho de suporte técnico 

 Prévio à Semana Académica  

A organização da intervenção dos voluntários requer a estruturação de um diário de bordo que 

permita em simultâneo reunir a informação básica sobre recursos e procedimentos em contexto 
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recreativo e servir de base à anotação de alguns elementos para a monitorização do trabalho 

desenvolvido por estes grupos.  

Serão distribuídos materiais informativos, pelos grupos de voluntários, no decurso das Semanas 

Académicas sendo a seleção e produção dos referidos materiais da responsabilidade do DICAD. 

 Durante a Semana Académica 

No decurso da Semana Académica o suporte técnico situa-se ao nível do planeamento e 

monitorização das intervenções no terreno cuja regularidade e intensidade deverá ser definida em 

função das realidades locais (número de voluntários, número de técnicos, programação e 

ocorrências, entre outras). 

 Posterior à Semana Académica 

O trabalho de suporte técnico posterior à Semana Académica envolve sobretudo a avaliação da 

experiência e a potencial organização de uma dinâmica local dirigida à replicação da metodologia 

noutros eventos universitários. Este processo poderá envolver a promoção da integração dos 

voluntários em estruturas pré existentes ou a criação de condições para o surgimento de novas 

estruturas locais. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

FORMAÇÃO   X      X        X    X    

INTERVENÇÃO   X      X      X      X    

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

 Continuar a assegurar a intervenção nos 3 contextos académicos, Lisboa cidade, Santarém cidade e 

Setúbal cidade; 

 Garantir o envolvimento de um mínimo de 2 técnicos na intervenção noturna; 

 Integrar em formação entre 10 e 15 voluntário para cada cidade; 

 Garantir a presença de técnicos e voluntários em 20% das noites das semanas académicas; 
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 Sensibilizar/formar pares no contexto universitário para a problemática dos consumos de SPA, licitas 

e ilícitas; 

 Sensibilizar para a importância do trabalho de pares na promoção da saúde e comportamentos de 

risco; 

 Disseminar informação objetiva e prevenindo e/ou intervindo em situações consideradas de risco no 

contexto recreativo académico; 

 Sensibilizar o contexto universitário para as vantagens do consumo informado e para a gestão do 

mesmo; 

 Dotar os estudantes universitários de conhecimentos e atitudes que lhes permitam trabalhar com 

maior eficácia no domínio da Redução de Riscos e Minimização de Danos, no âmbito dos consumos 

de substâncias psicoativas em meio recreativo universitário. 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

FASES/ 

ATIVIDADES 
2013 2014 2015 2016 

FORMAÇÃO 

5 
(4 Técnicos do 
CRI da 
Península 
Setúbal e 1 do 
CRI Ribatejo) 

5-10 Técnicos das 
UIL: UD Centro das 
Taipas, Cri Oriental e 
Unidade de 
Alcoologia, CRI da 
Península Setúbal e 
CRI Ribatejo 

5-10 Técnicos das UIL: 
UD Centro das Taipas, 
Cri Oriental e Unidade 
de Alcoologia, CRI da 
Península Setúbal e 
CRI Ribatejo 

5-10 Técnicos das 
UIL: UD Centro das 
Taipas, Cri Oriental e 
Unidade de 
Alcoologia, CRI da 
Península Setúbal e 
CRI Ribatejo 

INTERVENÇÃO 

11 
(4 Técnicos do 
CRI da 
Península 
Setúbal e 7 do 
CRI Ribatejo) 

5-10 Técnicos das 
UIL: UD Centro das 
Taipas, Cri Oriental e 
Unidade de 
Alcoologia, CRI da 
Península Setúbal e 
CRI Ribatejo 

5-10 Técnicos das UIL: 
UD Centro das Taipas, 
CRI Oriental e Unidade 
de Alcoologia, CRI da 
Península Setúbal e 
CRI Ribatejo 

5-10 Técnicos das 
UIL: UD Centro das 
Taipas, CRI Oriental 
e Unidade de 
Alcoologia, CRI da 
Península Setúbal e 
CRI Ribatejo 

 

FINANCEIROS 

 Com os voluntários – a intervenção no âmbito da Semana Académica deverá ser objeto de um 

seguro de vida e de responsabilidade civil a imputar à organização da referida Semana 

Académica; 

 No âmbito da intervenção – Decorrente deste projeto prevêem-se ainda despesas com a 

elaboração e reprodução de materiais (materiais informativos) a disponibilizar pelo ARSLVT.  



PLANO REGIONAL DE SAÚDE 2013 - 2016 

 

91 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

 Com os voluntários – a intervenção no âmbito da Semana Académica deverá ser objeto de um 

seguro de vida e de responsabilidade civil a imputar à organização da referida Semana 

Académica; 

 No âmbito da intervenção – Decorrente deste projeto prevêem-se ainda despesas com a 

elaboração e reprodução de materiais (materiais informativos) a disponibilizar pelo ARSLVT. 

 

 

 

 

 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

O projeto decorre em dois momentos distintos, formação dos voluntários e intervenção em contexto 

recreativo. Assim para a avaliação da formação devem ser recolhidos no final de cada módulo uma 

ficha de avaliação preenchida pelos formadores e pelos formandos. A intervenção no terreno será 

avaliada com base nos diários de campo e material distribuído. 

 

 

IX – OBSERVAÇÕES 

 

  

FASES/ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1  ARSLVT/DICAD+ UIL+ Associação Académica 

2  ARSLVT/DICAD+ UIL+ Associação Académica 
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FICHA DE PROJETO Nº 13 

PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLO DE INFEÇÃO E RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS NA ARSLVT 

I – ENQUADRAMENTO 

As infeções associadas aos cuidados de saúde dificultam o tratamento adequado do doente e são 

causa de significativa morbi-mortalidade, bem como de consumo acrescido de recursos hospitalares 

e comunitários. No entanto, cerca de um terço são, seguramente, evitáveis.  

O Despacho n.º 2902/2013 de 22 de Fevereiro, do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da 

Saúde, criou o programa de saúde prioritário denominado “Programa de Prevenção e Controlo de 

Infeção e Resistência aos Antimicrobianos”(PPCIRA). 

No âmbito da anterior legislação, nomeadamente o Despacho Ministerial n.º 14178/2007, publicado 

no DR II série, n.º 127 de 4 de Julho de 2007, a ARSLVT,IP tem vindo a trabalhar nesta temática, 

através da nomeação de uma Equipa de Controlo de Infeção (CCI) local em cada ACES e do Grupo 

Regional de Prevenção e Controlo de Infeção, da realização de ações de formação e elaboração de 

normas regionais, divulgadas por todos os profissionais dos ACES. 

O enquadramento legislativo atual, Despacho n.º 15423/2013, publicado no Diário da República, 2.ª 

série — N.º 229 — 26 de novembro de 2013 veio atribuir novas competências aos grupos 

coordenadores regionais atendendo à situação epidemiológica em Portugal: 

“O controlo das infeções associadas aos cuidados de saúde está ligado à prevenção da resistência aos 

antimicrobianos. Estes, revolucionaram, a partir da década de 40, o tratamento dos doentes com 

infeções, contribuindo, significativamente, para a redução da morbimortalidade. Contudo, o seu uso 

maciço e, frequentemente, inadequado, promoveu a emergência e seleção de bactérias resistentes e 

multirresistentes, existindo evidência de associação, consistente e estatisticamente relevante, entre o 

nível de consumo de classes específicas de antibióticos e a resistência a essas mesmas classes. Assim, 

o antibiótico, essencial para a realização, em segurança, de muitas intervenções e processos de saúde 

e determinante do aumento da esperança de vida verificado na segunda metade do século XX, passou 

a estar ameaçado de perda de eficácia, o que se poderá traduzir num retrocesso na história da 

Medicina.” (Direção-Geral da Saúde). 

“Globalmente, Portugal apresenta crescente taxa de resistência do Staphylococcus aureus à 

meticilina, sendo nesta altura o país europeu com mais elevada taxa” (Direção-Geral da Saúde) 

 “Em Portugal, Klebsiella pneumoniae mostra crescente resistência às cefalosporinas de terceira 

geração, verificando-se um aumento de 28,8% para 36,2% entre 2009 e 2011” (Direção-Geral da 

Saúde) 
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“As taxas de resistência às cefalosporinas e de multirresistência de Escherichia coli são menores que 

as de Klebsiella pneumoniae, mas também crescentes” (Direção-Geral da Saúde) 

“Portugal está entre os 10 países europeus com mais elevado consumo de antibióticos na 

comunidade…” (Direção-Geral da Saúde) 

Um dos objetivos gerais deste programa é: “Promover o uso correto de antimicrobianos”, pelo que o 

Grupo Coordenador Regional PPCIRA da ARSLVT,IP, no seu Plano de Atividades para o triénio 2013 – 

2015, traçou como um dos objetivos gerais: “Elaborar estudos epidemiológicos em algumas unidades 

de saúde da Região de Lisboa e Vale do Tejo”. 

Para atingir este objetivo, considerou-se muito importante a elaboração de um estudo de 

investigação sobre: “A prevalência e o perfil da resistência de microrganismos responsáveis pela 

infeção respiratória nos ACES das NUTS III da Região de Lisboa e Vale do Tejo”.  

Pretende-se que este estudo seja realizado num ACES por cada uma das seguintes sub regiões de 

Lisboa e Vale do Tejo: Grande Lisboa; Médio Tejo; Lezíria do Tejo; Oeste e Península de Lisboa. A 

escolha dos ACES a integrar o estudo, basear-se-á no perfil de prescrição de antibióticos na 

ARSLVT,IP.  

Este será um estudo observacional, retrospetivo, baseado na aplicação de um questionário no 

momento da consulta médica; da realização de exames bacteriológicos à expetoração de doentes 

identificados pelos médicos de clínica geral e no perfil de prescrição de antibióticos. Serão escolhidos 

para o estudo os ACES que tenham um grande número de antibióticos prescritos e os ACES que 

tenham um menor número de antibióticos prescritos. 

Consideramos que este é um estudo de grande pertinência e replicável noutras ARS. 

 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Fixam-se três objetivos: 

1) Conhecer o tipo de infeções respiratórias mais frequentes nas comunidades integradas no 

estudo; 

2) Conhecer os agentes etiológicos e a resistência dos micorganismos responsáveis pela infeção 

respiratória, nas comunidades estudadas; 

3) Comparar o perfil de prescrição de antibióticos nessas comunidades com os agentes etiológicos 

e as eventuais resistências desses microrganismos. 
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III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

1) Articulação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica da ARSLVT,IP, para  identificação do perfil 

de prescrição de antibióticos e escolha dos ACES a integrar no estudo; 

2) Elaboração do projeto de investigação; 

3) Elaboração do instrumento de recolha de dados; 

4) Solicitação da autorização à Comissão de Ética da ARSLVT, IP, para elaboração do estudo nos 

ACES; 

5) Elaboração de protocolos com laboratórios para execução de exames bacteriológicos e teste de 

sensibilidade aos antibióticos; 

6) Divulgação do estudo e pedido de autorização aos Diretores Executivos dos ACES e solicitação da 

colaboração dos intervenientes, na implementação do estudo, anexando informação relativa ao 

mesmo; 

7) Aplicação do Estudo e Recolha da Informação; 

8) Análise estatística dos resultados; 

9) Elaboração do Relatório Final e sua divulgação.  

 

 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

1 ano. 

 

 

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

 

 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

 Grupo de Coordenação Regional (GCR) do PPCIRA, nomeado pelo CD da ARSLVT, I.P.. 
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FINANCEIROS 

CUSTOS DO PROJETO: 

 Atividade corrente dos profissionais dos ACES e do Grupo Regional do PPCIRA, sem custos 

adicionais; 

 Realização de exames bacteriológicos (direto, cultural) com teste de sensibilidade aos 

antibióticos – 1.000 X 2,5 € = 2500 €. 

 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

 

 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

 

 

 

IX - OBSERVAÇÕES 
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FICHA DE PROJETO Nº 14 

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA ARSLVT, IP 

I – ENQUADRAMENTO 

A vigilância epidemiológica consiste na atividade sistemática e continuada de recolha, compilação, 

tratamento, análise e interpretação de dados relativa a todos os aspetos da ocorrência e 

disseminação de uma doença ou relativa a fenómenos relacionados com a saúde e seus fatores 

determinantes e condicionantes, e transmissão da informação aos potenciais utilizadores. Utiliza 

métodos orientados para a ação, caracterizados, sobretudo, pela sua exequibilidade, uniformidade, 

mensurabilidade e rapidez. O seu principal objetivo é detetar, rapidamente, alterações na 

distribuição do(s) fenómeno(s) em estudo com a finalidade de iniciar a aplicação/implementação de 

medidas de investigação e de controlo, constituindo-se, assim, como uma função essencial de 

qualquer sistema de Saúde Pública. 

 

Desde o século XIX que a legislação portuguesa sobre os serviços de saúde reflete uma preocupação 

com o conhecimento das doenças transmissíveis e seu controlo. Esta preocupação inicial, partilhada, 

aliás, por outros países, traduz a chamada 1.ª Fase da Epidemiologia, na qual a abordagem 

epidemiológica se centrou, essencialmente, naquelas doenças.  

 

A moderna epidemiologia, que teve como grande marco os trabalhos de Doll, Hill e colaboradores, 

em meados do século XX, sobre as relações entre o tabaco e o cancro do pulmão, veio alargar o 

âmbito de interesse para as doenças cerebro-vasculares, crónico-degenerativas e incapacitantes, e 

para outros fenómenos com relevância para a saúde pública, incluindo os traumatismos/acidentes, 

tendo introduzido outros ramos da epidemiologia - a epidemiologia ambiental e ocupacional, com 

um enfoque particular no estudo dos determinantes da saúde. 

 

O diploma legal que estabelece um sistema de vigilância em Saúde Pública (Lei n.º 81/2009, de 21 de 

Agosto) acompanha esta mudança, alargando o âmbito da vigilância epidemiológica a outros 

fenómenos de saúde e riscos para a Saúde Pública, incluindo a “(…) vigilância de doenças e incidentes 

associados a cuidados de saúde, bem como de doenças crónicas ou fenómenos sociais com 

repercussão direta na saúde pública”, de acordo com o disposto no n.º 2 do seu Artigo 6.º, tornando 

aquele âmbito mais abrangente e adequado aos desafios que se colocam à moderna epidemiologia.  
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A notificação obrigatória de doenças transmissíveis e de outros riscos em Saúde Pública 

(regulamentada pela Portaria n.º 248/2013, de 5 de Agosto), a obrigatoriedade da notificação 

laboratorial, a definição de uma cadeia de comando e controlo para situações que ponham em risco 

a Saúde Pública, o funcionamento de uma rede integrada de informação e comunicação, bem como 

a definição de um regime sancionatório cuja aplicação tem em conta o “(…) risco associado de 

perigosidade para a saúde pública, que decorra da transmissibilidade e da virulência da infeção em 

causa, bem como da possibilidade e magnitude de se gerarem cadeias de transmissão que a falta de 

notificação obrigatória originar” (de acordo com o disposto no n.º 7 do Artigo 22.º da referida Lei) 

são algumas das inovações introduzidas por este diploma legal em relação à antiga legislação, 

totalmente desatualizada e incapaz de responder aos atuais desafios e preocupações da Saúde 

Pública. 

 

Legislação diversa prevê e enquadra o envolvimento das Unidades de Saúde Pública (USP) dos 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) no sistema nacional de vigilância epidemiológica: 

 A Lei n.º 81/2009, de 21 de Agosto prevê, no n.º 2 do Artigo 1.º, a criação de “ (…) uma rede 

de âmbito nacional envolvendo os serviços operativos de saúde pública (…)” e as “(…) autoridades de 

saúde (…), cujos participantes contribuem para um sistema nacional de informação de vigilância 

epidemiológica, denominado SINAVE”. De acordo com o disposto no n.º 2 do Artigo 3.º do Capítulo II, 

referente à organização e funcionamento do sistema de vigilância em Saúde Pública, o processo de 

vigilância contínua em Saúde Pública é feito articulando o exercício de várias entidades, entre as 

quais os “Serviços de saúde pública sedeados nas administrações regionais de saúde” e “Serviços de 

saúde pública, junto das localidades, sediados nos agrupamentos de centros de saúde (ACES) ou nas 

unidades locais de saúde (ULS).” 

 A Portaria n.º 248/2013, de 5 de Agosto aprova o Regulamento de notificação obrigatória de 

doenças transmissíveis e outros riscos em Saúde Pública, que se encontra em anexo à Portaria dela 

fazendo parte integrante. O referido Regulamento “(…) define o prazo e processo de notificação e a 

metodologia de introdução de dados na aplicação informática de suporte ao sistema nacional de 

informação de vigilância epidemiológica (SINAVE), bem como os procedimentos de vigilância de casos 

de doença possíveis, prováveis ou confirmados, de averiguação e identificação de situações de 

incumprimento, e de proteção dos dados pessoais dos doentes e confidencialidade da informação de 

saúde.”, nos termos do disposto no n.º 1 do seu Artigo 1.º. 

 O Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro, que cria os Agrupamentos de Centros de 
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Saúde (ACES) do Serviço Nacional de Saúde e estabelece o seu regime de organização e 

funcionamento (posteriormente, alterado pelos Decretos-Leis n.os 81/2009, de 2 de Abril, 102/2009, 

de 11 de Maio, 248/2009, de 22 de Setembro, e 253/2012, de 27 de Novembro) dispõe, no n.º 1 do 

Artigo 12.º (relativo às Unidades de Saúde Pública - USP) que compete à USP “(…) proceder à 

vigilância epidemiológica (…)”. 

 O Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de Outubro, procede à primeira alteração e republica o 

Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de Abril, que estabelece as regras de designação, competência e 

funcionamento das entidades que exercem o poder de Autoridade de Saúde, e prevê, nas:  

 alínea c), n.º 2 do Artigo 7.º: “Exercer a coordenação regional da vigilância epidemiológica, 

nos termos da legislação aplicável”, no que concerne às competências da Autoridade de Saúde 

de âmbito regional, também designada por Delegado de Saúde Regional; 

 alínea c), n.º 5 do Artigo 8.º: “Exercer a coordenação a nível local da vigilância e investigação 

epidemiológica nos termos da legislação aplicável”, no que concerne às competências da 

Autoridade de Saúde de nível local, também designada por Delegado de Saúde Coordenador. 

 O Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de Outubro, procede à primeira alteração e republica o 

Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de Abril, que cria as regras e princípios de organização dos serviços e 

funções de natureza operativa de Saúde Pública, sedeados a nível nacional, regional e local, e prevê, 

na alínea c), n.º 1 do Artigo 3.º, que compete àqueles serviços “Promover a investigação e a 

vigilância epidemiológicas”. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

São objetivos do Programa de Vigilância Epidemiológica da ARSLVT, IP: 

  Criar e implementar um sistema de vigilância epidemiológica de doenças não transmissíveis 

que envolva os serviços de Saúde Pública, a nível local (Unidades de Saúde Pública - USP) e 

regional (Departamento de Saúde Pública), na área de influência da Região de Lisboa e Vale 

do Tejo, até ao ano 2016; 

  Implementar a aplicação informática de suporte ao SINAVE, na Região de Lisboa e Vale do 

Tejo, de acordo com o planeamento/calendarização definido, a nível nacional, pela 

Direcção-Geral da Saúde (DGS), durante o período de vigência do Plano Regional de Saúde 

2013-2016; 
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  Aumentar em 10% o número de inquéritos epidemiológicos (IE) associados às notificações 

de doenças de declaração obrigatória (DDO) realizadas pelas Autoridades de Saúde dos 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) da área de influência da Região de Lisboa e Vale 

do Tejo, até ao ano 2016; 

  Realizar estudo descritivo do intervalo de tempo decorrido entre o diagnóstico de doença 

de declaração obrigatória (DDO) e a receção do respetivo inquérito epidemiológico (IE) no 

Departamento de Saúde Pública (DSP), com determinação/análise do período de tempo 

imputável a cada um dos intervenientes no processo (médicos notificadores, dos sectores 

público, privado e social; Autoridades de Saúde das Unidades de Saúde Pública – USP - dos 

Agrupamentos de Centros de Saúde – ACES - da área de influência da Região de Lisboa e 

Vale do Tejo; profissionais do Departamento de Saúde Pública da Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP - ARSLVT, IP - responsáveis pela vigilância 

epidemiológica), até ao ano 2016. 

 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

METODOLOGIA: 

 Criar e implementar um sistema de vigilância epidemiológica de doenças não transmissíveis, 

na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

As Juntas Médicas para Avaliação do Grau de Incapacidade das pessoas com deficiência são 

constituídas, nos termos do n.º 2 do Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 291/2009, de 12 de Outubro, que 

alterou e republicou o Decreto-Lei n.º 202/2006, de 23 de Outubro (o qual estabelece o regime de 

avaliação de incapacidade das pessoas com deficiência para efeitos de acesso às medidas e 

benefícios previstos na lei), “(…) no âmbito das administrações regionais de saúde por autoridades de 

saúde (…)”. Nos termos do n.º 1, do Artigo 4.º do mesmo diploma legal, “A avaliação da 

incapacidade é calculada de acordo com a Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de 

Trabalho e Doenças Profissionais, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro (…)”. 

De acordo com o disposto no n.º 6 do mesmo artigo, os atestados de incapacidade emitidos pela 

Junta Médica “(…)podem ser utilizados para todos os fins legalmente previstos, adquirindo uma 

função multiuso (…)” (a título de exemplo: aquisição de viatura própria; cartão de estacionamento 

modelo comunitário para pessoas com deficiência com mobilidade condicionada; aquisição ou 

construção de habitação; benefícios fiscais em sede de IRS;  isenção do Imposto Único de Circulação, 
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etc.). Assim, as Juntas Médicas para Avaliação do Grau de Incapacidade são uma importante fonte de 

informação de morbilidade, de base populacional dos ACES, que importa valorizar e rentabilizar. Para 

tal, é essencial que a recolha de dados seja feita de modo sistemático e harmonizado entre todas as 

Juntas Médicas, consubstanciando-se num sistema de informação cuja arquitetura será determinada 

no âmbito do Programa de Vigilância Epidemiológica da ARSLVT, IP, e deve incluir, entre outros: 

suporte de registo prevendo notificações negativas; lista de entidades nosológicas/grandes grupos 

de patologia sob vigilância; fluxo de informação e respetivos timings, desde a recolha e registo de 

informação, em sede de Junta Médica, até à sua divulgação para todos os potenciais utilizadores e 

gestores da informação a nível dos ACES e do DSP, através de indicadores previamente definidos.  

Atividades “macro”: 1) Determinação de painel de peritos e da metodologia para definição da lista 

de entidades nosológicas/grandes grupos de patologia sob vigilância; 2) Consulta do painel de peritos 

e definição da lista de entidades nosológicas/grandes grupos de patologia sob vigilância; 3) Seleção e 

construção de indicadores; 4) Definição/desenvolvimento/conceptualização da arquitetura/desenho 

do sistema de informação: suporte de registo/infra-estrutura tecnológica (sistema de comunicação 

informática, se aplicável), fluxo de informação, relatórios/outputs; 5) Apresentação e aprovação da 

arquitetura/desenho do sistema; 6) Elaboração de guião para utilizadores; 7) Nomeação dos gestores 

do sistema, aos vários níveis; 8) Divulgação do sistema; 9) Organização da Formação dos gestores; 

10) Formação dos gestores; 11) Fase experimental, com definição de USP-piloto; 12) Período de 

avaliação da fase experimental e introdução de correções/melhorias; 13) Implementação/utilização 

do sistema de informação de forma articulada e coordenada entre os níveis local e regional; 14) 

Avaliação e atualização periódicas do sistema.  

 

  Implementar a aplicação informática de suporte ao SINAVE, na Região de Lisboa e Vale do 

Tejo, de acordo com o planeamento/calendarização definido, a nível nacional, pela Direcção-

Geral da Saúde (DGS) 

A Lei n.º 81/2009, de 21 de Agosto, cria uma rede de âmbito nacional de informação e comunicação, 

com utilização de uma aplicação informática de suporte ao sistema nacional de informação de 

vigilância epidemiológica (SINAVE), que implica a desmaterialização do processo de notificação 

obrigatória de doenças transmissíveis, a completar, subsequentemente, com a notificação 

laboratorial, permitindo uma vigilância integrada clínica e laboratorial. 
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Nos termos do n.º 3 do Artigo 4.º da Portaria n.º 248/2013, de 5 de Agosto “A data de início da 

utilização obrigatória da aplicação informática de suporte ao SINAVE é fixada por despacho do 

Director-Geral da Saúde”.  

A preparação da implementação do SINAVE (formação/treino dos profissionais) será realizada, no 

âmbito do Programa de Vigilância Epidemiológica da ARSLVT, IP, em estrito cumprimento do 

cronograma definido pela DGS. 

Atividades “macro”: 1) Organização de Formação de profissionais: notificadores e Autoridades de 

Saúde (AS), conforme cronograma definido pela DGS; 2) Implementação e utilização da aplicação 

informática de suporte ao SINAVE, conforme cronograma definido pela DGS. 

 

 Aumentar em 10% o número de inquéritos epidemiológicos (IE) associados às notificações de 

doenças de declaração obrigatória (DDO), na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

Anualmente, são notificadas entre 1 000 e 1 400 DDO na área de influência da ARSLVT, IP. Destas, só 

cerca de 50% têm IE elaborado. 

Em termos de controlo da doença na comunidade, através da quebra da cadeia epidemiológica, 

pretende-se, no âmbito do Programa de Vigilância Epidemiológica da ARSLVT, IP, aumentar a 

intervenção das Unidades de Saúde Pública (USP) nas situações com risco para a Saúde Pública 

envolvendo as doenças transmissíveis que constam da lista de doenças de declaração obrigatória, 

sendo o IE um instrumento fundamental para definição e suporte da ação/intervenção das USP. 

Desde o segundo semestre de 2012, instituiu-se, no DSP, que a centralização da gestão dos IE se faria 

em articulação entre o(a) Delegado(a) Regional Adjunto(a) em funções e o(a) responsável pelo 

núcleo de vigilância epidemiológica do DSP. Após receção da notificação de doença de declaração 

obrigatória, o(a) Delegado(a) Regional de Saúde Adjunto(a) oficia, num prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis, o(a) Coordenador(a) da USP, solicitando a realização de IE. Os IE rececionados pelo DSP 

são, então, analisados pelo(a) responsável do núcleo de vigilância epidemiológica do DSP quanto à 

qualidade do preenchimento e medidas realizados no âmbito da situação em causa e da prevenção 

de situações futuras. O responsável pelo preenchimento do IE é informado de qualquer omissão ou 

necessidade adicional de esclarecimento que se imponha. Verificou-se que esta metodologia 

originou, por parte de algumas USP, a retenção da notificação até à realização e conclusão do IE, 

tendo passado a remetê-los (notificação e IE) em simultâneo. Este procedimento contraria o fluxo de 

informação adequado e obstaculiza o trabalho do DSP. Assim, será emitida uma circular 
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informativa/orientação do DSP, para todas as Autoridades de Saúde da Região de Lisboa e Vale do 

Tejo, definindo o circuito e timings do fluxo de informação. 

Trimestralmente, o DSP enviará, aos Coordenadores das USP, a base de dados com o histórico das 

DDO rececionadas, no trimestre, referentes a cada ACES, de modo a facilitar a gestão dos casos a 

nível local. 

Nos termos do n.º 2, do Artigo 4.º da Portaria n.º 248/2013, de 5 de Agosto: “Até que se encontre 

disponível para as autoridades de saúde o acesso à aplicação informática de suporte ao SINAVE, e 

respetivas funcionalidades, devem aquelas autoridades promover a realização do inquérito 

epidemiológico e sua comunicação pelas vias e nos suportes atualmente em uso.” 

Atividades “macro”: 1) Apuramento do valor do rácio inquéritos epidemiológicos (IE) 

realizados/notificações de doenças de declaração obrigatória (DDO) recebidas – baseline; 2) 

Elaboração e divulgação de circular informativa/orientação do DSP sobre circuitos e timings do fluxo 

de informação (notificações de DDO e IE); 3) Manutenção do pedido, já instituído, de realização de 

IE; 4) Definição e preparação do suporte de registo para envio trimestral de informação aos 

Coordenadores das USP (histórico das DDO rececionadas, no trimestre, referentes a cada ACES); 5) 

Avaliação anual do número de IE associados às notificações de DDO, com identificação de “áreas 

críticas” e definição e introdução de medidas adicionais, se o rácio IE/DDO se manteve inalterado ou 

se diminuiu relativamente à baseline apurada. 

 

 Realizar estudo descritivo do intervalo de tempo decorrido entre o diagnóstico de DDO e a 

receção do respetivo inquérito epidemiológico (IE) no Departamento de Saúde Pública (DSP), 

com determinação/análise do período de tempo imputável a cada um dos intervenientes no 

processo, na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

Tratar-se-á de um estudo abrangendo o universo das DDO, na Região de Lisboa e Vale do Tejo. Terá 

como objetivo determinar a que nível(eis) do fluxo processual há um maior intervalo de tempo 

decorrido, com vista a delinear estratégias de intervenção que encurtem os tempos, se pertinente. 

Será feita a análise de todo o fluxo processual, do ponto de vista dos intervalos de tempo entre: data 

de diagnóstico; data de notificação da DDO; data de entrada da notificação da DDO na USP; data de 

tomada de conhecimento pela AS; data de entrada da notificação da DDO no DSP; data de receção 

do IE no DSP. Este estudo decorrerá até ao final do ano de 2014. 
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Atividades “macro”: 1) Elaboração do Protocolo de Investigação; 2) Execução do Estudo (recolha e 

tratamento dos dados); 3) Elaboração do Relatório de Investigação; 4) Divulgação dos resultados do 

Estudo a todos os intervenientes no fluxo processual DDO/IE. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

Criar e implementar um sistema de vigilância epidemiológica de doenças não 

transmissíveis, na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

Fases/Atividades 2013 2014 2015 2016 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

 

Implementar a aplicação informática de suporte ao SINAVE, na Região de 

Lisboa e Vale do Tejo  

Fases/Atividades 2013 2014 2015 2016 

1                         

2                         
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Aumentar em 10% o número de inquéritos epidemiológicos (IE) associados às 

notificações de doenças de declaração obrigatória (DDO), na Região de Lisboa 

e Vale do Tejo 

Fases/Atividades 2013 2014 2015 2016 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

 

Realizar estudo descritivo do intervalo de tempo decorrido entre o diagnóstico 

de doença de declaração obrigatória (DDO) e a receção do respetivo inquérito 

epidemiológico (IE) no Departamento de Saúde Pública (DSP), com 

determinação/análise do período de tempo imputável a cada um dos 

intervenientes no processo, na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

Fases/Atividades 2013 2014 2015 2016 

1                         

2                         

3                         

4                         

 

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

 Criar e implementar um sistema de vigilância epidemiológica de doenças não 

transmissíveis, na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

 

 METAS 

Determinação de painel de peritos e da metodologia para definição 

da lista de entidades nosológicas/grandes grupos de patologia sob 

vigilância  

Executar 

Consulta do painel de peritos e definição da lista de entidades 

nosológicas/grandes grupos de patologia sob vigilância 

Executar, com resposta de, pelo 

menos, 50% dos peritos 
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 METAS 

Seleção e construção de indicadores Elaborar  

Definição/desenvolvimento/conceptualização da arquitetura/ 

desenho do sistema de informação: suporte de registo/infra-

estrutura tecnológica (sistema de comunicação informática, se 

aplicável), fluxo de informação, relatórios/outputs 

Executar  

Apresentação e aprovação da arquitetura/desenho do sistema  Executar e obter aprovação 

Elaboração de guião para utilizadores 
Elaborar e divulgar a 100% dos 

utilizadores 

Nomeação dos gestores do sistema, aos vários níveis Nomear 

Divulgação do sistema Divulgar a 100% dos gestores 

Organização e implementação da Formação dos gestores  Executar a 100% dos gestores 

Fase experimental, com definição de USP-piloto Executar 

Período de avaliação da fase experimental e introdução de 

correções/melhorias 
Executar 

Implementação/utilização do sistema de informação de forma 

articulada e coordenada entre os níveis local e regional 
Executar 

Avaliação e atualização periódicas do sistema Executar 

 

 

 Implementar a aplicação informática de suporte ao SINAVE, na Região de Lisboa e Vale do 

Tejo, de acordo com o planeamento/calendarização definido, a nível nacional, pela 

Direcção-Geral da Saúde (DGS) 

 

 METAS 

Organização de Formação de profissionais notificadores e AS, 

conforme cronograma definido pela DGS 
Executar 

Implementação e utilização da aplicação informática de suporte ao 

SINAVE, conforme cronograma definido pela DGS 

 

Executar 
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 Aumentar em 10% o número de inquéritos epidemiológicos (IE) associados às notificações 

de doenças de declaração obrigatória (DDO), na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

 

 METAS 

Apuramento do valor do rácio inquéritos epidemiológicos (IE) 
realizados / notificações de doenças de declaração obrigatória (DDO) 
– baseline 

 

Executar 

Elaboração e divulgação de circular informativa/orientação do DSP 
sobre circuitos e timings de fluxo de informação (notificações de DDO 
e IE) 

Executar e divulgar a 100% das 
Autoridades de Saúde 

Manutenção do pedido, já instituído, de realização de IE  
Executar a 100% das DDO 
notificadas definidas 

Definição e preparação do suporte de registo para envio trimestral de 
informação aos Coordenadores das USP (histórico das DDO 
rececionadas, no trimestre, referentes a cada ACES) 

Executar e divulgar a 100% dos 
Coordenadores das USP 

Avaliação anual do número de IE associados às notificações de DDO, 
com identificação de “áreas críticas” e definição e introdução de 
medidas adicionais, se o rácio IE/DDO se manteve inalterado ou se 
diminuiu relativamente à baseline apurada. 

Executar 

 

 

 

 Realizar estudo descritivo do intervalo de tempo decorrido entre o diagnóstico de doença 

de declaração obrigatória (DDO) e a receção do respetivo inquérito epidemiológico (IE) no 

Departamento de Saúde Pública (DSP), com avaliação do período de tempo imputável a 

cada um dos intervenientes no processo, na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

 

 METAS 

Elaboração do Protocolo de Investigação Executar 

Execução do Estudo (recolha e tratamento dos dados) Concretizar 

Elaboração do Relatório de Investigação Executar 

Divulgação dos resultados do Estudo a todos os intervenientes no 
fluxo processual DDO/IE (médicos notificadores, dos sectores público, 
privado e social; Autoridades de Saúde das USP; profissionais do 
Departamento de Saúde Pública da ARSLVT, IP, responsáveis pela 
vigilância epidemiológica) 

Executar  
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VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Recursos Humanos necessários para as Fases/Atividades indicadas: 

Criar e implementar um sistema de vigilância epidemiológica de doenças não transmissíveis, na Região de Lisboa e Vale do Tejo 
Fases/ 

Atividades 2013 2014 2015 2016 

1  
Diretor do DSP; Responsável pelo Núcleo de 
Vigilância Epidemiológica do DSP; Profissionais 
do DSP designados para o efeito 

  

2  
Responsável pelo Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica do DSP; Profissionais do DSP 
designados para o efeito; Peritos convidados 

  

3 - 4  
Responsável pelo Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica do DSP; Profissionais do DSP 
designados para o efeito 

  

5  

Diretor do DSP; Responsável pelo Núcleo de 
Vigilância Epidemiológica do DSP; Profissionais 
do DSP designados para o efeito; Outros 
Decisores, se aplicável 

  

6  
Responsável pelo Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica do DSP; Profissionais do DSP 
designados para o efeito 

  

7  Diretor do DSP   

8  

Diretor do DSP; Responsável pelo Núcleo de 
Vigilância Epidemiológica do DSP; Profissionais 
do DSP designados para o efeito; Profissionais 
das USP       

  

9  
Responsável pelo Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica do DSP; Profissionais do DSP 
designados para o efeito      

  

10  
Profissionais do DSP designados para o efeito; 
Gestores do sistema nomeados     

  

11   

Responsável pelo Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica do DSP; Profissionais 
do DSP designados para o efeito; 
Gestor do sistema da USP-piloto 
nomeado; Outros profissionais da USP-
piloto, se aplicável     

 

12   

Diretor do DSP; Responsável pelo 
Núcleo de Vigilância Epidemiológica do 
DSP; Profissionais do DSP designados 
para o efeito; Gestor do sistema da 
USP-piloto nomeado; Outros 
profissionais da USP-piloto, se aplicável 

 

13    

Diretor do DSP; Responsável pelo 
Núcleo de Vigilância Epidemiológica do 
DSP; Profissionais do DSP designados 
para o efeito; Gestores do sistema das 
USP nomeados; Outros profissionais 
das USP, se aplicável 

Diretor do DSP; Responsável pelo 
Núcleo de Vigilância Epidemiológica 
do DSP; Profissionais do DSP 
designados para o efeito; Gestores do 
sistema das USP nomeados; Outros 
profissionais das USP, se aplicável 

14   
Diretor do DSP; Responsável pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica do DSP; 
Profissionais do DSP designados para o efeito; Gestores do sistema das USP 
nomeados; Outros profissionais das USP, se aplicável 
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Implementar a aplicação informática de suporte ao SINAVE, na Região de Lisboa e Vale do Tejo 
Fases/ 

Atividades 2013 2014 2015 2016 

1 e 2  

Profissionais da DGS; Diretor do DSP; 
Responsável pelo Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica do DSP; Profissionais do DSP 
designados para o efeito, se aplicável; Médicos 
notificadores; Autoridades de Saúde das USP 

Profissionais da DGS; Diretor do DSP; 
Responsável pelo Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica do DSP; Profissionais 
do DSP designados para o efeito, se 
aplicável; Médicos notificadores; 
Autoridades de Saúde das USP 

Profissionais da DGS; Diretor do DSP; 
Responsável pelo Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica do DSP; Profissionais 
do DSP designados para o efeito, se 
aplicável; Médicos notificadores; 
Autoridades de Saúde das USP 

 

Aumentar em 10% o número de inquéritos epidemiológicos (IE) associados às notificações de doenças de declaração obrigatória, na 

Região de Lisboa e Vale do Tejo 

Fases/ 
Atividades 2013 2014 2015 2016 

1  Profissionais do DSP designados para o efeito   

2  
Delegado(a) Regional de Saúde Adjunto(a)/Responsável pelo Núcleo 
de Vigilância Epidemiológica do DSP; Profissionais do DSP designados 
para o efeito; Autoridades de Saúde das USP 

  

3 Delegado(a) Regional de Saúde Adjunto(a); Coordenadores das USP 

4  
Delegado(a) Regional de Saúde Adjunto(a)/Responsável pelo Núcleo 
de Vigilância Epidemiológica do DSP; Profissionais do DSP designados 
para o efeito; Autoridades de Saúde das USP 

  

5  
Delegado(a) Regional de Saúde Adjunto(a)/Responsável pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica do 
DSP; Profissionais do DSP designados para o efeito; Autoridades de Saúde das USP  

 

 

Realizar estudo descritivo do intervalo de tempo decorrido entre o diagnóstico de doença de declaração obrigatória (DDO) e a receção do 

respetivo inquérito epidemiológico (IE) no Departamento de Saúde Pública (DSP), na Região de Lisboa e Vale do Tejo 
Fases/ 

Atividades 2013 2014 2015 2016 

1 -3  
Responsável pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica do DSP; 
Profissionais do DSP designados para o efeito 

  

4  

Responsável pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica do DSP; Profissionais do DSP designados para o 
efeito; Intervenientes no fluxo processual DDO/IE (médicos notificadores, dos sectores público, 
privado e social; Autoridades de Saúde das USP; profissionais do Departamento de Saúde Pública da 
ARSLVT, IP, responsáveis pela vigilância epidemiológica)  

 

 

FINANCEIROS 

Criar e implementar um sistema de vigilância epidemiológica de doenças não transmissíveis, na Região de Lisboa e Vale do Tejo 
Fases/ 

Atividades 2013 2014 2015 2016 

1  

Despesas correntes – sem custos 
adicionais 

  

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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Criar e implementar um sistema de vigilância epidemiológica de doenças não transmissíveis, na Região de Lisboa e Vale do Tejo 
Fases/ 

Atividades 2013 2014 2015 2016 

8     

9  Despesas correntes – sem custos 
adicionais 

  

10    

11   

Despesas correntes – sem custos 
adicionais 

 

12    

13    

14   
Despesas correntes – sem custos 

adicionais 

 

 

Implementar a aplicação informática de suporte ao SINAVE, na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

Fases/ Atividades 2013 2014 2015 2016 

1  Despesas correntes – sem custos adicionais expectáveis 

2  Despesas correntes – sem custos adicionais expectáveis 

 

 

Aumentar em 10% o número de inquéritos epidemiológicos (IE) associados às notificações de doenças de declaração obrigatória, na 

Região de Lisboa e Vale do Tejo 

Fases/ Atividades 2013 2014 2015 2016 

1  Despesas correntes – sem 
custos adicionais 

  

2    

3 Despesas correntes – sem custos adicionais 

4  
Despesas correntes – sem 

custos adicionais 
  

5  Despesas correntes – sem custos adicionais  

 

 

Realizar estudo descritivo do intervalo de tempo decorrido entre o diagnóstico de doença de declaração obrigatória (DDO) e a receção do 

respetivo inquérito epidemiológico (IE) no Departamento de Saúde Pública (DSP), na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

Fases/ 
Atividades 2013 2014 2015 2016 

1  
Despesas correntes – sem 

custos adicionais 

  

2    

3    

4   
Despesas correntes – sem 

custos adicionais 
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VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

Criar e implementar um sistema de vigilância epidemiológica de doenças não 

transmissíveis, na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

Fases/Atividades Entidades envolvidas 

1 DSP/ARSLVT, IP 

2 DSP/ARSLVT, IP; Hospitais, ACES e outras Entidades de origem 

dos peritos convidados 

3 - 7 DSP/ARSLVT, IP 

8 DSP/ARSLVT, IP; USP/ACES 

9 DSP/ARSLVT, IP 

10 DSP/ARSLVT, IP; USP/ACES 

11 e 12 DSP/ARSLVT, IP; USP-Piloto 

13 e 14 DSP/ARSLVT, IP; USP/ACES 

 

Implementar a aplicação informática de suporte ao SINAVE, na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

Fases/Atividades Entidades envolvidas 

1 e 2 DGS; DSP/ARSLVT, IP; USP/ACES; Entidades de origem dos médicos 
notificadores 

 

Aumentar em 10% o número de inquéritos epidemiológicos (IE) associados às notificações de doenças 

de declaração obrigatória, na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

Fases/Atividades Entidades envolvidas 

1 DSP/ARSLVT, IP 

2 - 5 DSP/ARSLVT, IP; USP/ACES 

 

Realizar estudo descritivo do intervalo de tempo decorrido entre o diagnóstico de doença de 

declaração obrigatória (DDO) e a receção do respetivo inquérito epidemiológico (IE) no Departamento 

de Saúde Pública (DSP), na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

Fases/Atividades Entidades envolvidas 

1 - 3 DSP/ARSLVT, IP 

4 DSP/ARSLVT, IP; USP/ACES; Entidades de origem dos médicos 

notificadores 
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VIII – AVALIAÇÃO 

 Criar e implementar um sistema de vigilância epidemiológica de doenças não 

transmissíveis, na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

INDICADORES: 

 N.º peritos respondentes / N.º peritos convidados; 

 N.º ações formação realizadas / N.º ações formação previstas; 

 N.º gestores formados / N.º gestores nomeados; 

 N.º indicadores aprovados relativos às entidades nosológicas e/ou grandes grupos de 

patologia sob vigilância / N.º indicadores propostos relativos às entidades nosológicas 

e/ou grandes grupos de patologia sob vigilância; 

 N.º entidades nosológicas e/ou grandes grupos de patologia com dados 

disponibilizados / N.º entidades nosológicas e/ou grandes grupos de patologia sob 

vigilância; 

 N.º relatórios ou outputs elaborados / N.º relatórios ou outputs previstos; 

 N.º entidades nosológicas e/ou grandes grupos de patologia com dados 

disponibilizados no timing e periodicidade definidos / N.º total entidades nosológicas 

e/ou grandes grupos de patologia com dados disponibilizados; 

  N.º avaliações e atualizações do sistema de informação realizadas / N.º avaliações e 

atualizações do sistema de informação previstas; 

 N.º metas cumpridas / N.º metas definidas; 

 

 

 Implementar a aplicação informática de suporte ao SINAVE na Região de Lisboa e Vale do 

Tejo 

INDICADORES: 

 A definir, de acordo com orientações da DGS. 

 

 

  Aumentar em 10% o número de inquéritos epidemiológicos (IE) associados às notificações 

de doenças de declaração obrigatória, na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

INDICADORES: 

 N.º IE realizados / N.º notificações de DDO recebidas; 

 N.º Autoridades de Saúde que receberam a circular informativa ou orientação do DSP 

/ N.º total de Autoridades de Saúde; 

 N.º pedidos de IE efetuados / N.º notificações de DDO recebidas sem IE realizado; 
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 N.º pedidos de IE efetuados no prazo / N.º notificações DDO recebidas sem IE 

realizado; 

 N.º informações trimestrais enviadas para os Coordenadores das USP / N.º 

informações trimestrais previstas; 

 N.º informações trimestrais enviadas, no prazo, para os Coordenadores das USP / N.º 

informações trimestrais previstas; 

 N.º avaliações realizadas / N.º de avaliações previstas; 

 N.º metas cumpridas / N.º metas definidas; 

 

 Realizar estudo descritivo do intervalo de tempo decorrido entre o diagnóstico de doença 

de declaração obrigatória (DDO) e a receção do respetivo inquérito epidemiológico (IE) no 

Departamento de Saúde Pública (DSP), na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

INDICADORES: 

 N.º profissionais intervenientes no fluxo processual a quem foram divulgados os 

resultados do estudo / N.º profissionais intervenientes no fluxo processual; 

 N.º metas cumpridas / N.º metas definidas; 

 

 

 

 

IX – OBSERVAÇÕES 
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FICHA DE PROJETO Nº 15 

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

I – ENQUADRAMENTO 

O Programa Nacional para as Doenças Respiratórias (PNDR) é um dos nove programas prioritários 

do Plano Nacional de Saúde 2012-2016. 

As orientações programáticas do PNDR visam intervir nas seguintes patologias: 

- Asma; Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e Síndrome de Apneia do Sono (SAS), pela 

elevada prevalência na população; 

- Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP); Doenças do Interstício Pulmonar e Fibrose Quística  (FQ), 

pelas necessidades de diferenciação e individualização na abordagem e  especificidades de 

tratamento. 

O PNDR tem como principal referencial estratégico a Global Alliance Against Chronic Respiratory 

Diseases (GARD), considerando também outros referenciais estratégicos e científicos internacionais, 

como sejam a Global Initiative for Asthma (GINA), a Global initiative for chronic Obstructive Lung 

Disease (GOLD, Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) e a Global Allergy and Asthma 

European Network (Ga2Len).  

Em Portugal têm sido estabelecidas parcerias entre programas e um conjunto de entidades do 

sistema de saúde, sociedades científicas e organizações da sociedade civil ligadas às doenças 

respiratórias.  

A elaboração do Programa Regional para as Doenças Respiratórias (PRDR) pretende contribuir para a 

implementação do PNDR na área de influência da ARSLVT, com a necessária adequação dos recursos 

às necessidades da população no âmbito das doenças respiratórias.  

De destacar a necessidade de trabalho conjunto e desenvolvimento de coerência no âmbito da 

intervenção de outros programas nacionais e regionais, designadamente: 

- Programa para a Promoção da Alimentação Saudável;  

- Programa para a Prevenção e Controlo do Tabagismo; 

- Programa de Saúde Escolar; 

- Programa de Saúde Ocupacional; 

- Programa de Luta Contra a Tuberculose; 

- Programa para as Doenças Cardiovasculares; 
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- Programa para a Diabetes. 

Assim como é estratégico um maior envolvimento da sociedade civil e das sociedades científicas e 

Faculdades a nível do Programa Regional. 

De salientar, desde Setembro de 2013, o início de trabalho conjunto através de um protocolo de 

colaboração da ARSLVT com a Fundação Portuguesa do Pulmão e Associação Nacional de 

Tuberculose e Doenças Respiratórias (ANTDR) e a Novartis, no âmbito do projeto de melhoria da 

qualidade do diagnóstico da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC)). 

Desde Outubro de 2013, importa referir a participação da região no âmbito do projeto piloto de 

âmbito nacional de Rastreio Neonatal e Tratamento Precoce da Fibrose Quística.  

Este rastreio, presentemente em fase piloto, tem a sua execução assegurada pela Unidade de 

Rastreio Neonatal do Departamento de Genética Humana do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo 

Jorge, no âmbito do Programa Nacional de Diagnóstico Precoce.  

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Os objetivos regionais no âmbito da implementação do Programa Regional para as Doenças 

Respiratórias estão intrinsecamente associados e interligados com os objetivos definidos a nível 

nacional pelo Programa Nacional para as Doenças Respiratórias, que por sua vez deverão ser 

articulados e em sintonia com os objetivos estabelecidos a nível local, no âmbito dos planos locais de 

saúde. 

Assim, os objetivos definidos foram os seguintes: 

1. Incentivar/Promover a implementação de projetos ou programas de promoção da saúde na 

área respiratória/promoção de ambientes saudáveis “livres de poluentes”; 

2. Implementar uma estratégia concertada de comunicação que vise a capacitação das pessoas 

na área respiratória; 

3. Aumentar o conhecimento acerca das doenças respiratórias e seus determinantes na região, 

através da colaboração na implementação de um sistema de vigilância epidemiológica para a 

área das doenças de respiratórias, em conjunto com a DGS e outros parceiros (INE, INSA, …); 

4. Melhorar a acessibilidade dos doentes respiratórios à prestação de cuidados de saúde, 

nomeadamente, mediante a elaboração e implementação de uma rede de referenciação para as 

DRC; 

5. Contribuir para a precocidade no diagnóstico, nomeadamente, aumentar em 30% 

acessibilidade às espirometrias nos Cuidados de Saúde Primários; 

http://www.insa.pt/
http://www.insa.pt/
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6. Otimizar a terapêutica, nomeadamente, reduzir a prescrição de aerossolterapia; 

7. Melhorar a eficiência do sistema de prescrição, nomeadamente, alargando a prescrição por 

via eletrónica, de cuidados respiratórios domiciliários; 

8. Melhorar a prescrição clínica, segundo as normas de orientação clínica da DGS; 

9. Reduzir em 10% a taxa de internamentos por DRC; 

10. Reduzir a morbilidade por doença respiratória crónica e a mortalidade em 2%. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Visão e Valores 

O Programa Regional assume e partilha a visão e os valores definidos pelo Programa Nacional para as 

Doenças Respiratórias. 

Visão 

Mundo em que todas as pessoas respirem livremente 

Valores 

Respeito pela Pessoa com Doença Respiratória (suas Famílias e Cuidadores) 

e pelas necessidades destes doentes, que são o centro do PNDR 

 

Solidariedade social e apoio científico, para minimizar o sofrimento causado pelas 

doenças respiratórias, nos diferentes níveis de prestação de cuidados de saúde 

 

As áreas estratégicas consideradas no Programa Nacional são: 

- Área de Ativismo, Comunicação e Mobilização Social; 

- Área Estratégica de Intervenção por Patologias; 

- Áreas Estratégicas de Intervenção Transversais; 

Sem prejuízo das áreas supramencionadas, as áreas estratégicas chave do Programa Regional 

centram-se para além das previstas no programa Nacional, numa intervenção segundo eixos 

relacionados com: 

I - Promoção da Saúde e Educação para a Saúde, em contexto de Políticas Públicas Saudáveis;  

II - Comunicação em Saúde e Capacitação das pessoas; 

III - Vigilância epidemiológica; 
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IV - Qualidade dos cuidados na área respiratória. 

Assim, as principais atividades elencadas são organizadas segundo estes quatro eixos, apresentando-

se de seguida sob a forma de objetivos operacionais ou metas, sendo que as mesmas carecem de 

discussão com o nível local para efeitos de adequação e quantificação. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

Fases/Atividades 2014 2015 2016 

1                   

2                   

3                   

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

Mediante os objetivos e os eixos de intervenção propostos, as respetivas atividades e metas a 

alcançar são as seguintes: 

Eixo I - Promoção da Saúde e Educação para a Saúde 

Objetivo 1: Incentivar a implementação de projetos ou programas de promoção da saúde na 

área respiratória/promoção de ambientes saudáveis “livres de poluentes”  

 Desenvolver e implementar projetos continuados comunitários de intervenção no âmbito 

da prevenção do tabagismo em meio escolar ou em meio laboral – Escolas livres de fumo, 

empresas livres de fumo (em articulação com o Programa de Prevenção e Controlo do 

Tabagismo); 

 Desenvolver e implementar projetos/iniciativas ambientais na comunidade na área da 

qualidade do ar interior e/ou da prevenção e controlo das infeções respiratórias (em 

colaboração eventualmente com a Sociedade Portuguesa de Pediatria e Sociedade 

Portuguesa de Imunoalergologia, etc). 

Priveligiar settings como escola, família e meios laborais (empresas, em colaboração com a 

saúde ocupacional), e prever a participação de parceiros chave, sem esquecer o envolvimento 

da comunidade e sociedade civil. 

 Desenvolver e implementar projetos locais relativos ao ambiente(s) saudável(eis), em 

colaboração com o Ministério do Ambiente, autarquias (importância da participação da 

saúde no âmbito da elaboração dos planos urbanísticos).  
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Eixo II - Comunicação em Saúde e Capacitação das pessoas 

Objetivo 2: Implementar uma estratégia concertada de comunicação que vise a capacitação 

das pessoas na área respiratória 

 Participar em programas de rádio que pretendam contribuir para a aquisição de 

conhecimentos para adoção de estilos de vida saudáveis na área respiratória – medidas 

gerais e específicas (etiqueta respiratória, medidas de redução da transmissão de infeções 

respiratórias, vacinação, valorização de sintomas, uso de inaladores), com início no 2º 

semestre de 2014 até 2016, em colaboração com a DGS, Ordem dos Médicos, Sociedades e 

outras Associações; 

 Participação nas redes sociais com mensagens de educação para a saúde, com início no 2º 

semestre de 2014 até 2016, em colaboração com a DGS, Ordem dos Médicos, Sociedades e 

outras Associações. 

Eixo III - Vigilância Epidemiológica 

Objetivo 3: Aumentar o conhecimento acerca das doenças respiratórias e seus determinantes 

na região, através da colaboração na implementação de um sistema de vigilância 

epidemiológica para a área das doenças de respiratórias, em conjunto com a DGS e outros 

parceiros (INE, INSA, …)  

 Iniciar, no primeiro trimestre de 2014, a monitorização de um registo de morbilidade nos 

cuidados de saúde primários de: 

- Proporção de inscritos com diagnóstico de ASMA; 

- Proporção de inscritos com diagnóstico de BRONQUITE CRÓNICA. 

 Colaborar com a DGS na elaboração de relatórios de perfis epidemiológicos na área das 

doenças respiratórias, com início no segundo semestre de 2014. 

Eixo IV - Qualidade dos cuidados na área respiratória 

Objetivo 4: Melhorar a acessibilidade dos doentes respiratórios à prestação de cuidados de 

saúde, nomeadamente, mediante a elaboração e implementação de uma rede de 

referenciação para as DRC. 

 Conhecer, no primeiro semestre de 2014, projetos de boas práticas na área da 

reabilitação respiratória implementados nos cuidados de saúde primários e na rede de 

cuidados continuados e promover a sua divulgação; 

 Implementar a rede de referenciação para as DRC, segundo as orientações nacionais, até ao 

final de 2015. 
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Objetivo 5: Contribuir para a precocidade no diagnóstico, nomeadamente, aumentar a 

acessibilidade às espirometrias nos Cuidados de Saúde Primários  

 Garantir, de forma continuada, o acesso à espirometria nos cuidados de saúde primários – 

100% ACES devem, até ao final de 2016, implementar projetos locais de melhoria da 

qualidade do diagnóstico e do tratamento da DPOC em interligação dos cuidados de saúde 

primários e hospitalares; 

 Monitorizar o registo do diagnóstico sustentado por espirometria a nível dos cuidados de 

saúde primários Proporção de inscritos, diagnosticados com DPOC, com pelo menos um 

registo de avaliação de FeV1, devendo este indicador aproximar-se dos 10%, até 2016. 

Objetivo 6: Otimizar a terapêutica, nomeadamente, reduzir a prescrição de aerossolterapia 

 Reduzir em 80% a prescrição de aerossolterapia nos serviços de saúde até final de 2014; 

 Reduzir em 90% a prescrição de aerossolterapia nos serviços de saúde até final de 2016; 

 Facilitar o acesso a câmaras expansoras aos doentes que necessitam de terapêutica 

inalatória (sem meta definida dado que deve ser articulada com os serviços centrais). 

Objetivo 7: Melhorar a eficiência do sistema de prescrição, nomeadamente, alargando a 

prescrição por via eletrónica, de cuidados respiratórios domiciliários 

 Adequar a utilização dos cuidados respiratórios domiciliários (Despacho 9309/213 de 16 

julho), garantindo uma taxa de prescrição eletrónica de cuidados respiratórios domiciliários 

de cerca de 100% até ao final de 2014. 

Objetivo 8: Melhorar a prescrição clínica, segundo as normas de orientação clínica da DGS 

 Manter, em articulação com o DGAG, a monitorização da prescrição clínica dos Cuidados 

Respiratórios Domiciliários (CRD) na região - elaborar um relatório síntese, trimestral, por 

ACES e por Centro /Hospitalar; 

 Formação continuada com PCCS e interlocutores da área respiratória dos CSP e Hospitais - 

promover, pelo menos, uma reunião anual com estes interlocutores; 

 Promover a realização de auditorias aos CRD na região: 

- Constituição e formação de equipas de auditores, em colaboração com a DGS, até ao final de 

2014; 

- Elaboração de um plano de auditorias para a região, que preveja a realização de, pelo menos, 

uma auditoria anual em cada ACES e respetivo Hospital de referência, com início em 2015, 

com elaboração do respetivo relatório. 

 Promover o cumprimento das metas nacionais e regionais de vacinação preconizadas para 

a vacinação contra a gripe sazonal; 
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 Promover a vacinação contra infeções por Streptococcus pneumoniae, segundo as 

orientações nacionais. 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1     

2     

 

FINANCEIROS 

 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

 

 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

A execução do plano regional de saúde e dos seus projetos será avaliada através de um painel de 

indicadores de processos e resultados. A definição destes indicadores será feita, no primeiro de 

execução do plano e em ação concertada, com os serviços de saúde locais e parceiros chave na 

concretização dos objetivos. Os resultados desta avaliação serão traduzidos em relatórios anuais. 

 

 

 

IX – OBSERVAÇÕES 
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FICHA DE PROJETO Nº16 

CANCRO 

I – ENQUADRAMENTO 

O cancro, um complexo grupo de doenças com graves implicações para os indivíduos, suas famílias, 

para a sociedade em geral e o sistema de saúde em particular, permanece um importante desafio 

para a saúde na Região. 

Atualmente, com base nos elementos estatísticos disponíveis no Perfil de Saúde da população de 

Lisboa e Vale do Tejo, o cancro representa uma das causas mais importante de morte e morbilidade 

na Região. 

Sem uma intervenção efetiva, a carga de doença relacionada com o cancro aumentará 

dramaticamente, de acordo com as projeções das tendências verificadas nos indicadores; contudo, a 

sua prevenção adequada e a implementação de políticas para o seu controlo podem trazer 

benefícios significativos. 

O cancro é em grande medida evitável. Muitos cancros podem ser prevenidos. Outros podem ser 

detetados precocemente no seu desenvolvimento, tratados e curados. Mesmo num estádio 

avançado de cancro, a dor pode ser reduzida e a sua progressão retardada. Podem também ser 

criados mecanismos de apoio aos doentes e respetivas famílias no sentido de serem ajudados a 

lidarem com a doença. 

Com os conhecimentos científicos e técnicos disponíveis, podem implementar-se as quatro 

componentes básicas do controlo do cancro – prevenção, deteção precoce, diagnóstico e tratamento 

e cuidados paliativos.  

Para uma compreensiva prevenção e controlo do cancro é necessário atuar efetiva e 

sistematicamente na melhoria da saúde da população, designadamente ao nível dos fatores de risco. 

Os comportamentos e estilos de vida, o ambiente e a herança genética são três determinantes da 

saúde relativamente aos quais este Programa está atento. 

No que concerne aos comportamentos e estilos de vida, o fumo do tabaco, o álcool, a dieta e a 

nutrição, a atividade física, obesidade e a composição corporal, são aspetos importantes a serem 

considerados. 

No que concerne aos fatores ambientais e ocupacionais, é de realçar a poluição do ar, os 

contaminantes da água e dos solos, os campos eletromagnéticos (radiações não-ionizantes e 

ionizantes), os agentes infeciosos, as hormonas exógenas, entre outros. 
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No que diz respeito à herança genética e aos aspetos biológicos do ser humano, os fatores 

imunológicos, o risco hereditário de cancro e os modificadores genéticos do risco de cancro, devem 

ter o enfoque necessário. 

Com base nesta matriz, este programa pretende reduzir a incidência, a morbilidade e a mortalidade 

de cancro e melhorar a qualidade de vida de doentes com cancro na Região, através da 

implementação sistemática de intervenções baseadas na evidência para a prevenção, deteção 

precoce, diagnóstico, tratamento e cuidados paliativos. 

Este programa dirige-se a toda a população, enquanto procura responder às necessidades dos 

diferentes subgrupos em risco. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Fixam-se cinco objetivos gerais: 

1 – Promover estilos de vida saudáveis e reduzir a exposição a fatores de risco; 

2 – Detetar precocemente os cancros que não podem ser prevenidos; 

3 – Fornecer o melhor tratamento possível e os melhores cuidados aos doentes com cancro; 

4 – Estimular a investigação sobre as causas de cancro e desenvolver as melhores estratégias para a 

prevenção, diagnóstico, tratamento e cura; 

5 – Promover a partilha de informação sobre as melhores práticas de diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e cuidados paliativos. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Descrevem-se aqui as estratégias e os aspetos relevantes que dão resposta aos objetivos delineados. 

As intervenções fundamentais no que respeita ao objetivo 1, acima referido, dizem respeito ao 

tabaco, dieta não saudável, inatividade física, peso excessivo e obesidade, álcool, vírus da hepatite B, 

vírus do papiloma humano, exposição ambiental e ocupacional a carcinogéneos e às radiações. 

No que respeita ao objetivo 2, a deteção precoce, devem ser consideradas as suas duas principais 

componentes – diagnóstico precoce e o rastreio. O disgnóstico precoce refere-se à 

consciencialização, por parte do público e dos profissionais dos sinais e sintomas precoces de cancro, 

de forma a facilitar o diagnóstico antes de a doença avançar e se declarar. O rastreio consiste na 

aplicação sistemática de um teste de rastreio numa população presumivelmente assintomática. O 

rastreio oportunístico é aplicação não sistemática de testes de rastreio durante a atividade de rotina 
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dos serviços de saúde. Estima-se que cerca de um terço de todos os cancros são imputáveis a uma 

deteção precoce e cura potencial com tratamento. O cancro da mama, do colo do útero, do cólon e 

reto e o cancro oral têm aqui um especial enfoque. 

No que se refere ao objetivo 3, o diagnóstico, o fornecimento do melhor tratamento possível e dos 

melhores cuidados aos doentes com cancro, a elaboração das redes de referenciação constituem um 

passo importante. O estabelecimento de redes permite criar uma abordagem em equipa. Uma 

abordagem ao diagnóstico e tratamento do cancro deve estar ligada às intervenções no âmbito da 

deteção precoce, por forma a intervir atempadamente nos casos que são detetados num estádio 

precoce, quando o tratamento é mais efetivo e há uma grande hipótese de cura. Por outro lado, 

necessita de estar integrado com os cuidados paliativos, para que os doentes com cancros 

avançados, que não podem mais beneficiar de tratamentos, possam obter alívio adequado do seu 

sofrimento físico, psicológico e espiritual. 

No que concerne ao objetivo 4, será promovido na Região o desenvolvimento de projetos de 

investigação epidemiológica sobre o cancro, como a realização de estudos transversais e 

longitudinais, designadamente de coortes e de caso-controlo, assim como de ensaios clínicos, por 

forma a desenvolver as melhores estratégias para a prevenção, diagnóstico, tratamento e cura. 

Em termos de gestão do conhecimento, matéria inerente ao objetivo 5, incentivar-se-á uma rutura 

com o passado, promovendo a partilha de informação sobre as melhores práticas de diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. A necessidade de informações por parte dos 

profissionais deve ser satisfeita com a criação de oportunidades em que a base de evidências para a 

medicina clínica se torne acessível e partilhável.  

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         
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V - META(S) A ALCANÇAR 

1 – Projetos comunitários de intervenção nas escolas; 

2 – Projetos comunitários de intervenção em Lares de Idosos; 

3 – Realização de vistorias a locais de trabalho/empresas; 

4 – Elaboração de relatórios anuais; 

5 – Realização de Encontros sobre Oncologia. 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

FINANCEIROS 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES/ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 USP e UCC 

2 UCSP e USF 

3 Sede da ARSLVT, IP 

4 Interessados 

5 Sede da ARSLVT, IP com todos os intervenientes 
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VIII – AVALIAÇÃO 

N.º de projetos comunitários implementados; 

N.º de empresas vistoriadas; 

N.º de projetos de investigação identificados; 

N.º de indivíduos submetidos a rastreios (oportunísticos ou sistemáticos). 

 

IX - OBSERVAÇÕES 

Será necessário criar uma equipa de operacionalização do projeto, onde sejam aprofundados os 

aspetos relacionados com a epidemiologia descritiva do cancro e as ações a serem desenvolvidas. 

Este projeto está elaborado tendo só como base uma intervenção de Saúde Pública. 

 

 



 

 

  

VETOR III: COMUNICAÇÃO EM 

SAÚDE, COMUNICAÇÃO DO RISCO, 
PROMOÇÃO DA SAÚDE 

FICHA DE PROJETO Nº 1 .... ACREDITAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 

PÚBLICA DOS ACES 

FICHA DE PROJETO Nº 2 .... ACREDITAÇÃO DA UNIDADE ANALÍTICA DE 

APOIO ÀS AUTORIDADES DE SAÚDE 

FICHA DE PROJETO Nº 3 .... REDE DE RACIONALIDADE TERAPÊUTICA 

CFT DA ARSLVT 
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FICHA DE PROJETO Nº 1 

ACREDITAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA DOS ACES 

I – ENQUADRAMENTO 

A prestação de cuidados de saúde disponibiliza aos utentes do Serviço Nacional de Saúde uma ampla 

gama de serviços que incluem procedimentos clínicos, intervenções comunitárias, conhecimento 

científico tecnologias.  

Para promover e garantir a qualidade e a melhoria contínua dos serviços de saúde, os serviços 

prestadores de cuidados de saúde têm de possuir uma conceção integral da saúde, garantindo os 

direitos constitucionais dos cidadãos, assim como as suas experiências anteriores que são levadas em 

linha de conta e as suas expetativas. 

A acreditação é um processo que as organizações utilizam para avaliar e implementar a gestão da 

qualidade nos serviços que prestam, envolvendo a verificação diária de atividades e serviços em 

relação a padrões (Nacionais ou Internacionais) pré estabelecidos.  

O processo de acreditação das Unidades de Saúde Publica (USP) dos ACES promove a melhoria 

continua e ajuda a consolidar a cultura da qualidade integral no interior dos serviços, o que, através 

das melhorias conseguidas nos serviços prestadores de cuidados, confere aos cidadãos uma maior 

confiança no sistema de saúde.  

Desde as décadas de 1970 e 80 que foram efetuados estudos (Donabedian) onde se verificou que a 

qualidade dos serviços de saúde recebida pelos utentes, depende em cerca de 30 a 40% da 

capacidade de diagnóstico e terapêutica dos médicos, e em cerca de 40 a 50% da relação que se 

estabelece entre os profissionais de saúde e utentes, em particular entre médico e paciente. 

Também está demonstrado que a maior parte dos erros existentes nos serviços prestadores de 

cuidados de saúde é praticada sem negligência, isto é, sem culpa dos profissionais. “A causa do erro é 

habitualmente consequência de um deficiente desenho do sistema”. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Objetivo Geral 

Acreditar 1/3 das USP dos ACES da ARSLVT, IP até final de 2016. 

Objetivos Específicos: 

Objetivo I: Elaborar o Manual de Acreditação das USP dos ACES para aplicação a essas 

Unidades, na Região de Lisboa e Vale do Tejo, até final de 2014. 
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Objetivo II: Aplicar o Manual de Acreditação das USP dos ACES em 3 das USP, da Região de 

Lisboa e Vale do Tejo, até final de 2015. 

Objetivo III: Realizar de Auditoria Interna a 3 USP da Região de Lisboa e Vale do Tejo, até 

Julho de 2016. 

Objetivo IV: Realizar Auditoria Externa a 3 USP, da Região de Lisboa e Vale do Tejo, até final 

de 2016. 

Objetivo V: Aplicar o Manual de Acreditação das USP dos ACES a mais 2 USP, da Região de 

Lisboa e Vale do Tejo, até final de 2016. 

 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES RESPONSÁVEL 

1 

1 – Elaborar e apresentar um power point para apresentação do 
Manual de Acreditação das Unidades de Gestão Clínica e introduzir o 
tema de acreditação das USP aos 15 Coordenadores das USP dos 
ACES em reunião com o Delegado de Saúde Regional e Adjunta 

Natália Faria Campbell / 
António Tavares 

2 – Criar um grupo de trabalho com 5 dos 15 Coordenadores das USP 
dos ACES, em reunião com o Delegado de Saúde Regional e Adjunta. 

António Tavares / Elsa 
Soares / 15 Delegados de 

Saúde 

3 – Elaborar o Manual de Acreditação das USP dos ACES 
Natália Faria Campbell / 
Grupo de Trabalho / DGS 

4 – Discussão do Manual de Acreditação das USP dos ACES, com os 15 
Delegados de Saúde. 

Natália Faria Campbell / 
António Tavares / Elsa 

Soares /15 Delegados de 
Saúde / DGS 

2 

5 – Definir as 3 principais áreas de atuação com os 15 Delegados de 
Saúde, em reunião com o Delegado Regional de Saúde e Adjunta. 

António Tavares / Elsa 
Soares / 15 Delegados de 

Saúde 

6 – Criar sistema documental (procedimentos, instruções de 
trabalhos, impressos, etc.) com base nas orientações do manual, em 
cada USP 

Natália Faria Campbell / 
Grupo de Trabalho 

7 – Aplicar o Manual de Acreditação das USP dos ACES em 3 das USP  
Natália Faria Campbell / 3 

Delegados de Saúde 

3 
8 – Escolher a equipa auditora e preparar a auditoria interna a 3 USP  

Natália Faria Campbell / 3 
Delegados de Saúde 

9 – Realizar a auditoria interna a 3 USP 
Natália Faria Campbell / 3 

Delegados de Saúde 

4 
10 – Preparar a auditoria externa a 3 USP e entregar o processo ao 
IPAC 

Natália Faria Campbell / 3 
Delegados de Saúde / 

DGS 

11 – Auditoria do IPAC IPAC 

5 12 – Aplicar o Manual de Acreditação das USP dos ACES a mais 2 USP. 
Natália Faria Campbell / 2 

Delegados de Saúde 
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IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

V - META(S) A ALCANÇAR Ano 

 
2013 2014 2015 2016 

Trimestres 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

Atividades: 
                Mobilidade de Natália Faria 
                

1 – Elaboração e apresentação de um power point com o intuito de 
Apresentar o Manual de Acreditação das Unidades de Gestão Clínica e 
introduzir o tema de acreditação das Unidades de Saúde pública aos 15 
Coordenadores ACES em reunião com o Delegado Regional de Saúde e 
Substituto 

                

2 – Criar um grupo de trabalho com 5 dos 15 Coordenadores das USP 
dos ACES, em reunião com o Delegado de Saúde Regional e Adjunta.                 
3 – Elaborar o Manual de Acreditação das USP dos ACES 

                
4 – Discussão do Manual de Acreditação das USP dos ACES, com os 15 
Delegados de Saúde                 
5 – Definir as 3 principais áreas de atuação com os 15 Delegados de 
Saúde, em reunião com o Delegado Regional de Saúde e Adjunta                 

6 – Criar sistema documental (procedimentos, instruções de trabalhos, 
impressos, etc.) com base nas orientações do manual, em cada USP                 

7 – Aplicar o Manual de Acreditação das USP dos ACES em 3 das USP 
                

8 – Escolher a equipa auditora e preparar a auditoria interna a 3 USP                 
9 – Realizar a auditoria interna a 3 USP 

 
   

            
10 – Preparar a auditoria externa a 3 USP e entregar o processo ao 
IPAC 

                

11 – Auditoria externa do IPAC                 

12- Aplicar o Manual de Acreditação das USP dos ACES em 2 das USP                 

 



PLANO REGIONAL DE SAÚDE 2013 - 2016 

 

129 

 

Meta 1: Apresentação de Powerpoint aos 15 Delegados de Saúde, em reunião sobre a acreditação 
das USP - Até Meados de 1013; 
Meta 2: Criação de um grupo de trabalho - Até final de Janeiro de 2014 

Meta 3: Elaboração do Manual de Acreditação das USP - Até final de 1014 

Meta 4: Criação do Sistema Documental nas USP - Até final de 1015 

Meta 5: Aplicar o Manual de Acreditação a 3 USP - Até final de 1015 

Meta 6: Realizar auditoria interna às 3 USP - Até meados de 1016 

Meta 7: Realizar auditoria externa às 3 USP - Até final de 1016 

Meta 8: Aplicar o Manual de Acreditação a mais 2 USP - Até final de 1016 

 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

FASES/CTIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

FINANCEIROS 

 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

 

ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1  ACES Amadora 

2  ACES Oeste Norte 

3  ACES Arco Ribeirinho 

4  DGS 

5  IPAC 
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VIII – AVALIAÇÃO 

O projeto terá uma monitorização contínua, fazendo-se permanentemente o ponto da situação 

relativamente ao que está feito, ao que falta fazer e às dificuldades inerentes ao processo. 

A avaliação deverá ser feita periodicamente a meio e final de cada ano, com a análise da tabela 

apresentada no ponto V. 

 

 

IX - OBSERVAÇÕES 

As 2 USP que em 2016 farão a acreditação resultarão das respetivas candidaturas, podendo existir 

mais USP, caso estejam em condições de o fazerem. 

A data de realização da auditoria do IPAC depende deste organismo.  
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FICHA DE PROJETO Nº 2 

ACREDITAÇÃO DA UNIDADE ANALÍTICA DE APOIO ÀS AUTORIDADES DE SAÚDE 

I – ENQUADRAMENTO 

Produtos com a garantida de qualidade são cada vez mais uma exigência económico-social.  

A Acreditação da UAAAS é um processo que vai atestar a Unidade que possui equipamentos e 

procedimentos analíticos adequados à realização de ensaios, estrutura documental Institucional de 

suporte eficaz, pessoal qualificado e com conhecimento dos procedimentos normalizados para 

realizar os ensaios. No final deste processo e depois de Acreditada, é reconhecida à Unidade a 

competência técnica para efetuar a realização dos ensaios. 

Desta forma poderá conferir aos seus clientes garantida de fiabilidade dos resultados que emite e 

estará em igual nível de competitividade com os outros laboratórios da mesma área técnico-

científica. 

A Unidade Analítica de Apoio às Autoridades de Saúde tem um papel fundamental nas tomadas de 

decisões das autoridades de saúde quer no fecho ou abertura de algumas instalações. Possui 

também a responsabilidade de cumprir os programas de vigilância sanitária da qualidade das águas 

(Consumo Humano, Piscinas, etc). Desta forma a confiança nos resultados emitidos pela Unidade são 

fundamentais bem como a credibilidade da tomada de decisão da Autoridade de Saúde, pela 

comunidade. 

O fato de a Unidade ter sido avaliada por uma entidade externa com competência para o fazer e lhe 

ter conferido competência para emitir resultados, nunca abalará a confiança da comunidade 

relativamente às decisões tomadas. 

A credibilidade de um resultado emitido pela Unidade ou da tomada de decisão de uma autoridade 

de saúde com base no resultado emitido pela unidade, no caso, desta não estar acreditada, poderá 

ser colocada em causa. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Fixam-se três objetivos: 

Objetivo I: Implementar/Montar cerca de 90% (elemento 2) da base documental de suporte 

(requisitos de Gestão da Norma ISO/IEC17025) (elemento 1) nas várias Unidades e Departamentos 

(elemento 3) da ARSLVT (elemento 4), até ao final do ano de 2014 (elemento 5). 
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Objetivo II: Implementação da Norma ISO/IEC17025 (elemento 1), em cerca de 50% (elemento 2) 

dos parâmetros microbiológicos (elemento 3) na Unidade Analítica de Apoio às Autoridades de 

Saúde do Departamento de Saúde Publica da ARSLVT (elemento 4), até ao final do ano de 2015 

(elemento 5). 

Objetivo III: Implementação da Norma ISO/IEC17025 (elemento 1), em cerca de 10% (elemento 2) 

dos parâmetros Químicos (elemento 3) na Unidade Analítica de Apoio às Autoridades de Saúde do 

Departamento de Saúde Publica da ARSLVT (elemento 4), até ao final do ano de 2015 (elemento 5). 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

1- Elaboração de um relatório fazendo o ponto da situação relativamente ao cumprimento dos 

requisitos da Norma ISO/IEC17025face à Unidade Analítica de Apoio às Autoridades de Saúde – 

Responsabilidade Natália; 

2- Documentos afetos aos requisitos de Gestão da Norma 17025: 

 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS: Quem Elabora Quem Revê Quem Aprova 

Manual da Qualidade Natália Campbell Helena Castro 
Conselho 
Diretivo 

Política da Qualidade 
Natália Campbell /Prof 

António Tavares 
Conselho Diretivo 

Conselho 
Diretivo 

Organigramas Geral da Instituição / 
Departamentos 

Natália Campbell / 
Responsáveis 

Departamentos 
Helena Castro 

Conselho 
Diretivo 

Impressos Gerais Instituição / 
Departamentos 

Natália Campbell / 
Responsáveis 

Departamentos 

Helena Castro / 
Responsáveis 

Departamentos 

Conselho 
Diretivo / 

Responsáveis 
Departamentos 

Instruções de Trabalho Gerais Instituição / 
Departamentos 

Natália Campbell / 
Responsáveis 

Departamentos 

Helena Castro / 
Responsáveis 

Departamentos 

Conselho 
Diretivo / 

Responsáveis 
Departamentos 

Procedimentos Gerais Instituição / 
Departamentos 

Natália Campbell / 
Responsáveis 

Departamentos 

Helena Castro / 
Responsáveis 

Departamentos 

Conselho 
Diretivo / 

Responsáveis 
Departamentos 

Elaboração de bases de dado de apoio 
Natália Campbell / 

Responsáveis 
Departamentos 

Natália / Responsáveis 
Departamentos 

Conselho 
Diretivo 
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3- Documentos afetos aos requisitos Técnicos da Norma ISO/IEC17025 específicos da Unidade 

Analítica de Apoio às Autoridades de Saúde: 

 Quem Elabora Quem Revê Quem Aprova 

Manual de Higiene e Segurança da Unidade Natália Campbell Edna Pereira Paula Soares 

Procedimentos/Instruções de Trabalho/Impressos 
Técnicos Microbiologia 

Natália Campbell  Edna Pereira Paula Soares 

Procedimentos/Instruções de Trabalho/Impressos 
Técnicos Química 

Natália Campbell Edna Pereira Paula Soares 

Procedimentos/Instruções de Trabalho/Impressos 
Equipamentos da Unidade 

Natália Campbell Edna Pereira Paula Soares 

Procedimentos/Instruções de Trabalho/Impressos 
Controlo de Qualidade Unidade 

Natália Campbell Edna Pereira Paula Soares 

Procedimentos/Instruções de Trabalho/Impressos de 
Segurança da Unidade 

Natália Campbell Edna Pereira Paula Soares 

 

3.1.- Controlo de Qualidade da Unidade 

 

 Quem faz 

Pasta de Pessoal Paula Soares 

Inventário de Equipamento Natália Campbell 

Calibração de Equipamentos Entidade Externa 

Inventário de Reagentes Natália Campbell 

Fichas de Segurança de Reagentes Natália Campbell 

Base de dados Equipamento/Reagentes Natália Campbell  

Controlo interno de Qualidade (Brancos, C. Positivos, C. Negativos), Cartas 
Guias/Duplicados/Critério de Precisão do Laboratório/Incertezas  

Técnicos Bancada / 
Responsável Laboratório 

 

4- Espaço Físico laboratório – Pequenas obras; 

5- Auditoria Interna – Preparada por Natália Campbell; 

6- Início do processo com o IPAC – Preparado por Natália e Helena Castro; 

7- Auditoria Externa (IPAC) – Preparado por Natália e Helena Castro. 

 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2015 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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V - META(S) A ALCANÇAR 

 
Ano 

 
2013 2014 2015 

Fases atividades: J-M A-J J-S O-D J-M A-J J-S O-D J-M A-J J-S O-D 

Mobilidade Natália Faria Campbell 
            

1- Elaboração de um relatório fazendo o ponto da 
situação relativamente ao cumprimento dos 
requisitos da Norma 17025 face à Unidade 
Analítica de Apoio às Autoridades de Saúde  

            

2- Documentos afetos aos requisitos de Gestão da 
Norma 17025:  

Manual da Qualidade 
        

Política da Qualidade 
         

Organigramas Geral da Instituição / 
Departamentos          

Impressos Gerais Instituição / Departamentos 
         

Instruções de Trabalho Gerais Instituição / 
Departamentos          

Procedimentos Gerais Instituição / 
Departamentos          

Elaboração de bases de dado de apoio 
         

3- Documentos afetos aos requisitos de Gestão da 
Norma 17025:  

Pasta de Pessoal (CV; Matriz de Competências; 
Definição de funções; requisitos mínimos por 
função; mapa de pessoal; Plano de formação; 

          

Manual de Higiene e Segurança da Unidade 
           

Procedimentos/Instruções de 
Trabalho/Impressos Técnicos Microbiologia            

Procedimentos/Instruções de 
Trabalho/Impressos Técnicos Química            

Procedimentos/Instruções de 
Trabalho/Impressos Equipamentos da Unidade            

Procedimentos/Instruções de 
Trabalho/Impressos Controlo de Qualidade 
Unidade 

           

Procedimentos/Instruções de 
Trabalho/Impressos de Segurança da Unidade            

Inventário de Equipamento 
            

Calibração de Equipamentos 
            

Inventário de Reagentes 
            

Fichas de Segurança de Reagentes 
            

Base de dados Equipamento/Reagentes 
            

Controlo interno de Qualidade (Brancos, C. 
Positivos, C. Negativos), Cartas 
Guias/Duplicados/Critério de Precisão do 
Laboratório/Incertezas  

            

4- Espaço Físico laboratório - Obras 
            

5- Auditoria Interna  
            

6- Início do processo com o IPAC  
            

7- Auditoria Externa (IPAC)  
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I – RECURSOS 

HUMANOS 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

FINANCEIROS 

- Verba para pequenas obras no laboratório; 

- Verba para Manutenção Calibração de Equipamentos; 

- Verba para Compra de Materiais de referência e participação de ensaios de avaliação externa da 

qualidade; 

- Verba para formação do pessoal. 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

As únicas entidades envolvidas são as existentes na organização (departamentos e serviços de apoio) 

e o IPAC, que irá atribuir a acreditação à Unidade. 

FASES/ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 ... 

2 ... 

3 ... 

4 ... 

5  ... 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

A avaliação deverá ser feita periodicamente meio e final de cada ano, com a análise da tabela 

apresentada no ponto V. Deverá fazer-se o ponto da situação relativamente ao que está feito o que 

falta fazer e dificuldades inerentes ao processo. 

 

IX – OBSERVAÇÕES 
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FICHA DE PROJETO Nº 3 

REDE DE RACIONALIDADE TERAPÊUTICA CFT DA ARSLVT 

I – ENQUADRAMENTO 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo (ARSLVT) foi criada com o objetivo de apoiar as instituições de saúde da sua área de influência 

na procura de soluções que garantam, a par de um maior rigor e segurança na prescrição 

farmacológica, a sustentabilidade da despesa por esta gerada. Este apoio assenta numa estratégia de 

informação, tendo em vista a racionalização de custos, uniformização de critérios e eficácia no 

tratamento dos doentes. 

 

Neste âmbito, a CFT tem centrado parte da sua atividade na análise dos dados referentes à utilização 

de medicamentos nos vários contextos da prestação de cuidados da ARSLVT: cuidados de saúde 

primários, hospitais, médicos no exercício privado, entre outros. Como resultado, têm sido 

elaboradas recomendações, com base em evidência científica, que visam a otimização da 

racionalidade terapêutica na região, as quais são divulgadas na forma de Boletins Terapêuticos ou 

incluídas nos relatórios mensais e semestrais publicados na intranet desta ARS. 

 

Dada a dimensão geográfica da Região de Lisboa e Vale do Tejo, parece e esta comissão que a mera 

divulgação das recomendações via informática, ou através de ações pontuais expositivas, não é 

suficiente para que a mensagem chegue de forma adequada a todos os destinatários, produzindo os 

efeitos de racionalidade desejáveis.  

 

Considera a CFT ser necessário otimizar a estratégia de informação até aqui utilizada, através da 

implementação de uma Rede de Racionalidade Terapêutica (RRT) que aproveite as capacidades 

técnico-científicas dos profissionais de saúde existentes na ARS LVT.  

 

Além disso, porque a saúde é um direito e uma responsabilidade individual e coletiva, importa ainda 

apelar à participação e responsabilidade social dos cidadãos nesta RRT.  

 

Assim, pretende promover-se a literacia em saúde, melhorando o acesso dos utentes da ARSLVT à 

informação e ao conhecimento sobre a Saúde, desenvolvendo iniciativas para a disponibilização de 

informação que vise a promoção do uso racional dos medicamentos, capacitando o utente na 

utilização dos serviços de saúde e na gestão da sua própria saúde. 
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II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Objetivo geral: 

Desenvolver e implementar uma rede de racionalidade terapêutica (RRT) que englobe os cidadãos e 

os profissionais de saúde da Região, por forma a dinamizar a divulgação das recomendações 

emanadas pela CFT e aprovadas pelo CD, potenciando o impacto dessas recomendações no perfil de 

utilização de medicamentos da ARSLVT. 

Objetivos específicos: 

 Identificar e formar os profissionais de saúde a integrar a rede de racionalidade terapêutica 

da ARSLVT; 

 Elaborar programas formativos por área terapêutica: boletim terapêutico, powerpoint e 

indicadores de acompanhamento; 

 Englobar os utentes na rede, disponibilizando-lhes informação que vise a racionalidade 

terapêutica; 

 Monitorizar o impacto da atividade da RRT (dash board e relatórios). 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

1. Identificar os elementos da rede de racionalidade terapêutica da ARSLVT  

1.1. Realizar reunião com os DE e PCC dos ACES da ARSLVT para sensibilização sobre a 

necessidade da criação da RRT; 

1.2. Realizar reunião com o Coordenador do Internato em Medicina Geral e Familiar; 

1.3. Nomear os elementos a integrar na rede; 

2. Elaborar programas formativos por área terapêutica 

A acompanhar os boletins terapêuticos publicados pela ARSLVT, deverão ser elaboradas outras 

ferramentas formativas complementares, como por exemplo powerpoints e casos-clínicos 

exemplificativos, bem como boletins de informação dirigidos aos utentes. Deverão ser 

igualmente elaborados indicadores de acompanhamento para cada área terapêutica abordada 

(“dashboard”). 

3. Divulgar aos coordenadores locais da RRT os programas formativos por área terapêutica, através 

da realização de: 

3.1. Reuniões para formação dos elementos da RRT; 
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3.2. Reuniões de desenvolvimento de estratégias de disseminação da formação/ informação 

(exemplos: ações de formação contínua: expositivas, casos práticos, discussões 

interpares, exemplos de boas práticas, etc); 

3.3. Reuniões de acompanhamento da atividade da RRT; 

4. Divulgar aos utentes da área de influência da ARSLVT os Boletins Informativos visando a 

promoção do uso racional de medicamentos nas áreas abordadas nos Boletins Terapêuticos 

elaborados pela CFT; 

5. A divulgação poderá ser feita nos Cuidados de Saúde Primários (Centros de Saúde) e, 

eventualmente, nas Farmácias Comunitárias, da Região de Lisboa e Vale do Tejo; 

6. Monitorizar o impacto da atividade da RRT (dash board e relatórios) 

 Análise de indicadores de volume e valor da prescrição de medicamentos, que indiciem o 

grau de adesão à recomendação da CFT e/ou da Norma da DGS(quando aplicável) em 

análise; 

 Análise de indicadores de efetividade e segurança clínica (quando aplicável). 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1 
1.1) 4ºT 1.2) 1ºT 

1.3) 1ºS 

            

2       1º S             

3       1º S             

4       3º T             

5       4º T             

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

 Realizar reunião com os DE e PCC dos ACES da ARSLVT para sensibilização sobre a 

necessidade da criação da RRT. 4º T de 2013; 

 Realizar reunião com o Coordenador do Internato em MGF. 1ºT 2014; 

 Nomeação dos colaboradores da RRT- 1º S 2014; 
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 1ª Formação dos elementos da RRT – 1º S 2014; 

 1ª Disponibilização nos Cuidados de Saúde Primários dos boletins informativos dirigidos aos 

utentes da Região de Lisboa e Vale do Tejo. – 3º T 2014; 

 1ª Reunião de acompanhamento da atividade da RRT – 4º T de 2014; 

 Publicação do 1º relatório do impacto da atividade da RRT na utilização de medicamentos 

da ARSLVT – 4º T de 2014. 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Recursos Humanos necessários para as Fases/Atividades indicadas: 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1 Membros da 
CFT, PCC e DE 

Membros da CFT, 
Coordenador Internato 

MGF, CD 
  

2  
Membros da CFT e 

informáticos 
  

3  
Membros da CFT e 
Membros da RRT 

  

4  
Membros da CFT e 
Membros da RRT   

5  
Membros da CFT e 
Membros da RRT   

 

FINANCEIROS 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES/ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1  CFT, ACES (PCC e DE), Coordenador Internato, CD  

2  CFT e NI 

3  CFT e RRT 

4  CFT e RRT 

5  CFT e RTT 
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VIII – AVALIAÇÃO 

INDICADORES: 

 N.º de ações de formação da RRT local; 

Nº total de ações de formação da RRT; 

 N.º de Boletins Informativos para os utentes; 

Nº total de Boletins Terapêuticos elaborados pela CFT; 

 Dashboard para cada BT. 

 

 

IX – OBSERVAÇÕES 
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RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

LEGIONELLA 
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ÁGUAS DE CONSUMO HUMANO 
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FICHA DE PROJETO Nº 7 .... PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DOS 

ESTABELECIMENTOS 

FICHA DE PROJETO Nº 8 .... TERAPÊUTICA PROGRAMA DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA DE PISCINAS DE UTILIZAÇÃO 

COLETIVA, DE HIDROTERAPIA E COM FINS 

TERAPÊUTICOS 

FICHA DE PROJETO Nº 9 .... TERAPÊUTICA QUALIDADE DO AR E SAÚDE 

FICHA DE PROJETO Nº 10 .. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DAS 

ZONAS BALNEARES 

FICHA DE PROJETO Nº 11 .. VIGILÂNCIA DE VETORES 

FICHA DE PROJETO Nº 12 .. PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

FICHA DE PROJETO Nº 13 .. OTIMIZAÇÃO DA REDE DE FRIO E DA 

GESTÃO DE VACINAS NA ARSLVT: 

UNIDADE ORGÂNICA FARMÁCIA E EQUIPA 

REGIONAL DE VACINAÇÃO DO DSP 

FICHA DE PROJETO Nº 14 .. PROJETO “CIDADE DE AFETOS” 

FICHA DE PROJETO Nº 15 .. UPS – NOVO REGIME DE LICENCIAMENTO 

ENQUADRAMENTO DAS FICHAS DE PROJETO 16 “TEMPOS SAUDÁVEIS” 

E 17 “SAÚDE (D)AQUI!: DE TODOS PARA 

TODOS” 

FICHA DE PROJETO Nº 16 .. TEMPOS SAUDÁVEIS 

FICHA DE PROJETO Nº 17 .. SAÚDE (D)AQUI: DE TODOS, PARA TODOS! 
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FICHA DE PROJETO Nº 1 

FENÓMENOS GEOFÍSICOS 

(FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS - ONDAS DE CALOR E VAGAS DE FRIO - E A DETERIORAÇÃO DA 

CAMADA DE OZONO) 

I –ENQUADRAMENTO 

ONDAS DE CALOR 

A saúde humana é profundamente afetada pelo tempo e clima. Eventos climáticos extremos matam 

dezenas de milhares de pessoas todos os anos e prejudicam a saúde de milhões de pessoas. 

Em Portugal, após a onda de calor de 2003, em que foi estimado um excesso de 6452 óbitos 

(DGS/INSA, 2004), foi implementado, pela Direção-Geral da Saúde, o Plano de Contingência para 

Ondas de Calor (PCOC).  

Atualmente, muitos países europeus, incluindo Portugal, têm implementado sistemas de vigilância e 

alerta, os quais contemplam ações e medidas de prevenção face aos riscos para a saúde, associados 

a fenómenos meteorológicos extremos. Estes sistemas têm como objetivo melhorar a atuação dos 

serviços de saúde, dos serviços sociais e dos serviços de proteção civil nos períodos de maior risco, 

concorrendo para o aumento da resiliência das populações mais atingidas. 

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, na vigência do PCOC 2009 - 2010, foram elaborados em 2010, 13 

Planos de Contingência Específicos ao nível dos concelhos, 14 a nível dos ACES e 10 a nível de centros 

de saúde, tendo como base os PCOC regional e nacional. Em 2011 foi elaborado o Plano Regional 

para Ondas de Calor 2011 / 2012, tendo em conta as diretrizes da Direcção-Geral da Saúde expressas 

no Plano de Contingência Temperaturas Extremas Adversas – Módulo Calor, publicado em 2011. 

Houve uma atualização do Plano de Contingência Regional - Temperaturas Extremas Adversas - 

Módulo CALOR 2013-2014, na sequência do qual foram elaborados planos a nível local. Os planos de 

contingência promovem a articulação interinstitucional e a intervenção adequada junto da 

população, reforçando a importância da articulação com os órgãos de Proteção Civil e de Segurança 

Social, entre outros, a identificação de grupos de risco e a gestão concertada de respostas às 

necessidades da população.  

 

VAGAS DE FRIO 

Apesar da evolução a longo prazo das alterações climáticas preverem um aumento das 

temperaturas, continuarão a fazer-se sentir vagas de frio com efeitos na saúde da população da 

Região de Lisboa e Vale do Tejo. 
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Encontra-se em fase de elaboração o Plano de Contingência Regional - Temperaturas Extremas 

Adversas – Módulo FRIO 2013 - 2014, procurando minimizar os efeitos das vagas de frio na 

população. 

 

DETERIORAÇÃO DA CAMADA DE OZONO 

A exposição à radiação ultra violeta é responsável por malefícios para a saúde humana que incluem 

as queimaduras da pele, o seu envelhecimento precoce e o cancro da pele, cataratas e outras lesões 

oculares, diminuição da ação do sistema imunitário, entre outros. 

A exposição ao Sol nas horas de maior intensidade de radiação, o uso de protetores adequados e 

vestuário de proteção, a exposição de crianças e o abuso da utilização de solários dependem da 

literacia em saúde da população e sensibilização para os riscos que correm. A exposição à radiação 

ultravioleta é essencialmente um problema comportamental, dado ser da livre iniciativa de cada um 

e da consciencialização dos riscos para a saúde que se corre. 

Desde há cerca de 20 anos que se observou uma redução na concentração de ozono a nível da 

estratosfera devido à libertação de gases fabricados pelo homem, particularmente os 

clorofluorcarbonos. Esta redução de concentração de ozono permite que a superfície da Terra seja 

atingida uma maior intensidade por radiação ultravioleta com efeitos nefastos na saúde da 

população. 

Apesar de nos últimos anos se ter registado uma melhoria nesta situação, o problema mantém-se 

também devido a uma maior exposição da população por alteração de hábitos – frequência das 

praias e outras atividades ao ar livre. Acresce a utilização de solários para bronzeamento com efeitos 

cumulativos com a exposição aos UV solares.  

Pretende-se assim intervir junto da população em termos de educação para a saúde, alterando 

comportamentos. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Fixam-se três objetivos: 

1. Minimizar os efeitos negativos do calor intenso na saúde das populações da Região de Lisboa 

e Vale do Tejo, através de uma avaliação do risco adequada e do desenvolvimento de 

respostas apropriadas pelas entidades competentes; 
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2. Minimizar os efeitos negativos do frio intenso na saúde das populações da Região de Lisboa e 

Vale do Tejo, através de uma avaliação do risco adequada e do desenvolvimento de 

respostas apropriadas pelas entidades competentes; 

3. Promover comportamentos saudáveis da população, em especial a jovem, no que respeita à 

exposição a radiação ultravioleta. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

1 - Ondas de calor 

1.1 Fase 1: Desenvolvimento de atividades inerentes ao DSP 

A nível regional são analisadas diariamente, entre 15 de Maio e 30 de Setembro, as temperaturas e 

outros fatores ambientais relevantes para a emissão de alertas de ondas de calor. A nível local e 

perante os alertas definidos regionalmente, é avaliado o risco e desencadeadas medidas apropriadas 

previamente definidas, em articulação com a proteção civil, segurança social, saúde, etc. bem como 

alerta à população e divulgação de comportamentos adequados. 

1.2 Fase 2: Desenvolvimento atividades inerentes às USP em articulação com DSP 

Elaboração dos planos locais de contingência – temperaturas extremas adversas – calor 

Articulação com as diversas entidades envolvidas.  

Reavaliação dos alertas emitidos a nível regional, tendo em conta as especificidades locais. Avaliação 

do risco para a saúde e articulação com a proteção civil, segurança social, saúde, etc. bem como 

alerta à população e divulgação de comportamentos adequados 

1.3 Fase 3: Avaliação 

Avaliação final com elaboração do relatório anual 

2 - Vagas de frio 

2.1 Fase 1: Desenvolvimento de atividades inerentes ao DSP 

Elaboração do Plano de Contingência Regional - Temperaturas Extremas Adversas – Módulo FRIO 

2013 - 2014, ensaiado e iniciado o seu desenvolvimento a nível local. 

Análise diária das temperaturas e dos indicies desenvolvidos pelo IPMA entre 15/11 e 31/3 

2.2 Fase 2: Desenvolvimento atividades inerentes às USP em articulação com DSP 

Elaboração dos planos locais de contingência – temperaturas extremas adversas - frio 
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Articulação com as diversas entidades envolvidas.  

Reavaliação dos alertas emitidos a nível regional, tendo em conta as especificidades locais. Avaliação 

do risco para a saúde e articulação com a proteção civil, segurança social, saúde, etc. bem como 

alerta à população e divulgação de comportamentos adequados. 

2.3 Fase 3: Avaliação 

Avaliação final com elaboração do relatório anual 

3 - Deterioração da camada de Ozono 

Atividades de educação para a saúde a programar; 

Promoção da saúde em ambiente escolar e ambiente ocupacional 

Medidas ao nível dos espaços de jogo e recreio, das escolas, dos jardins infantis; 

Pareceres e propostas de redução da exposição aos UV instrumentos de planeamento urbano – 

PDM, PU, PP, loteamentos, projetos de construção; 

Propor soluções nos meios urbanos. 

Fase 1: Desenvolvimento de atividades inerentes ao DSP 

Preparação e coordenação das atividades 

Fase 2: Desenvolvimento atividades inerentes às USP em articulação com DSP 

Programação e desenvolvimento das atividades 

Fase 3: Relatório final do projeto 

Avaliação com elaboração do relatório anual 

 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

ATIVIDADES / FASES 2013 2014 2015 2016 

1.1                         

1.2                         

1.3                         

2.1                         

2.2                         

2.3                         

3.1                         

3.2                         

3.3                         
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V - META(S) A ALCANÇAR 

1.1 Elaboração do Plano de Contingência Regional - Temperaturas Extremas Adversas - Módulo 

CALOR 2013-2014; 

Definição e divulgação diária dos alertas de ondas de calor durante o período 15 Maio a 30 de 

Setembro; 

1.2 Elaboração de relatórios mensais, durante o mês seguinte e relatório anual até final de 

Dezembro; 

Elaboração dos planos locais de contingência; 

Reavaliação dos alertas emitidos a nível regional e execução do plano local; 

1.3 Elaboração de relatório anual até final de Novembro; 

2.1 Elaboração do Plano de Contingência Regional – Temperaturas Extremas Adversas – Módulo 

Frio 2013-2014; 

Definição e divulgação diária dos alertas de ondas de calor durante o período 15 Novembro a 

31 de Março; 

Elaboração de relatórios mensais, durante o mês seguinte e relatório anual até final de Abril; 

2.2 Elaboração dos Planos de Contingência Locais - Temperaturas Extremas Adversas - Módulo 

Frio; 

2.3 Elaboração de relatório anual até final de Abril.  

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1 AS/ES/TSA 

2 AS/ES/TSA 

3 AS/ES/TSA 

 

FINANCEIROS 
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VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES/ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 DSP/USP 

2 DSP/USP 

3 DSP/USP 

 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

Relatórios das atividades programadas. 

 

 

 

IX – OBSERVAÇÕES 
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FICHA DE PROJETO Nº 2 

VIGILÂNCIA DE SISTEMAS/INSTALAÇÕES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LEGIONELLA 

I –ENQUADRAMENTO 

A Legionella é uma bactéria que pode colonizar sistemas de distribuição de água (principalmente a 

rede de água quente sanitária com os reservatórios de água e os termoacumuladores), sistemas de 

climatização (torres de refrigeração, condensadores evaporativos e humidificadores) e equipamentos 

recreativos como os jacúzi. É transmitida ao Homem através da inalação de pequenas gotículas de 

vapor de água contaminada, aerossóis, de dimensões tão pequenas que veiculam a bactéria para os 

pulmões, podendo provocar um tipo de pneumonia designada por Doença dos Legionários. Nos 

últimos anos tem aumentado o diagnosticado desta doença, para a qual não existe vacina e que 

pode, em casos graves, conduzir à morte. 

De acordo com a Decisão da Comissão Europeia nº 2119/98/CE, de 24 de Setembro de 1998, que 

institui uma rede de vigilância epidemiológica e de controlo das doenças transmissíveis na 

Comunidade, é obrigatório notificar à rede comunitária os dados da doença dos Legionários a nível 

Europeu. Estes dados são geridos pela rede ELDSNet - European Legionnaires’ Disease Surveillance 

Network (anteriormente designada por EWGLINET), coordenada pelo European Centre for Disease 

Prevetion and Control (ECDC).  

Em Portugal, desde 1999 que a Doença dos Legionários, assim como outras doenças transmissíveis, 

está incluída na lista de doenças transmissíveis de declaração obrigatória publicada na Portaria 

nº 1071/98, de 31 de Dezembro. 

Na sequência da notificação de casos de doença dos legionários, os locais, equipamentos e 

infraestruturas de risco relacionadas com o possível desenvolvimento da bactéria do género 

Legionella por onde o doente passou/contactou devem ser alvo de avaliação, pelo que devem existir 

critérios uniformes de caraterização e avaliação por parte dos serviços de saúde. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Fixam-se seis objetivos: 

1. Avaliação de sistemas e equipamentos de risco de desenvolvimento da bactéria do género 

Legionella; 

2. Criação de documento contendo orientações para os serviços de saúde sobre os 

sistemas/equipamentos de risco;  
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3. Desenvolvimento de capacidade técnica nos serviços de saúde pública de pesquisa e de 

apoio ao controlo, nas situações ambientais propiciadoras ou responsáveis pelo 

desenvolvimento da bactéria;  

4. Uniformização de procedimentos de atuação nas situações de notificação de casos de 

doença de legionários; 

5. Realização de estudos direcionados para a avaliação e gestão de risco; 

6. Comunicação às entidades gestoras de situações de risco detetadas. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

O projeto desenvolve-se, à semelhança dos programas de vigilância sanitária das águas, com base em 

três vertentes: tecnológica, analítica e epidemiológica.  

A vertente tecnológica compreende a caraterização técnica dos sistemas/equipamentos de risco de 

desenvolvimento da bactéria do género Legionella, com vista à identificação, análise e controlo dos 

pontos críticos.  

Pretende-se no âmbito desta vertente avaliar as condições de instalação, de funcionamento e os 

procedimentos de manutenção e monitorização instituídos para prevenção do desenvolvimento da 

Legionella no sistema de distribuição predial dos estabelecimentos da RSLVT, tendo já iniciado a 

avaliação nos hospitais da Região de Lisboa e Vale do Tejo (RSLVT).  

No âmbito da vertente analítica, sempre que se considerar necessário, serão realizadas colheitas de 

amostras de água nos sistemas/equipamentos para pesquisa de Legionella.  

A vertente epidemiológica visa atuar na defesa da saúde da população abrangida pelos 

sistemas/instalações, através da análise e avaliação de situações de risco, quer pontuais quer 

continuadas no tempo, e na realização das medidas necessárias para minimizar esse risco. 

Com vista a dotar os serviços de saúde de capacidade técnica de pesquisa e de apoio ao controlo, nas 

situações ambientais propiciadoras ou responsáveis pelo desenvolvimento da bactéria, pretende-se 

elaborar documentação que concentre o essencial sobre os diferentes nichos ambientais 

propiciadores do seu desenvolvimento, pelo que será realizada uma revisão da bibliografia já 

produzida por profissionais da ARSLVT. Pretende-se também elaborar um documento que uniformize 

os procedimentos de atuação dos serviços de saúde aquando uma avaliação ambiental de situações 

de risco comunicadas. 
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Fase 1: Desenvolvimento de atividades inerentes ao DSP 

- Criação de documento contendo orientações para os serviços de saúde sobre os 

sistemas/equipamentos de risco de forma a uniformização procedimentos e 

desenvolvimento de capacidade técnica nos serviços de saúde pública de pesquisa e de apoio 

ao controlo, nas situações ambientais propiciadoras ou responsáveis pelo desenvolvimento 

da bactéria; 

- Avaliação das situações ambientais propiciadoras ou responsáveis pelo desenvolvimento da 

bactéria, quando da análise de projetos ou de vistorias a estabelecimentos, com imposição 

de condições corretivas; 

- Reavaliação das condições impostas em vistorias realizadas; 

- Realização de estudos direcionados para a avaliação e gestão de risco; 

- Caraterização dos procedimentos de manutenção e monitorização dos sistemas de 

distribuição predial existentes nos hospitais da RSLVT e dos ACES; 

- Comunicação às entidades gestoras de situações de risco detetadas; 

- Colaboração na avaliação das situações de notificação de doença dos legionários; 

- Realização estudos orientados para a avaliação de fatores de risco quando justificados pelos 

dados ambientais e epidemiológicos; 

- Articulação com outras entidades. 

Fase 2: Desenvolvimento de atividades inerentes às USP 

1. Vertente tecnológica (VT) 

- Avaliação das situações ambientais propiciadoras ou responsáveis pelo desenvolvimento da 

bactéria, quando da análise de projetos ou de vistorias a estabelecimentos, com imposição 

de condições corretivas; 

- Colaboração na caracterização dos sistemas de risco; 

- Colaboração na avaliação das notificações de doença dos legionários; 

2. Vertente analítica (VA) 

- Realização de análises de campo para avaliação de condições propiciadoras ao 

desenvolvimento da bactéria; 

- Realização de colheitas de amostras sempre que se justifique; 

3. Vertente epidemiológica (VE) 

- Avaliação e gestão do risco para a saúde; 

4. Outras atividades 
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- Reavaliação das condições impostas em autorias/vistorias realizadas; 

- Realização estudos orientados para a avaliação de fatores de risco quando justificados pelos 

dados ambientais e epidemiológicos; 

- Articulação com outras entidades, 

Fase 3: Relatório anual de atividades 

Elaboração do Relatório anual do programa. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

ATIVIDADES / FASES 2013 2014 2015 2016 

1                         

2                         

3                         

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

 Elaborar e divulgar documentação técnica relativa a instalações de risco até final de Agosto 

de 2014; 

 Caraterizar os procedimentos de manutenção e monitorização dos sistemas de distribuição 

predial de 80% dos hospitais da RSLVT e dos ACES; 

 Elaborar relatório da caraterização realizada nos hospitais até 30 dias após a sua realização. 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Recursos Humanos necessários param as Fases/Atividades indicadas: 

FASES 2013 2014 2015 2016 

1 DSP (DSR/AFES/LSP) 

2 USP (DS/MSP/TSA) 

3 AFES 

AFES – Área Funcional de Engenharia Sanitária; DS – Delegado de Saúde; DSR – Delegado de Saúde Regional; LSP - 
Laboratórios de Saúde Pública; MSP - Médicos de Saúde Pública; TSA - Técnicos de Saúde Ambiental 
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FINANCEIROS 

 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 

ARSLVT 
 DSP: DSR, AFES, LSP 

EGRP/SR 
DGS 

2 
ACES 
 USP: DS, MSP, TSA 

EGRP 

3 
ARSLVT 
 DSP: DSR, AFES 

AFES - Área Funcional de Engenharia Sanitária; DS - Delegado de Saúde; DSR - Delegado de Saúde Regional; EGRP -
 Entidade gestora da rede predial/sistemas de risco; LSP - Laboratórios de Saúde Pública; MSP - Médicos de Saúde 
Pública; TSA - Técnicos de Saúde Ambiental 

 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

 Elaboração de documentos previstos; 

 Relatórios das atividades programadas. 

 

 

 

IX – OBSERVAÇÕES 
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FICHA DE PROJETO Nº 3 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO 

I –ENQUADRAMENTO 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde deve ser considerada não apenas no 

sentido estrito de ausência de doença, mas num sentido mais abrangente, de bem-estar físico, 

mental e social, sendo influenciada por fatores hereditários, biológicos, de estilos de vida e pelo 

ambiente social e físico. Para esta organização, o ambiente deve ser entendido em sentido lato – 

“físico, psicológico, social e estético, englobando a habitação, o desenvolvimento urbano, o uso dos 

solos e os transportes” (WHO, 1990). 

É a partir deste conceito alargado de saúde, onde o ambiente constitui um determinante 

fundamental, que o correto ordenamento do território surge como elemento essencial para 

assegurar o bem-estar e a segurança física das populações, em geral, e a proteção da saúde, em 

particular (DGS, 2009). 

A consideração explícita da componente da saúde no quadro legislativo da Avaliação Ambiental 

Estratégica - AAE (Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho) constitui um passo significativo, uma 

vez que se reconhece a importância da saúde no âmbito da questão ambiental (DGS, 2009). 

Ao ser realizada na fase de planeamento ou programação, a AAE pode ser utilizada como um 

instrumento de antecipação dos efeitos e impactes na saúde decorrentes de medidas previstas 

adotar, nomeadamente ao nível do território municipal (DGS, 2009). 

Assim, o desenvolvimento da temática ‘Saúde’ nos instrumentos de gestão territorial (IGT), para 

além dos aspetos relacionados com a rede de equipamentos de saúde já habitualmente 

contemplados, deve incluir o aprofundamento dos efeitos do ambiente envolvente na saúde 

humana. Entenda-se ambiente envolvente como as condições naturais e construídas, do território 

abrangido por determinada figura de planeamento (DGS, 2009).  

Existem, de facto, diversas vantagens em considerar de forma explícita a saúde na análise de 

impactes ambientais (segundo Partidário e Jesus citando Broeder, 2007): 

 A inclusão da saúde na previsão de impactes previne problemas em fases posteriores; 

 A saúde é um elemento necessário da sustentabilidade; 

 A saúde é uma preocupação fundamental da população envolvida; 

 Os ganhos em saúde constituem uma poderosa vantagem política. 
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Cabe ao sector da saúde aproveitar a oportunidade criada com os procedimentos de AAE, e 

promover avanços na discussão técnico-científica, tanto mais que a saúde humana é uma 

componente fundamental do desenvolvimento sustentável ao nível local e regional sendo por isso 

importante contribuir para um maior aprofundamento da relação com os restantes descritores 

ambientais (DGS, 2009). 

Apoiando-se grande parte em princípios de eficiência ecológica, as propostas de ordenamento do 

território e urbanismo que visam prevenir e minimizar os efeitos adversos do ambiente sobre a 

saúde e maximizar os efeitos benéficos, contribuem para uma atuação sustentável em termos 

ambientais (DGS, 2009). 

Por outro lado, a habitação contribui de forma importante para o estado de saúde das pessoas: para 

a sua saúde biológica e, também, para o seu bem-estar psicológico e social, que influencia através do 

sistema psico-neuro-imunológico a sua saúde física. 

Existe um crescente corpo de evidências sobre as muitas formas que uma habitação inadequada é 

capaz de afetar, de forma negativa, a saúde dos ocupantes. Considera-se composta por quatro 

dimensões inter-relacionadas: 

 A estrutura física da casa (ou habitação); 

 A casa (construção psicossocial, económica e cultural, criada pelo agregado familiar); 

 A infraestrutura de vizinhança (as condições físicas do ambiente da habitação imediata); 

 A comunidade (ambiente social e da população e serviços dentro do bairro).  

Cada uma destas quatro dimensões tem um impacto potencial, direto ou indireto, sobre a saúde 

física, social e mental, e dois ou mais deles combinados entre si podem ter um impacto ainda maior 

(WHO, 2011). 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Fixam-se três objetivos: 

 Participação nas comissões de acompanhamento (CA) dos Planos Diretores Municipais (PDM) 

e outros IGT, com emissão de propostas e pareceres; 

 Emissão de propostas e pareceres aos Instrumentos de Gestão Territorial (Planos de 

Pormenor, Planos de Urbanização, etc.); 

 Participação nos projetos “Cidades Saudáveis”. 
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III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

 Participar nas CA dos PDM em fase de alteração ou revisão, ou outros IGT, apresentando 

pareceres de aperfeiçoamento dos IGT, tendo em vista o equipamento de saúde existente ou 

previsto. 

 Emitir propostas e pareceres aos IGT, designadamente quanto às definições de âmbito das 

AAE, aos relatórios das AAE e aos relatórios e Regulamentos dos Planos. 

 Apresentar pareceres e propostas de aperfeiçoamento dos IGT. 

 Participar nos projetos “Cidades Saudáveis”. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

     

 

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

- Emitir parecer a 100% dos pedidos referentes a IGT; 

- Participar em 100% das conferências de serviço convocadas pela CCDR. 

 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Recursos humanos necessários para as Fases/Atividades indicadas: 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

 DSP (DSR/AFES), USP (DS/MSP/TSA) 
AFES - Área Funcional de Engenharia Sanitária; DRS - Delegado de Saúde Regional; DS - Delegados de Saúde; TSA - 
Técnicos de Saúde Ambiental; USP - Unidades de Saúde Pública; MSP - Médicos de Saúde Pública; TSA - Técnicos 
de saúde Ambiental 
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FINANCEIROS 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES/ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

 

ARSLVT 

 - DSP: DSR, AFES 

ACES 

 - USP: DS 

CCDR 

CM 
AFES - Área Funcional de Engenharia Sanitária; CCDR; CM -Câmaras Municipais; DRS - Delegado de Saúde 
Regional; DS - Delegados de Saúde; TSA - Técnicos de Saúde Ambiental; USP - Unidades de Saúde Pública; MSP - 
Médicos de Saúde Pública; TSA - Técnicos de saúde Ambiental 

 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

Não aplicável 

 

 

 

IX - OBSERVAÇÕES 

A gestão da atividade em causa não é da responsabilidade da ARSLVT estando dependente da 

solicitação de entidades externas. 
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FICHA DE PROJETO Nº 4 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

I –ENQUADRAMENTO 

Nos últimos anos tem-se vindo a verificar um aumento significativo do número de estações base, 

especialmente nas zonas de maior densidade populacional, motivada pelo crescimento contínuo do 

número de utilizadores e pelo surgimento de novas tecnologias.  

Também se tem assistido a um crescimento do consumo da eletricidade motivado pelo crescimento 

económico, pela convergência com os padrões europeus de nível de vida e de conforto, implicam 

uma necessidade de aumento da capacidade de transporte e de distribuição de eletricidade.  

Este tipo de infraestruturas tem suscitado na população em geral preocupação sobre o cumprimento 

ou não, por parte das entidades competentes, dos requisitos legais relacionados com as radiações 

emitidas e sobre seus possíveis efeitos para a saúde.   

O presente projeto pretende efetuar a medição dos níveis de radiação eletromagnética a que a 

população está exposta na proximidade de estações base e de linhas de alta tensão e comparar com 

os valores de referência estabelecidos na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Novembro. 

A coordenação do Projeto de Avaliação das Radiações Não Ionizantes é da responsabilidade da Área 

Funcional de Engenharia Sanitária (AFES), que o desenvolverá em articulação com as as Unidades de 

Saúde Pública (USP). 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Objetivos gerais 

 Proteção da saúde das populações; 

 Identificação dos fatores de risco existentes ou potenciais; 

 Fornecimento de informação ao público e entidades competentes; 

Objetivos específicos 

 Identificação de eventuais locais de risco para a população; 

 Avaliação dos níveis de radiação eletromagnética a que a população está exposta na 

proximidade de estações base; 

 Avaliação dos níveis de radiação eletromagnética a que a população está exposta na 

proximidade de linhas de alta tensão; 



PLANO REGIONAL DE SAÚDE 2013 - 2016 

 

159 

 

 Comunicação às entidades às entidades competentes de situações de risco detetadas. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

Com este projeto pretende-se avaliar os níveis de radiação eletromagnética em locais próximos de 

estações base e de linhas de alta tensão, dando especial atenção aos seguintes 

estabelecimentos/infraestruturas:  

 Estabelecimentos de saúde;  

 Estabelecimentos de ensino ou afins, como creches ou jardins-de-infância; 

 Lares da terceira idade, centros de dia e afins; 

 Parques e zonas de recreio infantil; 

 Espaços, instalações e equipamentos desportivos; 

 Aeroporto de Lisboa, dado tratar-se de uma área com uma grande concentração de radares 

que se encontra junto a zonas residenciais. 

Será efetuada uma monitorização localizada no tempo, pretendendo-se avaliar a variação espacial 

dos níveis de radiação em redor dos locais selecionados, para posterior comparação com os níveis de 

referência. 

Fase 1: Desenvolvimento de atividades inerentes ao DSP 

 Compilação pela AFES de documentos e legislação: 

- Selecionar informação pertinente; 

- Criar pasta/suporte informático com toda a legislação aplicável; 

 Reuniões com as USP; 

 Formação/informação sobre radiações não ionizantes; 

 Criação de uma base de dados; 

 Realização de medições; 

 Reinspeções sempre que necessário; 

 Avaliação dos resultados da cada medição com a realização de relatório contendo a análise 

dos resultados das medições e recomendações. 
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Fase 2: Desenvolvimento atividades inerentes às USP em articulação com AFES 

 Identificação dos edifícios/locais a incluir; 

 Solicitar a outras entidades - Rede Elétrica Nacional (REN), Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM) - resultados de medições. 

Fase 3: Relatório final do projeto 

Elaboração do Relatório final do projeto 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

FASES 2013 2014 2015 2016 

1     

2     

3     

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

- Avaliar 40% dos locais considerados de risco identificados pelas USP; 

- Elaborar relatório das medições até 45 dias após a sua realização; 

- Avaliar o projeto com elaboração do relatório até Dezembro de 2016. 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Recursos Humanos necessários para as Fases/Atividades indicadas: 

FASES 2013 2014 2015 2016 

1 DSP (DSR/AFES) 

2  USP (DS/MSP/TSA) 

3    AFES 
AFES - Área Funcional de Engenharia Sanitária; DSR - Delegado de Saúde Regional; DS - Delegado de Saúde; MSP - 
Médicos de Saúde Pública; TSA - Técnicos de Saúde Ambiental 
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FINANCEIRO 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 
ARSLVT 
 DSP: DSR, AFES 

IST 

2 

ACES 
 USP: DS, MSP, TSA 

Câmaras Municipais; 
IT 
ANACOM 
REN 

3 
ARSLVT  
DSP: AFES 

AFES - Área Funcional de Engenharia Sanitária; ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações; DSR - Delegado 
de Saúde Regional; DS - Delegado de Saúde; IT - Instituto de telecomunicações; IST - Instituto Superior Técnico; 
MSP - Médicos de Saúde Pública; REN- Rede Elétrica Nacional; TSA - Técnicos de Saúde Ambiental 

 

 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

Relatório final com uma avaliação da evolução dos trabalhos e resultados obtidos, confrontados com 

as metas estabelecidas. 

 

 

 

IX - OBSERVAÇÕES 
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FICHA DE PROJETO Nº 5 

PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DAS ÁGUAS DE CONSUMO HUMANO 

I –ENQUADRAMENTO 

Apesar da melhoria significativa de alguns indicadores de saúde da população portuguesa verificada 

nas últimas décadas, no que se refere à mortalidade e morbilidade por doenças transmitidas por via 

hídrica, torna-se necessário manter e reforçar a vigilância sanitária da água destinada ao consumo 

humano. 

Por outro lado, há que ultrapassar o conceito de que as doenças hídricas estão exclusivamente 

associadas a um agente microbiológico. Cada vez mais aparecem problemas de saúde associados a 

águas poluídas com produtos químicos. É de referir, a título de exemplo, os poluentes associados aos 

materiais utilizados nas redes de distribuição (chumbo, benzo-α-pireno) e produtos em contacto com 

a água (acrilamida, epicloridrina), aos subprodutos resultantes do tratamento da água 

(trihalometanos), aos pesticidas, a outros metais pesados e às toxinas libertadas pelas 

cianobactérias. Veja-se o aumento da incidência dos tumores malignos, que poderão eventualmente 

estar associados, também, ao consumo ou contacto com águas poluídas. 

No que diz respeito à água destinada ao consumo humano, o Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de 

Agosto (que vem revogar os sucessivos diplomas legais publicados desde 1990), define as 

competências das entidades intervenientes, fixa as características mínimas a que uma água para 

consumo humano deve obedecer, define as atividades de vigilância sanitária atribuindo aos serviços 

de saúde competências e obrigações relativas à avaliação e gestão do risco para a saúde derivado das 

águas de consumo humano apoiada nos recursos existentes designadamente nos laboratórios de 

saúde pública.  

O fornecimento de água à população em geral é realizado através de sistemas de abastecimento 

geridos por municípios, serviços municipalizados, empresas municipais e empresas públicas ou 

através de concessões a empresas privadas. Os sistemas de abastecimento público, em função dos 

componentes/função que comportam, são classificados segundo as designações de “alta” e “baixa”.  

Nos últimos anos, para além da evolução verificada no que respeita à população servida com 

abastecimento de água, verificou-se uma diminuição do número de sistemas que prestam os serviços 

e um aumento da sua dimensão. Esta situação tem-se repercutido numa melhoria da qualidade de 

serviço e da qualidade da água fornecida.  

No entanto, alguns sistemas são motivo de preocupações acrescidas, como redes particulares de 

grande extensão ou deficiente conservação/manutenção ou abastecendo grupos populacionais mais 
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vulneráveis, sistemas de abastecimento de água de origens particulares, não ligados a redes públicas 

ou água distribuída em recipientes após tratamento. 

Resultam assim os 4 objetivos apresentados no ponto 2. 

No âmbito deste programa, existem orientações regionais específicas para a água destinada ao 

consumo humano. 

A coordenação do Programa de Vigilância Sanitária da Água Destinada ao Consumo Humano 

(PVSACH) é da responsabilidade da Área Funcional de Engenharia Sanitária (AFES) sendo as Unidades 

de Saúde Pública (USP) responsáveis pela sua operacionalização, em articulação com a AFES e o 

Laboratório de Saúde Pública (LSP). 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Objetivos gerais 

 Proteção da saúde das populações; 

 Identificação dos fatores de risco existentes ou potenciais; 

 Fornecimento de informação ao público utilizador e entidades competentes; 

 Atualização permanente de uma base de dados. 

Objetivos específicos 

 Atualização do conhecimento dos sistemas de abastecimento de água, da sua gestão, da 

existência do plano de segurança da água e do controlo de qualidade efetuado pelas 

entidades gestoras; 

 Realização de análises de água que complementem as do controlo de qualidade; 

 Realização de estudos direcionados para a avaliação e gestão de risco; 

 Comunicação às entidades gestoras e ao público abastecido de situações de risco detetadas. 

Cumprimento das competências, atribuições e atividades previstas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 

27 de Agosto às autoridades de saúde. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

O exercício da vigilância sanitária, como contributo para a avaliação do risco para a saúde associado 

ao consumo de água, implica que este seja um processo interativo, em que é avaliada a informação 
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oriunda de entidades da área do ambiente, da agricultura e da indústria, das autarquias, dos gestores 

dos sistemas de abastecimento de água, da comunidade abastecida e dos serviços de saúde. 

O PVSACH desenvolve-se com base em três vertentes: tecnológica, analítica e epidemiológica. 

A vertente tecnológica inclui diversas intervenções nomeadamente a caracterização dos diversos 

componentes do sistema de abastecimento, desde a origem/captação à distribuição, e o 

acompanhamento da exploração dos sistemas.  

A vertente analítica do PVSACH visa conhecer a qualidade da água distribuída através da realização 

de análises aos diversos parâmetros de qualidade. Para tal utilizam-se os resultados obtidos quer da 

responsabilidade dos serviços de saúde no âmbito da vigilância sanitária quer da entidade gestora no 

âmbito do controlo de qualidade.  

As análises microbiológicas e físico-químicas realizadas à água distribuída, pelos sistemas de 

abastecimento público têm como objetivo efetuar uma avaliação do risco para a saúde dos 

consumidores. 

A vertente epidemiológica visa atuar na defesa da saúde da população através da análise e avaliação 

de situações de risco, quer pontuais quer continuadas no tempo, e na implementação das medidas 

necessárias para minimizar esse risco. 

Embora o nexo de causalidade entre uma determinada situação patológica e a exposição a um dado 

fator de risco seja habitualmente de difícil comprovação deve, sempre que se trate de uma situação 

de morbilidade significativa ligada à água, haver uma investigação de âmbito epidemiológico para 

tentativa de esclarecimento e intervenção imediata. 

Assim, sempre que se justifique com base em situações de risco identificado, são desenvolvidos 

estudos de investigação centrados em modernos critérios científicos de evidência, com recurso aos 

meios laboratoriais disponíveis, se necessário.  

O PVSACH abrange os seguintes tipos de água destinada ao consumo humano  

 Água distribuída por sistemas de abastecimento público ou privado incluindo os fontanários 

não ligados a redes públicas, propriedade dos municípios e juntas de freguesia, quando 

origem única de água; 

 Água utilizada em empresas da indústria alimentar para fabrico, transformação, conservação 

ou comercialização de produtos ou substâncias destinadas ao consumo humano, assim como 

a utilizada na limpeza das superfícies, objetos e materiais que podem estar em contacto com 

os alimentos, exceto quando a utilização dessa água não afeta a salubridade do género 

alimentício na sua forma acabada; 
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 Água distribuída por sistemas de abastecimento particulares de entidades públicas ou 

privadas que exerçam atividades comerciais, industriais ou de serviços; 

 Água distribuída por auto-tanques, camiões ou navios cisterna; 

 Água posta à venda em garrafas ou outros recipientes (água acondicionada), com ou sem fins 

comerciais; 

 Fontes alternativas. 

No desenvolvimento do programa estão previstas as seguintes atividades:  

 Planeamento e programação do número de colheitas de água para os diversos parâmetros 

analisados, número de medições de cloro, interpretação de resultados analíticos, 

calendarização das análises a efetuar em cada sistema e parâmetros a analisar por sistema, 

coordenação e avaliação do Programa com elaboração de Relatório Anual; 

 Realização de inspeções sanitárias, identificação de fatores de risco e emissão de pareceres 

sanitários;  

 Realização de estudos no domínio da água para consumo humano, nomeadamente na 

relação de resultados impróprios de análises de água, desinfeção e eventuais impactos na 

saúde. 

Fase 1: Desenvolvimento de atividades inerentes ao DSP 

- Avaliação e gestão do risco para a saúde; 

- Articulação com entidades gestoras (DL 306/2007); 

- Articulação com Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos - ERSAR (DL 

306/2007). 

Revisão das orientações regionais apoiadas na legislação nacional, nas orientações da Direção-Geral 

da Saúde (DGS) e nas orientações internacionais. 

- Elaboração dos mapas de colheitas pela AFES; 

- Apoio técnico no âmbito da engenharia sanitária, incluindo na caracterização técnica das 

captações existentes para abastecimento público; 

- Apoio pela AFES às USP no acompanhamento da exploração dos sistemas; 

- Apoio técnico no âmbito laboratorial – realização de análises; 

- Realização de estudos. 
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Fase 2: Desenvolvimento de atividades inerentes às USP 

1. Vertente tecnológica (VT) 

- Levantamentos de campo; 

- Acompanhamento da exploração dos sistemas; 

- Inquéritos de incumprimento de valores paramétricos; 

2. Vertente analítica (VA) 

- Realização de colheitas de amostras; 

- Realização de análises de campo; 

- Inquéritos de incumprimento de valores paramétricos; 

3. Vertente epidemiológica (VE) 

- Avaliação e gestão do risco para a saúde; 

4. Outras atividades 

- Articulação com entidades gestoras (DL 306/2007); 

- Articulação com ERSAR (DL 306/2007); 

- Realização de estudos; 

Fase 3: Projeto Acompanhamento da Albufeira de Castelo do Bode 

Acompanhamento da qualidade da água da albufeira do Castelo de Bode, tendo em conta que se 

trata da maior reserva de água utilizada em Portugal para consumo humano. Interpretação dos 

resultados da pesquisa de cianobactérias nas albufeiras cuja água após tratamento se destina a 

consumo humano. 

Fase 4: Legionella (DSP/USP) 

- Acompanhamento da qualidade da água em todas as redes prediais consideradas de risco de 

eventual ocorrência de Legionella pneumophila da Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

(RSLVT), nomeadamente dos hospitais. 

- Elaborar e divulgar documentação técnica relativa a instalações de risco; 

- Efetuar a avaliação ambiental das situações de risco comunicadas; 

Fase 5: Relatório anual de atividades 

Elaboração do Relatório anual do programa. 
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IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

FASES 2013 2014 2015 2016 2017 

1      

2      

3      

4      

5      

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

- Vigiar 100% dos sistemas de água existentes e inventariados pela autoridade de saúde; 

- Atualizar a caracterização técnica das captações existentes para abastecimento em 50% das 

captações que não sejam avaliadas há mais de 5 anos, com elaboração de relatório;  

- Sensibilizar as entidades gestoras de modo a que 25% de captações de água destinada ao 

consumo humano tenham proteção sanitária adequada; 

- Reavaliar em 100% das situações as condições a melhorar verificadas em vistorias anteriores, 

um mês após terminar o prazo proposto; 

- Calendarizar as colheitas de águas até ao dia 20 do mês anterior; 

- Realizar 95% das análises programadas; 

- Garantir que todo o equipamento utilizado nas determinações de campo se encontra 

calibrado; 

- Intervir em 100% das situações consideradas de grave risco para a saúde; 

- Garantir a realização de 100% de inquéritos epidemiológicos a doenças notificadas suspeitas 

de transmissão hídrica/alimentar; 

- Garantir que 60% das situações não conformes decorrentes do inquérito epidemiológico são 

corrigidas; 

- Participar em pelo menos uma reunião anual com 50% das entidades gestoras em Lisboa; 

50% das entidades gestoras em Santarém e 90% em das entidades gestoras em Setúbal para 

atualização da informação dos sistemas públicos de abastecimento em baixa; 

- Avaliar o PVSACH de cada ano, com elaboração do relatório até Outubro do ano seguinte; 
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- Elaborar e divulgar documentação técnica relativa a instalações de risco até final de Agosto 

de 2014. 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS  

Recursos Humanos necessários para as Fases/Atividades indicadas: 

FASES 2013 2014 2015 2016 

1 DSP (DSR/AFES/LSP) 

2 USP (DS/MSP/TSA) 

3 DSP (DSR/AFES/LSP), USP  

4 DSP (DSR/AFES/LSP), USP 

5 AFES 
AFES – Área Funcional de Engenharia Sanitária; DS – Delegado de Saúde; DSR – Delegado de Saúde Regional; LSP - 
Laboratórios de Saúde Pública; MSP - Médicos de Saúde Pública; TSA - Técnicos de Saúde Ambiental 

 

FINANCEIROS 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 

ARSLVT 
 DSP: DSR, AFES, LSP 

ERSAR 
EG 

2 

ACES 
 USP: DS, MSP, TSA 

ERSAR 
EG 

3 

ARSLVT 
 DSP: DSR, AFES, LSP 

ACES 
 USP: DS, MSP, TSA 

ERSAR 
APA 
EPAL 

4 

ARSLVT  
 DSP: DSR, AFES, LSP 

ACES 
 USP: DS, MSP, TSA 

ERSAR 
EG 
EGRP 

5 
ARSLVT  
 DSP: AFES 

AFES - Área Funcional de Engenharia Sanitária; APA - Agência Portuguesa do Ambiente; DS - Delegado de Saúde; 
DSR - Delegado de Saúde Regional; EG - Entidades Gestoras; EGRP - Entidade gestora da rede predial; ERSAR - 
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos; LSP - Laboratórios de Saúde Pública; MSP - Médicos de 
Saúde Pública; TSA - Técnicos de Saúde Ambiental 
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VIII – AVALIAÇÃO 

Relatório anual com uma avaliação da evolução dos trabalhos e resultados obtidos, confrontados 

com as metas estabelecidas. 

Documentação técnica relativa a instalações de risco dentro do prazo estabelecido.  

Relatório específico para a fase 3. 

 

 

IX - OBSERVAÇÕES 

Para a generalidade das atividades, trata-se de um programa, já consolidado, de execução corrente 

derivado de diplomas legais existentes. 

O seu âmbito e o seu desenvolvimento, em parte, dependem de fatores externos, designadamente 

dos distribuidores de água. 
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FICHA DE PROJETO Nº 6 

VIGILÂNCIA DAS ÁGUAS MINERAIS NATURAIS E DE NASCENTE 

I – ENQUADRAMENTO 

As águas minerais naturais são entendidas como águas de circulação subterrânea, consideradas 

bacteriologicamente próprias, com características físico-químicas estáveis na origem, dentro da 

gama de flutuações naturais, de que podem eventualmente resultar efeitos favoráveis à saúde e que 

se distingue da água de beber comum:  

 Pela sua pureza original;  

 Pela sua natureza, caracterizada pelo teor de substâncias minerais, oligoelementos ou outros 

constituintes. 

As águas minerais naturais e de nascente, não podem ser sujeitas a tratamentos que eliminem 

eventuais contaminações, pelo que exigem medidas excepcionais de operação das oficinas e dos 

estabelecimentos bem como são motivo de preocupação especial na avaliação e gestão dos riscos 

para a saúde.  

As águas minerais são classificadas, frequentemente, de acordo com a respetiva tipologia físico-

química e conforme as aplicações terapêuticas, no caso da hidrologia médica. 

As águas minerais naturais podem ser sujeitas a engarrafamento, em unidades industriais 

devidamente licenciadas para o efeito e podem ser utilizadas para fins terapêuticos. Uma água 

mineral natural pode ter como tipo de utilização o termalismo, o engarrafamento, ou ambos. 

A atividade termal tem por base a utilização das águas minerais naturais, cujas indicações 

terapêuticas foram oficialmente reconhecidas.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) atribui à medicina termal um papel essencial no tratamento 

de muitas situações patológicas, reconhecendo-lhe um valor científico. 

A água mineral natural é fornecida em termas para fins medicinais, por ingestão ou por outras 

formas de utilização, nos termos do Decreto-Lei n.º 142/2004, de 11 de Junho e do Decreto-Lei n.º 

156/98, de 6 de Junho. (IGM, 1999) 

Um estabelecimento termal é uma unidade prestadora de cuidados de saúde na qual se realiza o 

aproveitamento das propriedades terapêuticas de uma água mineral natural para fins de prevenção 

da doença, terapêutica, reabilitação e manutenção da saúde, podendo, ainda, praticar-se técnicas 

complementares e coadjuvantes daqueles fins, bem como serviços de bem-estar termal. (Art. 2º do 

Decreto-Lei n.º 142/2004, de 11 de Junho).  



PLANO REGIONAL DE SAÚDE 2013 - 2016 

 

171 

 

A água de nascente é definida artigo como a “água subterrânea, considerada bacteriologicamente 

própria, com características físico-químicas que a tornam adequada para consumo humano no seu 

estado natural”. 

O Programa de Vigilância Sanitária das Águas Minerais Naturais e de Nascente (PVSAMNN) é 

realizado no âmbito das competências das autoridades de saúde (AS), definidas pelo Decreto-Lei 

n.º 82/2009, de 2 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 135/2013 de 4 de Outubro, sendo a sua 

coordenação da responsabilidade da Área Funcional de Engenharia Sanitária (AFES). As Unidades de 

Saúde Pública (USP) são responsáveis pela sua operacionalização, em articulação com a AFES e o 

Laboratório de Saúde Pública (LSP). 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Objetivos gerais 

 Prevenção de doenças transmitidas através da ingestão, pelas águas minerais naturais e 

águas de nascente, utilizadas em instalações termais ou destinadas ao engarrafamento; 

 Atualização do diagnóstico da situação no domínio deste tipo de águas, identificando 

potenciais riscos para a saúde. 

Objetivos específicos 

 Vigilância da qualidade das águas minerais naturais e das águas de nascente, utilizadas em 

instalações termais ou destinadas ao engarrafamento; 

Verificação das condições de funcionamento e da qualidade da água mineral das termas e das 

oficinas de engarrafamento. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

O exercício da vigilância sanitária, como contributo para a avaliação do risco para a saúde associado 

ao consumo ou utilização de águas minerais naturais ou de nascente, implica que seja um processo 

interativo, em que é avaliada a informação oriunda de entidades gestoras dos estabelecimentos 

termais ou das oficinas de engarrafamento, dos serviços de saúde e de outros serviços intervenientes 

no processo. 

O PVSAMNN desenvolve-se com base em três vertentes: tecnológica, analítica e epidemiológica. 
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A vertente tecnológica inclui diversas intervenções nomeadamente uma vistoria anual prévia à 

abertura das termas e uma visita técnica a cada oficina de engarrafamento, incluindo a 

caracterização dos diversos componentes do sistema de abastecimento, desde a origem/captação à 

distribuição, e o acompanhamento da exploração dos estabelecimentos.  

A vertente analítica do PVSAMNN visa conhecer a qualidade da água utilizada através da realização 

de análises aos diversos parâmetros de qualidade. Para tal utilizam-se os resultados obtidos quer da 

responsabilidade dos serviços de saúde no âmbito da vigilância sanitária quer da entidade gestora no 

âmbito do controlo de qualidade, com amostras colhidas nos pontos de utilização das águas nas 

termas ou de água engarrafada com o objetivo efetuar uma avaliação do risco para a saúde dos 

consumidores.  

A vertente epidemiológica visa atuar na defesa da saúde da população através da análise e avaliação 

de situações de risco, quer pontuais quer continuadas no tempo, e na implementação das medidas 

necessárias para minimizar esse risco. 

Embora o nexo de causalidade entre uma determinada situação patológica e a exposição  a  um  

dado fator  de  risco seja habitualmente  de difícil comprovação deve, sempre que se trate de uma 

situação de morbilidade significativa ligada à água, haver uma investigação de âmbito epidemiológico 

para tentativa de esclarecimento e intervenção imediata. 

Assim, sempre que se justifique com base em situações de risco identificado, são desenvolvidos 

estudos de investigação centrados em modernos critérios científicos de evidência, com recurso aos 

meios laboratoriais disponíveis, se necessário.  

No desenvolvimento do programa estão previstas as seguintes atividades:  

 Planeamento e programação do número de colheitas de água para os diversos parâmetros 

analisados, interpretação de resultados analíticos, calendarização das análises a efetuar em 

cada estabelecimento e avaliação do Programa com elaboração de Relatório Anual; 

 Realização de inspeções sanitárias - pelo menos 1 visita anual a cada estabelecimento termal 

e pelo menos 1 visita anual a cada oficina de engarrafamento, identificação de fatores de 

risco e emissão de pareceres sanitários; 

 Realização de análises de água periódicas em pontos de utilização da água em cada 

estabelecimento termal e em lotes de água engarrafada em cada oficina de engarrafamento. 

Fase 1: Desenvolvimento de atividades inerentes ao DSP 

- Avaliação e gestão do risco para a saúde; 
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- Articulação com entidades gestoras; 

- Elaboração dos mapas de colheitas pela AFES; 

- Apoio técnico no âmbito da engenharia sanitária, incluindo na caraterização técnica das 

captações existentes e dos estabelecimentos termais e de engarrafamento; 

- Apoio pela AFES às USP no acompanhamento da exploração dos estabelecimentos; 

- Apoio técnico no âmbito laboratorial; 

- Realização de estudos. 

Fase 2: Desenvolvimento de atividades inerentes às USP 

1. Vertente tecnológica (VT)  

- Levantamentos de campo; 

- Acompanhamento da exploração dos estabelecimentos termais e de engarrafamento, com 

visita/vistoria anual às instalações; 

- Inquéritos de incumprimento de valores paramétricos; 

2. Vertente analítica (VA) 

- Realização de colheitas de amostras; 

- Inquéritos de incumprimento de valores paramétricos; 

3. Vertente epidemiológica (VE) 

- Avaliação e gestão do risco para a saúde; 

4. Outras atividades 

- Articulação com entidades gestoras; 

- Realização de estudos.  

Fase 3: Relatório anual de atividades 

Elaboração do relatório anual do programa. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016  

1      

2      

3      
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V - META(S) A ALCANÇAR 

- Vigiar 100% das instalações termais e de engarrafamento existentes, incluindo uma 

visita/vistoria anual às instalações das oficinas de enchimento e às instalações termais; 

- Sensibilizar as entidades gestoras de modo a que 100% das oficinas de enchimento das águas 

minerais naturais e de nascente tenham condições higio-sanitárias; 

- Calendarizar as colheitas de águas até ao dia 20 do mês anterior; 

- Realizar 95% das análises programadas às águas minerais naturais e de nascente; 

- Garantir que todo o equipamento utilizado nas determinações de campo se encontra 

calibrado; 

- Intervir em 100% das situações consideradas de grave risco para a saúde; 

- Garantir a realização de 100% de inquéritos epidemiológicos a doenças notificadas suspeitas 

de transmissão hídrica/alimentar; 

- Garantir que 60% das situações não conformes decorrentes do inquérito epidemiológico são 

corrigidas (VE); 

- Avaliar o PVSAMNN de cada ano, com elaboração do relatório até Outubro do ano seguinte. 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Recursos humanos necessários para as Fases/Atividades indicadas: 

FASES 2013 2014 2015 2016 

1 DSP (DSR/AFES/LSP) 

2 USP (DS/MSP/TSA) 

3 AFES 
AFES - Área Funcional de Engenharia Sanitária; DSR - Delegado de Saúde Regional; LSP - Laboratórios de Saúde 
Pública; DS - Delegado de Saúde; MSP - Médicos de Saúde Pública; TSA - Técnicos de Saúde Ambiental 

 

FINANCEIROS 
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VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 

ARSLVT 

 DSP: DSR, AFES, LSP 

DGS 

DGEG 

EG 

2 

ACES 

 USP: DS, MSP, TSA 

EG 

3 

ARSLVT  

 DSP: AFES 

 
AFES - Área Funcional de Engenharia Sanitária; DGEG - Direcção-Geral de Energia e Geologia; DGS - Direcção-Geral 
da Saúde; DS - Delegado de Saúde; DSR - Delegado de Saúde Regional; EG - Entidades Gestoras; LSP - Laboratórios 
de Saúde Pública; MSP - Médicos de Saúde Pública; TSA - Técnicos de Saúde Ambiental 

 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

Relatório anual com uma avaliação da evolução dos trabalhos e resultados obtidos, confrontados 

com as metas estabelecidas. 

 

 

IX - OBSERVAÇÕES 

Para a generalidade das atividades, trata-se de um programa, já consolidado, de execução corrente, 

resultante de diplomas legais existentes. 

O seu âmbito e o seu desenvolvimento, em parte, dependem de fatores externos, designadamente 

das empresas que exploram as oficinas de engarrafamento ou as termas. 
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FICHA DE PROJETO Nº 7 

PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DOS ESTABELECIMENTOS 

I – ENQUADRAMENTO 

A população vive, trabalha e descansa em ambientes construídos, passando cerca de 80-90% das 

suas vidas dentro de construções. Estes locais abrangem toda a população, em especial os mais 

vulneráveis (bebés, crianças, grávidas, idosos e doentes). 

Existe uma relação causa-efeito entre as deficientes condições do habitat construído e problemas de 

saúde. 

Há vários fatores de risco que podem contribuir para a diminuição do estado de saúde dos seus 

ocupantes, como por exemplo, os aspetos arquitetónicos (acessibilidades, escadas, janelas, varandas, 

piso escorregadio, etc.), os materiais de construção (compostos orgânicos voláteis, partículas 

suspensas, etc.), a qualidade do ar interior (exposição ao fumo do tabaco, benzeno, monóxido de 

carbono, formaldeído, ftalatos, dióxido de azoto, hidrocarbonetos poli aromáticos, em especial o 

benzo[a]pireno, radão, tricloroetileno e tetracloroetileno), o conforto térmico, a humidade e os 

fungos (endotoxinas), a higiene alimentar e as infestações. 

Assim, podem surgir problemas de saúde com possível origem no habitat construído como: doenças 

respiratórias, alergia, asma, rinite, acidentes domésticos, de lazer ou de trabalho (quedas, 

queimaduras, afogamento, cortes, lesões, envenenamento, intoxicação), stress ocupacional, doenças 

profissionais (específicas e inespecíficas - doenças relacionadas com o trabalho e doenças agravadas 

pelo trabalho), toxinfecções alimentares, doenças diarreicas, doenças cardiovasculares, obesidade, 

cancro, dermatite, hipertensão, tuberculose, doenças mentais, depressão, fobias, problemas na 

gravidez, infertilidade, zoonoses.  

Por outro lado, a terciarização dos serviços tem contribuído para um maior sedentarismo da 

população, importando contrariar esta tendência através da promoção de hábitos de atividade física. 

Da mesma forma, tem-se assistido a uma alteração dos hábitos alimentares da população 

trabalhadora, obrigada a comer fora de casa, em cantinas ou estabelecimentos de restauração, o que 

pode estar a contribuir para a perda de hábitos de alimentação mediterrânica, próprios da nossa 

cultura alimentar tradicional.  

Nas últimas décadas do século XX, a ocorrência de diversos incidentes relacionados com a segurança 

dos géneros alimentícios, tiveram sérias repercussões na saúde dos consumidores e na economia dos 

produtores, e, concomitantemente, induziram uma perda de confiança generalizada nos sistemas de 

controlo existentes. 
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Atualmente, a dinâmica existente entre a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e 

os demais intervenientes no processo de análise dos riscos alimentares permitem pensar que a 

saúde do consumidor está atualmente mais protegida e que as crises que ocorram podem vir a ser 

mais rapidamente identificadas e controladas. 

Quando comparados os resultados da União Europeia com os de Portugal constata-se que a 

preocupação com as questões da segurança alimentar é, no nosso país, superior à da média 

europeia. 

As diferentes atividades de vigilância sanitária dos estabelecimentos contribuem para uma avaliação 

dos diferentes fatores de risco e consecutivamente para a sua minimização, promovendo-se assim 

uma melhor saúde para os utilizadores e trabalhadores daqueles estabelecimentos, com ganhos em 

saúde. 

O Programa de Vigilância Sanitária dos Estabelecimentos (PVSE) é realizado no âmbito das 

competências das Autoridades de Saúde (AS), definidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de Abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 135/2013 de 4 de Outubro, sendo a sua coordenação da 

responsabilidade da Área Funcional de Engenharia Sanitária (AFES). As Unidades de Saúde Pública 

(USP) são responsáveis pela sua operacionalização, em articulação com a AFES. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Objetivos gerais 

 Proteção da saúde das populações; 

 Identificação dos fatores de risco existentes ou potenciais; 

 Fornecimento de informação ao público utilizador e entidades competentes; 

 Atualização permanente de uma base de dados. 

Objetivos específicos 

 Monitorizar os fatores de risco ambiental com repercussões para a saúde; 

 Colaborar nos licenciamentos dos estabelecimentos de utilização pública; 

 Colaborar na vigilância da cadeia alimentar, em articulação com as entidades competentes; 

 Promover, vigiar e monitorizar as condições higio-sanitárias dos diversos estabelecimentos 

de utilização pública; 
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 Promover, vigiar e monitorizar as condições de segurança e saúde dos trabalhadores dos 

diversos estabelecimentos de utilização pública; 

 Promover a criação de alternativas ambientais que facilitem e suportem a adoção e 

manutenção de estilos de vida mais ativos e saudáveis; 

 Promover a criação de ambientes mais saudáveis e seguros, no contexto das cidades, das 

escolas, dos locais de trabalho e de lazer; 

 Realizar estudos direcionados para a avaliação e gestão de risco. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

O exercício da vigilância sanitária, como contributo para a avaliação do risco para a saúde associado 

às atividades dos diferentes estabelecimentos, implica que este seja um processo interativo, em que 

é avaliada a informação oriunda de entidades da área do ambiente, da agricultura e da indústria, das 

autarquias, dos gestores dos sistemas de abastecimento de água, da comunidade abastecida e dos 

serviços de saúde. 

Todos os estabelecimentos que recebem público devem ter condições físicas e higio-sanitárias 

adequadas para garantir a salubridade desses espaços e para funcionar com segurança tanto para os 

trabalhadores como para qualquer indivíduo que frequente o estabelecimento, pelo que carecem de 

um acompanhamento das suas estruturas físicas, equipamentos e utensílios, sob pena de se verificar 

um aumento das toxinfeções alimentares (no que se refere aos estabelecimentos alimentares) ou ao 

aumento de acidentes, nomeadamente nos locais de trabalho e nos espaços de lazer. 

A diversidade e a quantidade de estabelecimentos que estão em funcionamento e que são 

implementados reforçam a necessidade da existência do acompanhamento da sua implementação e 

exploração. È ainda de referir que o licenciamento dos estabelecimentos, cada vez mais, tende para 

o licenciamento zero. 

O PVSE desenvolve-se com base em três vertentes: tecnológica, analítica e epidemiológica. 

A vertente tecnológica inclui diversas intervenções nomeadamente a participação no licenciamento 

(emissão de parecer sanitário e vistoria) e o acompanhamento da exploração dos estabelecimentos.   

A vertente analítica do PVSE visa tentar conhecer a causa das eventuais toxinfeções alimentares, 

tendo como objetivo efetuar uma avaliação do risco para a saúde dos consumidores afetados. 
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A vertente epidemiológica visa atuar na defesa da saúde da população através da análise e avaliação 

de situações de risco, quer pontuais quer continuadas no tempo, e na implementação das medidas 

necessárias para minimizar esse risco. 

Embora o nexo de causalidade entre uma determinada situação patológica e a exposição a um dado 

fator de risco seja habitualmente de difícil comprovação deve, sempre que se trate de uma situação 

de morbilidade significativa ligada aos estabelecimentos, haver uma investigação de âmbito 

epidemiológico para tentativa de esclarecimento e intervenção imediata. 

Assim, sempre que se justifique com base em situações de risco identificado, são desenvolvidos 

estudos de investigação centrados em modernos critérios científicos de evidência, com recurso aos 

meios laboratoriais disponíveis, se necessário.  

Os estabelecimentos prioritários para intervenção dos serviços de saúde, são aqueles que 

apresentam maiores riscos para a saúde dos seus utilizadores e os que dispõem de legislação 

específica, pelo que PVSE abrange os seguintes estabelecimentos: 

- Estabelecimentos industriais; 

- Estabelecimentos agropecuários; 

- Estabelecimentos de restauração ou de bebidas;  

- Estabelecimentos de comércio; 

- Lotas;  

- Depósitos de marisco e estações de depuração.  

Empreendimentos turísticos, (aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, conjuntos turísticos 

(resorts), empreendimentos de turismo de habitação, empreendimentos de turismo no espaço rural, 

parques de campismo e de caravanismo, empreendimentos de turismo da natureza); 

- Espaços de jogo e recreio; 

- Recintos desportivos; 

- Campos de férias; 

- Estabelecimentos de apoio social (creche, centro de atividades de tempos livres, lar de 

infância e juventude e apartamento de autonomização, casa de acolhimento temporário, 

centro de convívio, centro de dia, centro de noite, lar de idosos, residência, centro de 

atividades ocupacionais, lar residencial, residência autónoma, centro de atendimento, 

apartamento de reinserção social, residência para pessoas com VIH/sida, centro de 
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alojamento temporário e comunidade de inserção, centro comunitário, casa de abrigo e 

serviço de apoio domiciliário); 

- Unidades privadas de saúde. 

No desenvolvimento do programa estão previstas as seguintes atividades:  

- Planeamento e programação de vistorias a efetuar e avaliação do programa com elaboração 

de relatório anual;  

- Realização de inspeções sanitárias, identificação de fatores de risco e emissão de pareceres 

sanitários; 

- Realização de vistorias na fase de licenciamento (quando obrigatório por lei ou por 

solicitação) e no acompanhamento da exploração;  

- Realização de estudos no domínio da higiene do habitat e eventuais impactos na saúde.  

Fase 1: Desenvolvimento de atividades inerentes ao DSP 

- Avaliação e gestão do risco para a saúde; 

- Articulação com as entidades gestoras;  

- Implementação de orientações regionais apoiadas na legislação nacional, nas orientações da 

DGS e nas orientações internacionais; 

- Elaboração de documentos técnicos de apoio às UPS;  

- Apoio técnico no âmbito da engenharia sanitária;  

- Apoio pela AFES às USP na emissão de pareceres sanitários; 

- Apoio pela AFES às USP no acompanhamento da exploração dos estabelecimentos; 

- Realização pela AFES das atividades atribuídas na plataforma do REAI/SIR e REAP; 

- Realização de ações de formação internas no âmbito da vigilância sanitária de 

estabelecimentos; 

- Realização de estudos. 

Fase 2: Desenvolvimento de atividades inerentes às USP 

1. Vertente tecnológica (VT) 

- Análise de projetos; 

- Vistorias de licenciamento;  

- Acompanhamento da exploração dos estabelecimentos. 
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2. Vertente analítica (VA) 

- Realização de colheitas de amostras (se aplicável); 

- Realização de análises (se aplicável); 

- Inquéritos de incumprimento de valores paramétricos. 

3. Vertente epidemiológica (VE) 

- Avaliação e gestão do risco para a saúde. 

4. Outras atividades 

- Articulação com outras entidades; 

- Realização de estudos. 

Fase 3: Relatório anual de atividades 

Elaboração do Relatório anual do programa. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

FASES 2013 2014 2015 2016 2017 

1      

2      

3      

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

- Emitir 100% dos pareceres sanitários no prazo previsto pela legislação específica, a todos os 

projetos de licenciamento recebidos; 

- Participar em 100% das vistorias de licenciamento, recebidas; 

- Elaborar orientações técnicas do PVSE até ao final do primeiro semestre de 2014; 

- Realizar ações de formação internas no âmbito da vigilância sanitária de estabelecimentos; 

- Elaborar o relatório anual de avaliação das atividades até ao final do terceiro trimestre do 

ano seguinte; 
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- Elaborar uma proposta de plano de atividades e propor a aprovação do DSP até ao fim de 

cada ano; 

- Realizar vistorias de acompanhamento da exploração a 5% dos estabelecimentos 

inventariados pelas USP; 

- Reavaliar em 100% das situações as condições a melhorar verificadas em vistorias anteriores, 

um mês após terminar o prazo proposto; 

- Realizar 100% de inquéritos epidemiológicos nas situações de toxinfecções alimentares 

notificadas e outras doenças transmitidas pelos alimentos; 

- Garantir que 60% das situações não conformes decorrentes do inquérito epidemiológico são 

corrigidas; 

- Avaliar o PVSE de cada ano, com elaboração do relatório até Outubro do ano seguinte. 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Recursos Humanos necessários para as Fases/Atividades indicadas: 

FASES 2013 2014 2015 2016 

1 DSP (DSR/AFES/LSP) 

2 USP (DS/MSP/TSA) 

3 AFES 
DSR – Delegado de Saúde Regional; AFES – Área Funcional de Engenharia Sanitária; LSP - Laboratórios de Saúde 
Pública; DS – Delegado de Saúde; MSP - Médicos de Saúde Pública; TSA - Técnicos de Saúde Ambiental 

 

FINANCEIROS 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 

ARSLVT 
 DSP: DSR, AFES, LSP 

DGEG 
DRE 
DRAP 
IPDJ 
ACT 
APA 
CCDR 
EE 
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FASES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

2 

ACES 
 USP: DS, MSP, TSA 

ACT 
CM 
EE 

3 
ARSLVT  
 DSP: AFES 

ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho; APA - Agência Portuguesa do Ambiente; CCDR - Comissão 
Coordenadora de Desenvolvimento Regional; CM - Câmara Municipal; DGEG - Direcção-Geral de Energia e 
Geologia; DRAP - Direção Regional de Agricultura e Pescas; DRE - Direção Regional de Economia; IPDJ - Instituto 
Português do Desporto e Juventude; EE - Entidades Exploradoras. 

 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

Relatório anual com uma avaliação da evolução dos trabalhos e resultados obtidos, confrontados 

com as metas estabelecidas. 

 

 

IX - OBSERVAÇÕES 

Para a generalidade das atividades, trata-se de um programa, já consolidado, de execução corrente 

derivado de diplomas legais existentes. 

O seu âmbito e o seu desenvolvimento, em parte, dependem de fatores externos, designadamente 

das entidades coordenadoras e câmaras municipais. 
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FICHA DE PROJETO Nº 8 

TERAPÊUTICA PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PISCINAS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA, DE HIDROTERAPIA 

E COM FINS TERAPÊUTICOS 

I – ENQUADRAMENTO 

As piscinas são estabelecimentos de utilização coletiva que podem constituir um risco para a saúde, 

no que se refere à água, ar e/ou superfícies. A quase total ausência de legislação nacional específica, 

obriga a um esforço adicional nas atividades de vigilância sanitária, bem como a introdução de 

diversas linhas de investigação de alguns aspetos da qualidade do meio envolvente 

insuficientemente conhecidos. 

Nos últimos anos, a utilização de piscinas tem-se difundido cada vez mais. Estas tornaram-se locais 

não só de prática de desporto e de exercício físico, mas também de lazer e procura de saúde e bem-

estar.  

Aliado ao facto de estar generalizada a importância da atividade desportiva como fator de bem-estar 

físico mas também como promotor da saúde, tem-se assistido a uma crescente utilização de piscinas, 

por indivíduos de todas as idades, desde bebés (idade inferior a um ano) a idosos (mais de 65 anos), 

podendo no entanto, constituir-se como fonte de riscos para a sua saúde. 

Para combater a contaminação da água, além de maiores exigências ao nível da higiene e cuidados 

pessoais dos frequentadores, a piscina tem de dispor de meios técnicos para realizar o tratamento e 

a desinfeção da água, assim como promover a higiene das superfícies. Da mesma forma, tem ser 

dada atenção aos sistemas de tratamento do ar. 

A vigilância sanitária engloba a avaliação dos fatores de risco para a saúde, decorrentes da utilização 

das piscinas de uso público.  

O Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de Junho, que consagra o novo regime jurídico das instalações 

desportivas, é o único documento legal aplicável às piscinas de utilização coletiva, mas não está 

totalmente regulamentado. 

 Aos Recintos com Diversões Aquáticas, são aplicáveis o Decreto-Lei n.º 65/97 de 31 de Março, que 

regula a sua instalação e funcionamento e o Decreto Regulamentar n.º 5/97 de 31 de Março, que 

aprova o Regulamento das Condições Técnicas e de Segurança nestes espaços.  

Relativamente às piscinas situadas em estabelecimentos de caráter turístico, o n.º 3 do artigo 5.º, da 

Portaria n.º 358/2009, de 6 de Abril, remete que a qualidade da água obedeça aos parâmetros 

definidos pelo Decreto Regulamentar n.º 5/97, de 31 de Março, ou por outros diplomas que venham 

a regular a matéria da qualidade da água.” 
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Quanto às piscinas de hidroterapia e com fins terapêuticos, a publicação do Aviso n.º 9448/2002 (2.ª 

série) em 29 de Agosto de 2002, que aprovou o Manual de Boas Práticas de Medicina Física e de 

Reabilitação, introduziu um novo quadro legal pelo qual se rege este tipo de piscinas.  

A Diretiva CNQ 23/93, do Instituto Português da Qualidade (Conselho Nacional da Qualidade - CNQ), 

relativa à qualidade das piscinas de uso público encontra-se revogada atendendo à publicação das 

normas EN15288-1:2008 e EN15288-2:2008. No entanto, constitui ainda uma orientação técnica com 

valor. 

No âmbito deste programa, existem orientações regionais específicas. 

O Programa de Vigilância Sanitária das Piscinas (PVSP) é realizado no âmbito das competências das 

autoridades de saúde (AS), definidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de Abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 135/2013 de 4 de Outubro, sendo a sua coordenação da responsabilidade da Área 

Funcional de Engenharia Sanitária (AFES). As Unidades de Saúde Pública (USP) são responsáveis pela 

sua operacionalização, em articulação com a AFES e o Laboratório de Saúde Pública (LSP). 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO: 

Objetivos gerais: 

 Proteção da saúde das populações (utilizadores e profissionais); 

 Identificação dos fatores de risco existentes ou potenciais; 

 Articulação com os gestores das piscinas para a garantia da qualidade da água, salubridade e 

segurança de infraestruturas e espaços físicos; 

 Fornecimento de informação ao público utilizador e entidades competentes; 

 Manutenção de uma base de dados atualizada. 

Objetivos específicos:  

 Apreciação de projetos de piscinas sempre que tal for solicitado; 

 Caraterização técnica das instalações para avaliação das condições higio-sanitárias e de 

funcionamento e correção das deficiências detetadas; 

 Avaliação da qualidade da água e medição dos parâmetros de conforto de todas as piscinas 

da Região de LVT; 

 Intervenção e recomendações de atuação em caso de inconformidade. 
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III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

O exercício da vigilância sanitária, como contributo para a avaliação do risco para a saúde associado à 

utilização das piscinas, implica que este seja um processo interativo, em que é avaliada a informação 

oriunda de entidades gestoras destas infra-estruturas e dos próprios serviços de saúde. 

O PVSP desenvolve-se com base em três vertentes: tecnológica, analítica e epidemiológica. 

Com a vertente tecnológica do PVSP pretende-se conhecer os aspetos construtivos, de organização 

de espaços, revestimentos, circuitos hidráulicos e equipamento de tratamento de águas, os produtos 

químicos utilizados no tratamento da água e na higienização da piscina e os procedimentos adotados 

nos mesmos.  

Neste âmbito são apreciados projetos de piscinas, para emissão de parecer, sempre que solicitado 

pela respetiva câmara municipal ou pelo promotor. 

Nesta vertente está ainda previsto o levantamento técnico das instalações e respetivo 

funcionamento:  

- Aquando da primeira vistoria à instalação; 

- De 5 em 5 anos; 

- Ou sempre que ocorram alterações significativas ao projeto inicial. 

Através da vertente analítica pretende-se conhecer a qualidade da água dos tanques quer em 

termos de parâmetros microbiológicos quer do ponto de vista físico-químico. A amostragem é 

mensal durante o período de funcionamento da piscina. Pretende-se também efetuar a medição dos 

parâmetros de conforto. 

A vertente epidemiológica avalia e sintetiza a informação existente de forma a prevenir situações de 

risco para a saúde. Neste âmbito, perante a informação disponível, o delegado de saúde da área 

respetiva avalia o risco para a saúde e determina as medidas de gestão do risco adequadas, que 

poderão conduzir ao encerramento total ou parcial da piscina. 

Este Programa, abrange os seguintes tipos de piscinas, públicas ou privadas, de empreendimentos 

turísticos, ao ar livre e/ou cobertas e de hidroterapia e com fins terapêuticos: 

Base formativa 

- Piscinas de aprendizagem; 

- Piscinas desportivas; 
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- Piscinas polivalentes. 

Base recreativa  

Piscinas recreativas e jacúzis (empreendimentos turísticos, condomínios, clubes privados, health 

clubs e outros) 

Hidroterapia e com fins terapêuticos 

- Tanque de Hubbard (quando há utilização coletiva); 

- Piscinas de hidroterapia e com fins terapêuticos; 

- Tanques coletivos de tratamento em termas. 

Fase 1: Desenvolvimento de atividades inerentes ao DSP 

- Avaliação e gestão do risco para a saúde; 

- Articulação com entidades gestoras;  

- Revisão das orientações regionais apoiadas na legislação nacional, nas orientações da 

Direção-Geral da Saúde (DGS) e nas orientações internacionais; 

- Elaboração dos mapas de colheitas pela AFES; 

- Apoio técnico no âmbito da engenharia sanitária, designadamente na apreciação de 

projetos, na vistoria de licenciamento e nas vistorias para levantamento das condições higio-

sanitárias e de funcionamento; 

- Apoio pela AFES às USP no acompanhamento da exploração das piscinas; 

- Apoio técnico no âmbito laboratorial – realização de análises; 

- Realização de estudos. 

Fase 2: Desenvolvimento de atividades inerentes às USP 

1. Vertente tecnológica (VT) 

- Apreciação de projetos em articulação com a AFES; 

- Verificação das condições higio-sanitárias e de funcionamento; 

- Acompanhamento da exploração dos sistemas; 

- Inquéritos de incumprimento de valores paramétricos. 

2. Vertente analítica (VA) 

- Realização de colheitas de amostras; 

- Realização de análises de campo; 
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- Medição dos parâmetros de conforto; 

- Inquéritos de incumprimento de valores paramétricos; 

3. Vertente epidemiológica (VE) 

- Avaliação e gestão do risco para a saúde; 

4. Outras atividades 

- Articulação com entidades gestoras; 

- Realização de estudos; 

Fase 3: Relatório anual de atividades 

Elaboração do relatório anual do Programa de Vigilância Sanitária das Piscinas. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

FASES 2013 2014 2015 2016 2017 

1      

2      

3      

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

• Vigiar 100% das piscinas inventariadas pelas unidades de saúde pública (USP); 

• Emitir pareceres sanitários pela AFES a 100% dos projetos de licenciamento de obra de 

piscinas integradas, ou não, noutras atividades, solicitados pela câmara municipal ou 

promotor independentemente de entrar na USP ou na ARSLVT; 

• Participar em 100% das vistorias de licenciamento de piscinas; 

• Atualizar a caracterização técnica a 100% de piscinas sempre que ocorram alterações 

estruturais significativas, com elaboração de relatório; 

• Reavaliar em 100% das situações as condições a melhorar verificadas em vistorias anteriores, 

um mês após terminar o prazo proposto; 

• Calendarizar as colheitas de águas até ao dia 20 do mês anterior; 

• Realizar 95% das análises programadas; 
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• Garantir que todo o equipamento utilizado nas determinações de campo se encontra 

calibrado; 

• Intervir em 100% das situações consideradas de grave risco para a saúde; 

• Garantir a realização de 95% de inquéritos epidemiológicos a doenças notificadas suspeitas 

de transmissão hídrica; 

• Garantir que 60% das situações não conformes decorrentes do inquérito epidemiológico são 

corrigidas (VE); 

• Avaliar o PVSP de cada ano, com elaboração do relatório até Dezembro do ano seguinte. 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Recursos Humanos necessários para as Fases/Atividades indicadas: 

FASES 2013 2014 2015 2016 

1 DSP (DSR/AFES/LSP) 

2 USP (DS/ MSP/TSA) 

3 AFES 
AFES - Área Funcional de Engenharia Sanitária; DS - Delegado de Saúde; DSR - Delegado de Saúde Regional; LSP - 
Laboratórios de Saúde Pública; MSP - Médicos de Saúde Pública; TSA - Técnicos de Saúde Ambiental 

 

FINANCEIROS 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 

ARSLVT 
 DSP: DSR, AFES, LSP 

CM 
Promotor 
EG 

2 

ACES 
 USP: DS, MSP, TSA 

CM 
Promotor 
EG 

3 
ARSLVT  
 DSP: AFES 

AFES - Área Funcional de Engenharia Sanitária; CM - câmara municipal; DS - Delegado de Saúde; DSR - Delegado 
de Saúde Regional; EG - Entidades Gestoras; LSP - Laboratórios de Saúde Pública; MSP - Médicos de Saúde 
Pública; TSA - Técnicos de Saúde Ambiental 
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VIII – AVALIAÇÃO 

Relatório anual com uma avaliação da evolução dos trabalhos e resultados obtidos, confrontados 

com as metas estabelecidas. 

 

 

IX – OBSERVAÇÕES 

Para a generalidade das atividades, trata-se de um programa, já consolidado, de execução corrente 

derivado de diplomas legais existentes. 

O seu âmbito e o seu desenvolvimento, em parte, dependem de fatores externos, designadamente 

das entidades gestoras das piscinas. 
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FICHA DE PROJETO Nº 9 

TERAPÊUTICA QUALIDADE DO AR E SAÚDE 

I – ENQUADRAMENTO 

Os efeitos dos diferentes poluentes atmosféricos na saúde traduzem-se no aparecimento ou 

agravamento de doenças respiratórias e cardiovasculares, particularmente em populações sensíveis 

como as crianças, idosos e indivíduos com problemas respiratórios.  

A poluição atmosférica causa impactes negativos na saúde humana, cujo grau de incidência e de 

perigosidade depende do nível de poluição, assim como dos poluentes envolvidos. Os problemas 

com maior expressão são ao nível do sistema respiratório e cardiovascular. Estudos recentes 

mostram que crianças sujeitas a níveis elevados de poluição atmosférica têm maior prevalência de 

sintomas respiratórios, sofrem uma diminuição da capacidade pulmonar com um aumento de 

episódios de doença respiratória, podendo mesmo fazer aumentar o absentismo nas escolas, assim 

como a capacidade de concentração. 

No que diz respeito à qualidade do ar exterior, o Decreto-Lei 102/2010, de 23 de Setembro, 

estabelece os objetivos de qualidade do ar tendo em conta as normas, as orientações e os programas 

da Organização Mundial de Saúde, destinados a preservar a qualidade do ar ambiente quando ela é 

boa e melhorá-la noutros casos. 

No entanto, não se pode considerar apenas a poluição atmosférica, quando o tempo que as 

populações despendem no interior dos edifícios é muito significativo, nomeadamente em ambientes 

interiores especiais como as habitações, creches, lares para a terceira idade. 

A qualidade do ar interior refere-se à qualidade do ar no interior dos edifícios e estruturas, 

especialmente no que se refere à saúde e conforto dos ocupantes do mesmo, bem como o 

rendimento e duração do equipamento e máquinas de climatização existentes. A sua avaliação 

debruça-se não só na componente química da composição do ar (dióxido de carbono, monóxido de 

carbono, partículas, compostos orgânicos voláteis, entre outros), mas igualmente na sua composição 

bacteriológica e agentes físicos (humidade relativa e temperatura). Os níveis de humidade relativa, 

de temperatura e mesmo a presença de certos compostos orgânicos voláteis podem ser 

considerados confortáveis para alguns ocupantes, e desconfortáveis para outros. 

No âmbito deste projeto, já decorreu uma primeira fase de avaliação da qualidade do ar interior 

(QAI) nas salas de espera e de tratamento dos centros de saúde (CS), extensões de saúde (ES), 

unidades de saúde familiar (USF) e centro de diagnóstico pneumológico (CDP) a RLVT na Região de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT). 
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A coordenação do Projeto é da responsabilidade da Equipa Regional de QAI, sendo as Unidades de 

Saúde Pública (USP) responsáveis pela sua operacionalização 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Objetivos gerais 

• Proteção da saúde das populações; 

• Identificação dos fatores de risco existentes ou potenciais. 

Objetivos específicos – Qualidade do Ar Exterior 

• Divulgação aos serviços de saúde dos níveis de poluentes atmosféricos determinados pela 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA); 

• Avaliação do risco. 

Objetivos específicos – Qualidade do Ar Interior 

• Análise de queixas relacionadas com edifícios doentes; 

• Atualização do conhecimento da QAI nas salas de espera e de tratamento dos CS e CDP da 

ARSLVT; 

• Avaliação dos níveis de conforto e dos níveis de poluentes químicos noutros locais 

considerados de risco pelas autoridades de saúde. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

Qualidade do Ar Exterior 

Com este projeto pretende-se promover uma articulação entre a Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) e o Delegado de Saúde Regional (DSR), no sentido de se efetuar a monitorização ambiental dos 

diversos parâmetros. 

A ARSLVT participa:  

• Na divulgação dos alertas devidos à ultrapassagem dos valores paramétricos constatados na 

monitorização; 

• Avaliação e comunicação do risco para a saúde. 
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Qualidade do Ar Interior 

• Avaliação e comunicação do risco para a saúde; 

• Resposta a situações de queixas; 

• Emissão de pareceres técnicos com vista à promoção da saúde dos ocupantes dos edifícios. 

Fase 1: Desenvolvimento de atividades inerentes ao DSP 

• Compilação pela AFES de documentos e legislação: 

• Selecionar informação pertinente; 

• Criar pasta/suporte informático com toda a legislação aplicável; 

• Reuniões com as USP. 

Fase 2: Desenvolvimento de atividades inerentes às USP em articulação com AFES 

• Levantamento de queixas: Identificação do local e análise do(s) edifício(s); 

• Solicitar resultados de medições anteriores, caso existam; 

• Realização de medições; 

• Reinspeções sempre que necessário; 

• Avaliação dos resultados da cada medição com a realização de relatório contendo a análise 

dos resultados das medições e recomendações. 

Fase 3: Relatório final do projeto  

• Elaboração do Relatório final do projeto. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

FASES 2013 2014 2015 2016 

1     

2     

4     

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

• Avaliar 40% dos locais referentes a queixas e considerados de risco pelas USP. 

• Avaliar o projeto com elaboração de um relatório até Dezembro de 2016. 
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VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Recursos Humanos necessários para as Fases/Atividades indicadas: 

FASES 2013 2014 2015 2016 

1 DSP (DSR/AFES) 

2  USP (DS/MSP/TSA) 

4    AFES 
DSR - Delegado de Saúde Regional; AFES - Área Funcional de Engenharia Sanitária; DS - Delegado de Saúde; MSP - 
Médicos de Saúde Pública; TSA - Técnicos de Saúde Ambiental 

 

FINANCEIROS 

 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 
ARSLVT 
 DSP: DSR, AFES 
APA 

2 

ACES 
 USP: DS, MSP, TSA 
Câmaras Municipais 
Outras 

4 
ARSLVT  
DSP: AFES 

AFES - Área Funcional de Engenharia Sanitária; APA - Agência Portuguesa do Ambiente; DS- Delegado de Saúde; 
DSR - Delegado de Saúde Regional; MSP - Médicos de Saúde Pública; TSA - Técnicos de Saúde Ambiental 

 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

Relatório final do projeto com uma avaliação da evolução dos trabalhos e resultados obtidos, 

confrontados com as metas estabelecidas. 

 

 

IX - OBSERVAÇÕES 
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FICHA DE PROJETO Nº 10 

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DAS ZONAS BALNEARES 

I –ENQUADRAMENTO 

O Programa de Vigilância Sanitária das Zonas Balneares (PVSZB) teve origem no ano de 1984, visa dar 

cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de Junho e nas orientações 

emanadas pela Direcção-Geral da Saúde, com o objetivo de minorar os riscos para a saúde dos seus 

utilizadores. 

Apesar da melhoria significativa de alguns indicadores da qualidade das águas balneares verificada 

nas últimas décadas, é necessário manter e reforçar a vigilância sanitária de modo a prevenir riscos 

para a saúde. O PVSZB, é aplicado anualmente a todas as águas balneares identificadas, interiores, 

costeiras ou de transição, na Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de Junho, no que se refere às zonas balneares, as 

competências são do: 

Departamento de Saúde Pública 

a) Avaliar as condições de segurança e funcionamento das instalações e envolventes das zonas 

balneares; 

b) Realizar análises que complementem a avaliação da qualidade das águas balneares; 

c) Realizar estudos orientados para a avaliação de fatores de risco, quando justificados pelos dados 

ambientais ou epidemiológicos; 

d) Avaliar o risco para a saúde da prática balnear. 

Delegado Regional de Saúde: interditar as zonas balneares quando considerar existir risco para a 

saúde 

O PVSZB é realizado no âmbito das competências das autoridades de saúde (AS), definidas pelo 

Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 135/2013 de 4 de Outubro, 

sendo a sua coordenação da responsabilidade da Área Funcional de Engenharia Sanitária (AFES). As 

Unidades de Saúde Pública (USP) são responsáveis pela sua operacionalização, em articulação com a 

AFES e o Laboratório de Saúde Pública (LSP). 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO  

• Proteção da saúde das populações; 
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• Identificação dos fatores de risco existentes ou potenciais com vista à avaliação do risco das 

zonas balneares; 

• Disponibilização às autoridades competentes de informação sobre a localização e 

identificação dos fatores de risco existentes ou potenciais, com vista à proteção da saúde dos 

utilizadores; 

• Fornecimento de informação ao público utilizador; 

• Manutenção de uma base de dados atualizada. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

O PVSZB desenvolve-se com base em três vertentes: tecnológica, analítica e epidemiológica. 

No âmbito da vertente tecnológica do PVSZB, pretende-se conhecer e avaliar a envolvente da praia. 

Para isso, são realizadas as seguintes atividades: 

• Caraterização da zona balnear e levantamento e identificação das potenciais fontes de 

poluição; 

• Avaliação das áreas envolventes (abastecimento de água potável, tratamento de águas 

residuais, recolha de resíduos urbanos, etc.); 

• Levantamento e identificação das condições de segurança e funcionamento dos apoios de 

praias existentes. 

Para além destas atividades ainda se participa nos processos de atribuição dos galardões Bandeira 

Azul e das Praias Acessíveis para Todos (participação nas candidaturas e nas vistorias de verificação). 

A vertente analítica pretende conhecer a qualidade da água das praias, utilizando para tal as análises 

realizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

A vertente epidemiológica do programa visa essencialmente estudar o impacto da qualidade da 

água na saúde dos utilizadores, avaliando os riscos que lhe estão associados e é da competência das 

autoridades de saúde, as quais deverão realizar estudos orientados para a avaliação do risco, quando 

justificados pelos dados obtidos. 

O PVSZB abrange os seguintes tipos de praias  

a. Marítimas e estuarinas; 

b. Interiores e fluviais. 
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Fase 1: Desenvolvimento de atividades inerentes ao DSP 

- Avaliação e gestão do risco para a saúde; 

- Articulação com entidades com responsabilidade nesta matéria; 

- Interdição de praias, por parte do Delegado de Saúde Regional sempre que considere existir 

risco para a saúde; 

- Revisão das orientações regionais apoiadas na legislação nacional, nas orientações da DGS e 

nas orientações internacionais; 

- Planeamento e coordenação de todas as atividades inerentes ao desenvolvimento do PVS 

pela AFES; 

- Apoio técnico no âmbito da engenharia sanitária; 

- Participação nas reuniões com entidades centrais e regionais envolvidas; 

- Apoio técnico no âmbito laboratorial – realização de análises (quando considerado 

necessário pelo DSR); 

- Realização de estudos. 

Fase 2: Desenvolvimento de atividades inerentes às USP 

1. Vertente tecnológica (VT) 

- Caraterização das zonas balneares;  

- Identificação das fontes de poluição das praias; 

- Avaliação das zonas envolventes. 

2. Vertente analítica (VA)  

- Realização de colheitas de amostras; 

- Realização de análises de campo; 

- Avaliação qualitativa da água e areia; 

- Inquéritos de incumprimento de valores paramétricos. 

3. Vertente epidemiológica (VE) 

- Avaliação e gestão do risco para a saúde. 

4. Outras atividades 

- Articulação com outras entidades; 

- Realização de estudos. 
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Fase 3: Bandeiras Azuis DSP e USP 

- Participação da AFES em todas as reuniões solicitadas pelo Júri Regional da Bandeira Azul 

integradas no âmbito da atribuição do galardão, para efeitos de análise e assinatura de todas 

as candidaturas das praias ao galardão Bandeira Azul; 

- Participar da AFES/USP em todas as vistorias a praias, solicitadas pelo Júri Regional da 

Bandeira Azul, para decisão do hastear da bandeira; 

- Participação pela AFES/USP em todas as vistorias a praias, solicitadas pelo Júri Regional para 

decisão do hastear da bandeira “Praia Acessível para Todos”. 

Fase 4: Relatório anual de atividades 

Elaboração do Relatório anual do programa 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

FASES 2013 2014 2015 2016 2017 

1      

2      

3      

4      

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

- Vigiar 100% das praias/zonas balneares abrangidas pelo Programa; 

- Elaborar orientações regionais (adaptadas das da DGS, no caso destas existirem) para a 

época balnear até 30 de Abril; 

- Realizar 85% das avaliações programadas às zonas envolventes;  

- Atualizar a caracterização e as fontes de poluição de todas as praias/zonas balneares em que 

tenha havido alteração ou que o último levantamento tenha sido feito há mais de 5 anos; 

- Calendarizar as colheitas de águas (se existirem), integradas no PVS, até ao dia 20 do mês 

anterior; 

- Realizar 95% das análises programadas a praias integradas no PVS; 
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- Avaliar o PVS da época balnear, com elaboração do relatório até 31 de Janeiro do ano 

seguinte. 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Recursos Humanos necessários para as Fases/Atividades indicadas: 

FASES 2013 2014 2015 2016 

1 DSP (DSR/AFES/LSP) 

2 USP (DS/MSP/TSA) 

3 
DSP (AFES) 

USP (DS/MSP/TSA) 

4 AFES 
DSR – Delegado de Saúde Regional; AFES – Área Funcional de Engenharia Sanitária; LSP - Laboratórios de Saúde 
Pública; DS – Delegado de Saúde; MSP - Médicos de Saúde Pública; TSA - Técnicos de Saúde Ambiental 

 

FINANCEIROS 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 

ARSLVT 
 DSP: DSR, AFES, LSP 

APA 
AM 

2 

ACES 
 USP: DS, MSP, TSA 

AM 
CM 

3 

ARSLVT 
 DSP: AFES 

CCDR 
AM 
CM 

4 
ARSLVT  

 DSP: AFES 
AFES – Área Funcional de Engenharia Sanitária; APA: Agência Portuguesa do Ambiente; AM: Autoridade Marítima; 
CCDR: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional; CM - Câmaras Municipais; DS – Delegado de 
Saúde; DSR – Delegado de Saúde Regional; LSP - Laboratórios de Saúde Pública; MSP - Médicos de Saúde Pública; 
TSA - Técnicos de Saúde Ambiental 
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VIII – AVALIAÇÃO 

Relatório anual com uma avaliação da evolução dos trabalhos e resultados obtidos, confrontados 

com as metas estabelecidas. 

 

 

IX - OBSERVAÇÕES 

Para a generalidade das atividades, trata-se de um programa, já consolidado, de execução corrente 

derivado de diplomas legais existentes. 

O seu âmbito e o seu desenvolvimento, em parte, dependem de fatores externos, designadamente 

das orientações elaboração pela Direcção-Geral da Saúde. 
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FICHA DE PROJETO Nº 11 

VIGILÂNCIA DE VETORES 

I – ENQUADRAMENTO 

As doenças transmitidas por vetores são um grupo de patologias (re) emergentes, que representam 

na atualidade uma ameaça para a Saúde Publica na Europa, merecendo por isso especial atenção. 

As recentes notificações de casos de transmissão autóctone de Febre de Dengue na Região 

Autónoma da Madeira e de Chikungunya nalguns países da Europa, vieram demonstrar a 

vulnerabilidade a essas doenças, em áreas onde os vetores invasores (mosquitos Aedes aegypti / 

Aedes albopictus) estão presentes há alguns anos. 

Atendendo a estes fatores, torna-se necessário o reforço da vigilância de espécies de mosquitos 

exóticos, como sejam o Aedes albopictus e o Aedes aegypti, entre outros, em especial nas áreas de 

risco de importação ou de propagação de mosquitos. 

Isto é particularmente importante no atual contexto ambiental de alterações climáticas, que podem 

promover um aumento de populações de vetores e de disseminação de agentes patogénicos através 

de mosquitos vetores. 

Por outro lado a atividade humana, especialmente o movimento global de bens comerciais, levou à 

dispersão passiva de espécies anteriormente confinadas a regiões específicas do globo. 

Um aumento considerável na disseminação de mosquitos invasores, tem sido observado na Europa 

desde o final da década de 90, com a invasão pelo “tigre asiático” (Aedes albopictus), que tem 

aumentado continuamente sua distribuição no continente Europeu. As espécies invasoras têm 

mostrado grande capacidade de superar espécies de mosquitos nativos, aumentando o risco para a 

saúde humana e animal. 

O Regulamento Sanitário Internacional, preconiza o estabelecimento de programas de vigilância e 

controlo de vetores no perímetro de portos e aeroportos. 

O European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), criou uma “Rede Europeia de 

Vigilância de Vetores Artrópodes e Saúde Pública” para reforçar, as atividades de vigilância de 

vetores e agentes patogénicos transmitidos por mosquitos na Região Europeia. Neste sentido todos 

os países europeus, deverão contribuir com dados para a monitorização da situação na região. 

Em 2010, através do Despacho n.º 42/2010, de 11 de Maio, o Ministério da Saúde, considerou o 

programa REVIVE de interesse para a Saúde Publica, tendo sido proposto um protocolo com a 

duração de cinco anos e no qual as Administrações Regionais o INSA e a DGS colaboram, no sentido 
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de identificar a presença de vetores e atuar em conformidade como objetivo evitar a ocorrência de 

doenças de origem vetorial. 

O Programa Regional de Vigilância de Vetores – Culicídeos e Ixodídeos, tem como finalidade, 

contribuir para o sistema de vigilância e controlo de riscos para a saúde, associados á presença de 

Culicídeos e Ixodídeos vetores de agentes causadores de doenças.  

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Culicídeos 

Objetivos gerais 

• Vigiar a atividade vetores nas áreas geográficas dos Agrupamentos de Centros de Saúde 

(ACES) no período de Maio a Outubro e, anualmente, nos portos internacionais e aeroporto 

da RSLVT; 

• Caracterizar as espécies e a sua ocorrência sazonal; 

• Identificar agentes patogénicos transmitidos pelos vetores identificados; 

• Emitir alertas para a tomada de medidas de controlo. 

Objetivos específicos 

Fase larvar: 

• Identificar zonas de risco de desenvolvimento de vetores; 

• Recolha de amostras de larvas; 

• Identificar espécies presentes; 

• Sinalizar áreas prioritárias de intervenção. 

Culicídeos adultos: 

• Identificar zonas de risco do desenvolvimento de vetores; 

• Recolha de amostras de insetos adultos; 

• Identificar as espécies presentes; 

• Caracterizar o índice de infecciosidade. 

Ixodídeos 

Objetivos gerais 

• Vigiar anualmente a atividade dos Ixodídeos; 
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•  Caracterizar as espécies e a sua ocorrência sazonal; 

• Identificar agentes patogénicos transmitidos por estes vetores; 

• Emitir alertas para a adequação das medidas de controlo. 

Objetivos específicos 

• Identificar zonas de risco de desenvolvimento; 

• Recolha de amostras; 

• Identificar espécies presentes; 

• Sinalizar áreas prioritárias de intervenção. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

Fase 1: Desenvolvimento de atividades inerentes ao DSP 

- Realização de estudos direcionados para a avaliação e gestão de risco; 

- Comunicação às Autoridades de Saúde (AS) de situações de risco detetadas; 

- Colaboração na avaliação das situações de risco detetadas; 

- Realização estudos orientados para a avaliação de fatores de risco quando justificados pelos 

dados ambientais; 

- Articulação com outras entidades. 

Fase 2: Desenvolvimento de atividades inerentes às USP 

Atividades USP - Culicídeos 

- Identificação e monitorização de locais potenciais para o desenvolvimento e proliferação de 

vetores; 

- Articulação com as entidades que efetuam controlo da população de vetores, no sentido de 

conhecer os locais potenciais e as medidas implementadas; 

- Registo de ações de controlo que possam ser realizadas em cada local; 

- Determinação de medidas para redução ou eliminação de condições para a deposição de 

ovos e eclosão de mosquitos; 

- Divulgação da informação obtida através da vigilância entomológica a autarquias ou outras 

entidades públicas com interesse na vigilância e controlo de vetores; 
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- Sensibilização das autarquias e entidades gestoras de estações de tratamento de águas 

residuais; 

- Implementação da vigilância da fase larvar: colocação de ovitraps e colheita de amostras nas 

mesmas, bem como colheitas em criadouros naturais; 

- Implementação da vigilância da fase adulta: colheitas efetuadas com recurso a armadilhas 

CDC light traps; 

- Avaliação e gestão do risco para a saúde. 

Outras atividades 

- Reavaliação das condições impostas em locais potenciais para o desenvolvimento e 

proliferação de vetores; 

- Realização de estudos orientados para a avaliação de fatores de risco quando justificados 

pelos dados ambientais e epidemiológicos; 

- Articulação com outras entidades. 

Atividades USP - Ixodídeos 

- Identificação e monitorização de locais potenciais para o desenvolvimento de Ixodídeos; 

- Promoção da vigilância de Ixodídeos na fase de vida livre e na fase de vida parasitária; 

- Articulação com entidades que efetuam controlo da população de vetores, no sentido de 

serem conhecidas as medidas implementadas no terreno; 

- Articulação com veterinários municipais no sentido serem identificados reservatórios 

domésticos e/ou silváticos; 

- Reforço da articulação com os médicos dos Centros de Saúde e Hospitais da RSLVT; 

- Divulgação de informação obtida através da vigilância entomológica às autarquias, junto dos 

médicos da área geodemográfica de influência, ou de outras. 

Fase 3: Relatório anual de atividades 

Elaboração do relatório anual do programa. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

ATIVIDADES / FASES 2013 2014 2015 2016 

1     

2     

3     
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V - META(S) A ALCANÇAR 

Culicídeos 

• Rever e divulgar orientações regionais referentes programa às USP até ao final do mês de 

Abril de cada ano; 

• Identificar e monitorizar novos locais potenciais para o desenvolvimento e proliferação de 

vetores na RSLVT; 

• Implementar o programa de controlo de vetores no aeroporto e portos da RLVT. 

Ixodídeos 

• Manter a Vigilância e controlo de vetores com periodicidade anual; 

• Identificar e monitorizar novos locais potenciais para o desenvolvimento e proliferação de 

vetores na RSLVT. 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Recursos Humanos necessários para as Fases/Atividades indicadas: 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1 DSP (DSRA/MSP/ES/TSA) 

2 USP (DS/MSP/TSA) 

3 DSP (DSRA/ MSP /ES/TSA) 

DSRA – Delegada de Saúde Regional Adjunta; MSP - Médicos de Saúde Pública; ES – Engenheiro Sanitarista; TSA - 
Técnicos de Saúde Ambiental 

 

FINANCEIROS 

- Aquisição de equipamento para as colheitas de amostras; 

- Portes de correio 

- Despesas de deslocação 
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VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES/ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 
ARSLVT 
 DSP: DSRA, MSP, ES, TSA 
INSA 

2 
ACES 
 USP: DS, MSP, TSA 
INSA 

3 
ARSLVT 
 DSP: DSRA, MSP, ES, TSA 
 

DSRA – Delegada de Saúde Regional Adjunta; MSP - Médica de Saúde Pública; ES – Engenheiro Sanitarista; TSA - 
Técnicos de Saúde Ambiental, INSA – Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P. 

 

 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

- Balanços mensais das colheitas; 

- Relatórios das atividades programadas. 

 

 

 

IX – OBSERVAÇÕES 
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FICHA DE PROJETO Nº 12 

PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

I – ENQUADRAMENTO 

O estado de saúde dos indivíduos e das populações é influenciado por um vasto conjunto de fatores 

de âmbito pessoal, social, económico e ambiental. Para além dos fatores genéticos, estes fatores 

incluem os comportamentos pessoais, os estilos de vida, o acesso aos serviços de saúde e os efeitos 

do ambiente na saúde (WHO,1999). 

A relação entre os padrões alimentares e o estado de saúde estão amplamente documentados na 

evidência epidemiológica (Frazão, 1999; WHO, 2003; Donaldson, 2004; Palacios, 2009). As dietas que 

incorporam maior ingestão de vegetais, legumes e frutos, fibras vegetais e hidratos de carbono 

complexos, provenientes de cereais integrais, assim como a redução das gorduras saturadas e do sal, 

são alguns dos elementos que têm sido associados a um melhor estado de saúde (Delogerli, 1994; 

WHO, 2003; US.DA:US.DHHS, 2010).  

Uma alimentação não saudável está associada ao aumento da incidência e da prevalência de diversas 

doenças, como a obesidade, a hipertensão arterial, as dislipidemias, a diabetes mellitus, as doenças 

cardiovasculares e as doenças oncológicas (Dias, 2010; Hu e Willett, 2002; WHO, 2003; Donaldson, 

2004; Palacios, 2009). Estas doenças constituem algumas das principais causas de mortalidade a nível 

global, nacional e regional, apresentando graves repercussões ao nível da morbilidade, incapacidade, 

utilização de cuidados e despesa em saúde.  

Porém, mais de 30% destas causas de morte são potencialmente evitáveis, na medida em que os 

principais fatores de risco estão associados a escolhas e a comportamentos potencialmente evitáveis 

e modificáveis, nomeadamente ao nível do consumo de tabaco e de álcool, da alimentação pobre em 

vegetais e frutos, e da inatividade física (Dias, 2010; WHO, 2011).  

O estudo e COR analisou diversos fatores de risco cardiovascular numa amostra da população da 

Região de Lisboa. Os resultados preliminares deste estudo apontam para que apenas 32,6% da 

população apresentava uma dieta considerada adequada do ponto de vista do consumo de fruta e 

vegetais (MS. ARS LVT, 2013). 

Nas últimas décadas, temos assistido à elaboração e divulgação de diversos planos e estratégias no 

âmbito da promoção da alimentação saudável, ao nível global, europeu e mais recentemente a nível 

nacional com o programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNAS). 

Este programa constitui um dos programas de saúde prioritários e tem como finalidade “melhorar o 

estado nutricional da população, incentivando a disponibilidade física e económica dos alimentos 
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constituintes de um padrão alimentar saudável e criar as condições para que a população os valorize, 

aprecie e consuma, integrando-os nas suas rotinas diárias” (DGS, 2012). 

Nas suas orientações programáticas, o PNPAS enfatiza a importância da colaboração com as 

estruturas regionais e locais de saúde, na operacionalização e monitorização das diferentes 

estratégias, bem como a relevância da articulação com as instituições de ensino e autarquias. 

Neste sentido, o plano regional de saúde em estreita interligação com o plano nacional de saúde e os 

planos locais de saúde, pode assumir um papel fundamental na identificação das necessidades e 

prioridades em saúde a nível regional, e na consequente coordenação e mobilização das estratégias, 

intervenções e recursos com vista à melhoria da saúde da população, no domínio da promoção da 

alimentação saudável.  

De acordo com as orientações e recomendações internacionais e nacionais no âmbito da promoção 

da alimentação saudável, o plano regional tem por base os seguintes princípios: 

-Necessidade de modificar os determinantes do consumo alimentar nos diversos setores, desde o 

planeamento urbano à oferta alimentar; 

-Necessidade de envolver os diferentes setores da sociedade na busca de soluções para a melhoria 

do consumo e oferta alimentar; 

-Necessidade de construir políticas públicas que contribuam para melhorar o estado de saúde dos 

cidadãos e para a redução das assimetrias nas populações mais vulneráveis. 

A operacionalização do Plano Regional de Saúde constitui uma oportunidade para modificar os 

padrões de relacionamento entre os serviços de saúde e os vários atores sociais da comunidade e 

fortalecer os instrumentos de maximização de ganhos em saúde da população, através da definição 

de estratégias, do alinhamento e integração de esforços sustentados de todos os sectores da 

sociedade. Deste modo pretende contribuir para o aumento da literacia e capacitação dos cidadãos 

na tomada de decisão informadas acerca dos alimentos e das práticas culinárias saudáveis, bem 

como para a disponibilização e produção de alimentos que sejam saudáveis e ao mesmo tempo 

sejam capazes de dinamizar as economias locais. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Os objetivos regionais no âmbito da promoção da alimentação saudável estão intrinsecamente 

interligados com os objetivos definidos a nível nacional no PNAS e com os objetivos estabelecidos a 

nível local, pelos planos locais de saúde. Deste modo, os objetivos regionais no âmbito da promoção 

da alimentação saudável são os seguintes: 
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a) Aumentar o conhecimento sobre os consumos alimentares da população da região de Lisboa 

e Vale do Tejo, seus determinantes e consequências; 

b) Identificar as populações mais vulneráveis neste domínio e as áreas geodemográficas de 

maior risco, tendo em vista a redução das desigualdades sociais em saúde, na região de 

lisboa e vale do tejo; 

c) Promover a mobilização e articulação entre as estruturas e serviços de saúde e os diversos 

parceiros chave do sector público e privado, com competências na promoção da alimentação 

saudável, especialmente em ambiente escolar e laboral na região de lisboa e vale do tejo; 

d)  Identificar, analisar e divulgar as intervenções de promoção de conhecimentos, atitudes e 

comportamentos na área alimentar, articuladas e integradas com os serviços de saúde e 

parceiros-chave de outros setores públicos e privados, na região de lisboa e vale do tejo; 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

O Plano Regional de Saúde identifica os fatores de risco de doença mais importantes e define as 

áreas prioritárias de investimento na saúde ao nível regional. No âmbito da promoção da 

alimentação saudável, o plano pretende maximizar os ganhos em saúde, através da mobilização e 

envolvimento dos principais agentes, pela otimização do trabalho em rede, e do reforço do papel do 

nível regional e local, na implementação e divulgação de estratégias, intervenções e ações efetivas na 

promoção de estilos de vida saudáveis.  

Para concretizar os objetivos propostos, este projeto vai seguir diferentes fases, com atividades 

específicas. No entanto, estas fases não são estanques, caraterizam-se pela rotatividade e dinâmica 

entre os vários pontos, aproveitando as suas próprias sinergias, para desenvolver simultaneamente 

as várias fases do processo. 

A primeira fase consiste essencialmente em aumentar o conhecimento sobre os consumos 

alimentares da população da região de Lisboa e Vale do Tejo, seus determinantes e consequências. 

Neste sentido, é fundamental concretizar as seguintes atividades: 

 Identificar e promover estudos sobre comportamentos alimentares e de consumo e estilos 

de vida, baseados em dados provenientes de amostras representativas da região de lisboa e 

vale do tejo, em colaboração com as estruturas e serviços de saúde, universidades e 

sociedades científicas reconhecidas nesta temática; 



PLANO REGIONAL DE SAÚDE 2013 - 2016 

 

210 

 

 Manter a colaboração com a Direção-Geral da Saúde, Instituto Nacional de Saúde Doutor 

Ricardo Jorge e o Ministério da Educação e Ciência, no âmbito do estudo “Childhood Obesity 

Surveillance Initiative” (COSI), que permite obter conhecimento sobre o estado nutricional, 

bem como avaliar e monitorizar a prevalência da obesidade em crianças; 

 Avaliar as situações de insegurança alimentar, na região de lisboa e vale do tejo; 

 Mapear as áreas geodemográficas e identificar as populações mais vulneráveis no âmbito 

dos hábitos e padrões alimentares de risco, em estreita colaboração com as autarquias e 

instituições da comunidade, da região de lisboa e vale do tejo. 

A segunda fase consiste em promover a mobilização e articulação entre as estruturas e serviços de 

saúde e os diversos parceiros chave do sector público e privado com competências na promoção da 

alimentação saudável, para a implementação de estratégias, intervenções e ações efetivas no âmbito 

da alimentação saudável e da prática de exercício físico, especialmente em ambiente escolar e 

laboral, na região de lisboa e vale do tejo. As atividades a realizar neste âmbito consistem: 

 Identificação das entidades chave existentes com competências na área das práticas 

alimentares, de atividade física e organização comunitária;  

 Estabelecimento de parcerias intersectoriais para a promoção de estilos de vida saudável, 

envolvendo os diferentes sectores (Saúde, Educação, Habitação, Ambiente, Habitação, 

Desporto, Ação e Desenvolvimento Social entre outros); 

 Incorporação de estratégias, intervenções e ações, no âmbito da promoção da alimentação 

saudável e exercício físico, nos planos locais de saúde dos agrupamentos de centros de 

saúde, nos planos de desenvolvimento social das autarquias e nos planos de ação das 

organizações com competências nestas áreas. As estratégias e intervenções devem dar 

especial enfoque: 

o Distribuição gratuita de hortofrutícolas, através dos programas de regime de fruta 

escolar; 

o Promoção e divulgação de programas de redução de sal; 

o Promoção e divulgação da dieta mediterrânea, nomeadamente da importância das 

sopas; 

o Promoção e divulgação dos lanches saudáveis; 

o Importância da atividade física. 
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 Organização e reorientação dos recursos e ofertas disponíveis, de modo a fornecer respostas 

integradas, que favoreçam a capacitação e obtenção de melhorias dos comportamentos 

alimentares da população da região de lisboa e vale do tejo. 

A última fase prende-se com a identificação, avaliação e divulgação das intervenções de promoção 

de conhecimentos, atitudes e comportamentos na área alimentar, articuladas e integradas com os 

serviços de saúde e parceiros-chave de outros setores públicos e privados, a todas as estruturas 

locais na região de lisboa e vale do tejo; 

 Levantamento e mapeamento dos projetos e atividades realizadas na região de lisboa e vale 

do tejo, no âmbito da prevenção de hábitos alimentares de risco e estilos de vida saudáveis; 

 Avaliação das estratégias, intervenções e ações efetivas e sustentáveis no âmbito da 

promoção da alimentação saudável e do exercício físico; 

 Avaliação e divulgação de “boas práticas”, nos serviços de saúde e nas estruturas 

comunitárias, com vista às estruturas locais serem capazes de maximizarem os benefícios das 

suas intervenções. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

FASES/ATIVIDADES 2014 2015 2016 

1                   

2                   

3                   

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

Mediante os objetivos e as intervenções propostas, as metas a alcançar são as seguintes: 

 Até ao final de 2016, recomenda-se que 100% dos ACES da região de lisboa e vale do tejo 

apresentem projetos sustentáveis, no âmbito da alimentação saudável e promoção do 

exercício físico; 

 A definição das restantes metas, será feita no primeiro ano de execução do plano e em ação 

concertada com os serviços de saúde locais e parceiros chave na concretização dos objetivos. 

Estas metas constarão do primeiro relatório anual e seguintes. 
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VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Recursos Humanos necessários para as Fases/Atividades indicadas: 

FASES/ATIVIDADES 2014 2015 2016 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
    

 

FINANCEIROS 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES/ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 
 ARS LVT; Direção-Geral da Saúde; INSA; Ministério da 
Educação e da Ciência; Universidades; Sociedades Científicas; 
ACES; Hospitais. 

2  ARS LVT; Direção-Geral da Saúde; Autarquias; IPSS. 

3 
 ARS LVT; Direção-Geral da Saúde; Universidades; ACES; 
Hospitais; Autarquias; Agrupamentos de Escolas; Empresas; 
IPSS. 

4 
 ARS LVT; Direção-Geral da Saúde; Universidades; ACES; 
Hospitais; Autarquias; Agrupamentos de Escolas; Empresas; 
IPSS. 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

A execução do plano regional de saúde e dos seus projetos será avaliada através de um painel de 

indicadores de processos e resultados. A definição destes indicadores será feita, no primeiro de 

execução do plano e em ação concertada, com os serviços de saúde locais e parceiros chave na 

concretização dos objetivos. Os resultados desta avaliação serão traduzidos em relatórios anuais. 

 

IX - OBSERVAÇÕES 
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FICHA DE PROJETO Nº 13 

OTIMIZAÇÃO DA REDE DE FRIO E DA GESTÃO DE VACINAS  NA ARSLVT 

UNIDADE ORGÂNICA FARMÁCIA E EQUIPA REGIONAL DE VACINAÇÃO DO DSP 

I –ENQUADRAMENTO 

A vacinação tem contribuído ao longo das últimas décadas para reduzir a morbilidade e a 

mortalidade por algumas doenças infeciosas, constituindo um dos mais eficazes e seguros meios de 

proteção contra essas doenças e permitindo a obtenção de importantes ganhos em saúde. 

O Programa Nacional de Vacinação (PNV) Português está em vigor desde 1965, sendo universal e 

gratuito. Assenta no princípio da proteção da saúde pública através da utilização de vacinas eficazes 

e seguras com claro impacte na dinâmica das doenças. O PNV não esgota as recomendações no 

domínio da vacinação nacional, existindo outras estratégias vacinais referentes a grupos especiais, 

que incluem, entre outros, os imunodeprimidos, os profissionais de risco, os viajantes para áreas 

endémicas. 

Compete aos Serviços Farmacêuticos (SF) das Administrações Regionais de Saúde a gestão do circuito 

das vacinas indispensáveis ao cumprimento das estratégias nacionais referidas. 

Além dos inegáveis benefícios clínicos que as vacinas aportam à população da ARSLVT, estes 

medicamentos representam mais de 50% do consumo de medicamentos geridos a partir dos SF da 

ARSLVT.  

Importa assim identificar e conhecer com exatidão, e em cada momento, que vacinas e em que 

quantidades se encontram em cada armazém da ARSLVT (SF e armazéns avançados dos ACES), de 

forma a realizar-se uma gestão rigorosa destes fármacos que permita a sua alocação aos utentes que 

deles necessitem no tempo correto e com a qualidade adequada. 

Para uma eficiente gestão dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos é necessário a 

existência de um sistema de informação de apoio ao circuito integrado do medicamento. Uma vez 

que o sistema atualmente disponível nos SF é manifestamente inadequado, a UOFF assumiu como 

prioritária a aquisição e implementação de um novo sistema informático para a gestão do circuito do 

medicamento. A implementação desta ferramenta determina e potencia a reorganização dos vários 

circuitos de distribuição de medicamentos na ARSLVT, incluindo o das vacinas. 

Um dos fatores necessários à estabilidade e poder imunológico das vacinas é garantido pelo 

conveniente sistema da Rede de Frio, desde o laboratório onde são produzidas, até ao preciso 

momento em que a vacina é administrada. 
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O objetivo da Rede de Frio é assegurar que todos os produtos vacinais mantenham as suas 

características iniciais a fim de conferir a imunidade pretendida. 

As vacinas, como produtos termolábeis, ficam sujeitas a deterioração quando expostas a variações 

de temperatura inadequadas à sua conservação. A inativação dos seus componentes é acelerada 

pelo efeito do calor ou do frio comprometendo assim a sua eficácia e segurança. 

Nos primeiros 10 meses de 2013 foram analisadas pela UOFF 132 notificações de acidentes na rede 

de frio, em comparação com os 108 da totalidade de 2012.  

Dos cerca de 312 mil euros envolvidos nos acidentes no período em análise de 2013, conseguiram 

recuperar-se perto de 175 mil euros e foram inutilizados quase 136 mil euros (44% do total). 

Em relação às causas subjacentes aos acidentes da rede de frio, continua a constatar-se que não 

existe conveniente e sistemática manutenção dos frigoríficos instalados nas Unidades de Saúde, 

incluindo os sistemas de controlo de temperaturas, bem como é praticamente inexistente a ligação 

destes equipamentos a geradores de energia elétrica. 

Face ao exposto, a readequação da Rede de Frio da ARSLVT é de extrema relevância. 

O projeto proposto – uma cooperação entre a UOF de Farmácia e a Equipa Regional de Vacinação 

(ERV) do Departamento de Saúde Pública - visa otimizar duas variáveis que condicionam largamente 

o uso racional de vacinas na ARSLVT: a sua gestão logística e a manutenção da sua qualidade em toda 

a rede de frio. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Gerais: 

1. Melhorar a gestão logística das vacinas na ARSLVT; 

2. Prevenir os acidentes da rede de frio na ARSLVT. 

Específicos: 

1. Implementar a reposição de stocks por nível pré-definido; 

2. Constituir locais de vacinação como armazéns avançados no circuito do medicamento; 

3. Cumprir as condições exigíveis ao armazenamento, distribuição e administração de vacinas 

na criação e/ou manutenção das salas de vacinação; 
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4. Garantir a continuidade da produção e divulgação junto das chefias relatórios referentes aos 

acidentes da rede de frio com vacinas: quantificação e causas, acrescento as medidas 

corretivas a implementar. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

Gestão Logística  

1. Constituir os locais de vacinação como armazéns avançados no circuito do medicamento. – 

1º semestre de 2014 

A implementação da nova aplicação informática de gestão do circuito do medicamento 

permite constituir os locais de vacinação como armazéns avançados e, com isto, visualizar e 

conhecer as existências em número e lote de cada vacina na ARSLVT. 

2. Implementar a reposição de stocks por nível pré-definido. – 1º semestre de 2014 

A reavaliação dos níveis de stocks será efetuada em todos os Serviços de vacinação que 

integram a ARS LVT, em colaboração com os responsáveis da vacinação dos mesmos. Tem 

como objetivo principal a adequação às necessidades e consumos médios, bem como a 

redução dos mesmos nas situações em que a quantidade de medicamentos existente foi 

considerada excessiva. 

Rede de Frio 

1. Diagnóstico/levantamento das condições instaladas – 2013 e 1º semestre de 2014 

Durante o ano de 2013 os ACES iniciaram a realização de auditorias aos postos de vacinação 

que incluem o levantamento das condições logísticas de armazenamento de vacinas. Estas 

auditorias serão finalizadas em 2014. 

Está prevista a realização de um estudo observacional com vista a verificar as condições 

logísticas e o cumprimento de Boas Práticas em toda a extensão da rede de frio da ARSLVT. 

Este estudo será desenvolvido no âmbito do Mestrado em Saúde Pública. 

2. Definição/identificação dos parâmetros não conformes – 3º trimestre de 2014 

Os relatórios resultantes das auditorias realizadas serão analisados e confrontados com as 

boas práticas constantes no disposto no Manual Rede de Frio da ARSLVT, que define as 

condições exigíveis ao armazenamento, distribuição e administração de vacinas na criação 

e/ou manutenção das salas de vacinação, sendo identificadas as situações não conformes 

que careçam de correção/ melhoria. 



PLANO REGIONAL DE SAÚDE 2013 - 2016 

 

216 

 

3. Definição das medidas corretivas a implementar em cada uma das Unidades de Saúde - 4º 

trimestre de 2014 

Para as situações não conformes identificadas na fase anterior, serão definidas medidas com 

vista à sua correção e melhoria. 

4. Implementação das medidas corretivas identificadas na fase anterior - 4º trimestre de 2014 

e 2015 

5. Produção e divulgação de relatórios referentes aos acidentes da rede de frio com vacinas - 

2014 

Trimestralmente serão elaborados e divulgados, junto das chefias e demais interessados, 

relatórios referentes aos acidentes da rede de frio com vacinas. Nestes os acidentes 

ocorridos serão quantificados e valorizados, analisadas as causas e definidas medidas 

corretivas a implementar. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

GESTÃO LOGÍSTICA                    

1  X 1º S             

2   X 1º S             

REDE DE FRIO                    

1 X X 1º S             

2  X 3º T             

3  X 4º T        

4       X 4º T X       

5       X        

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

Gestão Logística  

 Repor as vacinas por RSN para os armazéns avançados das unidades de saúde – final 1º 

semestre de 2014. 

Rede de Frio 

 Elaborar relatório resultante das auditorias e estudo sobre as condições encontradas na rede 

de frio na ARSLVT. – final do 3º trimestre de 2014; 
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 Divulgar os relatórios referentes aos acidentes da rede de frio com vacinas - final 2º semestre 

de 2014; 

 Implementação das medidas corretivas identificadas na fase anterior - final 1º semestre de 

2015. 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Recursos Humanos necessários para as Fases/Atividades indicadas: 

Fases/Atividades 2013 2014 2015 2016 

Gestão Logística     

1  
Farmacêuticos e 

informáticos 
  

2  

Farmacêuticos, 
enfermeiros e 

médicos ligados à 
vacinação 

  

Rede de Frio     

1 
Colaboradores dos 

ACES ligados à 
vacinação 

Colaboradores dos 
ACES ligados à 

vacinação, aluna do 
Mestrado em Saúde 

Pública 

  

2  

ERV, colaboradores 
dos ACES ligados à 
vacinação, aluna do 
Mestrado em Saúde 

Pública e 
farmacêuticos da 

UOFF 

  

3  

ERV, colaboradores 
dos ACES ligados à 
vacinação, aluna do 
Mestrado em Saúde 

Pública e 
farmacêuticos da 

UOFF 

  

4  
CD e DE, ERV e 

farmacêuticos da 
UOFF 

  

5  
Farmacêuticos da 

UOFF 
  

 

FINANCEIROS 
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VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

Fases/Atividades Entidades envolvidas 

Gestão Logística  

1  UOFF e NI 

2  UOFF, ACES 

Rede de Frio  

1  ACES e ENSP 

2 . ACES, ENSP, UOFF e ERV 

3 ACES, ENSP, UOFF e ERV 

4  CD, DE, ERV e UOFF   

5  UOFF 

 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

Indicadores 

1. Melhorar a gestão logística das vacinas na ARSLVT 

a) Reposição de Stocks por Níveis 

N.º de locais de vacinação com RSN 

N.º total de locais de vacinação 

2. Prevenir os acidentes da rede de frio na ARSLVT 

a) Realização de relatórios referentes aos acidentes da rede de frio com vacinas 

N.º de relatórios trimestrais efetuados 

N.º total de trimestres no período em análise. 

 

 

IX – OBSERVAÇÕES 
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FICHA DE PROJETO Nº 14 

PROJETO “CIDADE DE AFETOS” 

I – ENQUADRAMENTO 

De acordo com o ponto 4 do Programa Nacional de Saúde Escolar para 2013 / 2014, a intervenção da 

Saúde Escolar deve estar orientada para:  

a) Articular programas, projetos, atividades e intervenções que promovam a saúde, a cidadania 

e os afetos; 

b) Intervir, de forma sustentável, ao longo de toda a infância e juventude, com projetos que 

começam no Jardim de Infância e se desenvolvem até ao final do Ensino Secundário; 

c) Articular as intervenções, sinergicamente, com instituições, organizações e associações da 

sociedade civil que acrescentem mais valia ao trabalho da Saúde com a Escola; 

d) Dirigir a intervenção para toda a comunidade educativa, promovendo a equidade no acesso e 

a resolução de problemas da competência do Sector da Saúde. 

 

Neste contexto, pretende-se criar o movimento “Cidades de Afetos”, que tem como finalidade a 

criação de um movimento orgânico, baseado nas escolas, com o apoio dos serviços de saúde pública.  

 

Este movimento  teve a sua génese em 2009/2010 nas escolas do concelho do Barreiro, com o 

projeto “Dia dos Afetos nas Escolas”. Trata-se de um projeto da área da saúde escolar – com 

atividades que contemplam as áreas da Educação para a Saúde, designadamente nas componentes 

afetivas, educação sexual e alimentação, entre muitas outras.  

 

No ano letivo de 2012/2013, o projeto foi transversal às escolas/agrupamentos dos concelhos 

da Moita, Barreiro, Montijo e Alcochete e Alcobaça, no âmbito do PES, à qual aderiu a Associação de 

Produtores de Maçãs de Alcobaça, impulsionada pelas atividades da geminação entre as Unidades de 

Saúde Pública Arnaldo Sampaio (ACES Arco Ribeirinho) e Zé Povinho (ACeS Oeste Norte), tendo 

evoluído para o “Movimento Cidade dos Afetos”, uma experiência que envolve não só profissionais 

das áreas da educação e da saúde, mas também os mais diversos parceiros da comunidade.  

 

Por concordância do Departamento de Saúde Pública da ARSLVT e da Equipa Regional de Saúde 

Escolar o projeto é, a partir do presente ano letivo, alargado às escolas de toda a Região de Lisboa e 

Vale do Tejo, e cuja gestão cabe aos Coordenadores das Unidades de Saúde Publica respetivas. 
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II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

Objetivo geral 

Desenvolver uma cultura de afetos, tendo em vista a humanização e o desenvolvimento do 

sentimento de pertença, nas relações da comunidade escolar, baseado no exercício da cidadania. 

Objetivos Específicos 

A. Comemorar o “Dia dos Afetos” nas escolas / agrupamentos de escolas, envolvendo toda a 

comunidade Educativa; 

B. Dinamizar a elaboração e exposição das maçãs dos afetos no espaço escola e na 

comunidade; 

C. Realizar formação para professores, com vista ao ingresso das respetivas escolas / 

agrupamentos no movimento “Cidade de Afetos”. 

População alvo 

Alunos do ensino pré-escolar, básico e secundário e restante comunidade escolar das escolas da área 

de influência do ACeS Oeste Norte (concelhos de Alcobaça, Nazaré, Caldas da Rainha, Óbidos, 

Bombarral e Peniche). 

Parceiros 

• Associação Maçã de Alcobaça 

• Câmaras Municipais 

• Escolas técnico-profissionais 

• Estabelecimentos Comerciais 

• Outros a identificar que queiram integrar o projeto. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

Atividades / Estratégias 

1 - Elaboração de trabalhos escolares (em 2013 / 2014 “maçãs dos afetos”) pelas turmas / escolas, 

que demonstrem como estes vivem e entendem os afetos; 

2 - Comemoração do dia dos afetos: 

- Exposição no espaço escola das maçãs elaboradas; 
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- Desenvolvimento de atividades alusivas ao tema em sala de aula, no espaço escola e na 

comunidade; 

3 - Exposição conjunta das maçãs elaboradas por todas as escolas em espaços da comunidade, nos 

concelhos onde houve participação das escolas neste projeto; 

4 – Seleção da maçã mais representativa do tema, entre todas as realizadas no ACeS; 

5 – Participação na Exposição conjunta nas cidades das Caldas da Rainha e do Barreiro das maçãs 

selecionadas em cada ACeS que aderiu ao projeto (uma por ACeS); 

6 – Seleção das duas maçãs mais representativas, entre os ACeS participantes, para replicação em 

tamanho gigante; 

7 - Exposição das duas maçãs, na cidade de Lisboa, durante o evento “Maior sorriso do Mundo”, a 

realizar em Junho de 2014;  

8 – Cerimónia Pública de Assinatura do Compromisso das Cidades dos Afetos (Barreiro e Caldas da 

Rainha 2014-15); 

9 - Realização de Ação de Formação para professores, em formato de B-learning, com vista ao 

ingresso das respetivas escolas / agrupamentos no movimento “Cidade de Afetos”; 

10 – Participação na ação de formação “NAITHES” – Educação Sexual em Meio Escolar, para 

professores e profissionais de saúde; 

11 – Avaliação das atividades realizadas no respetivo ano letivo. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

ATIVIDADES 
2014 2015 2016 

1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 

ATIVIDADE 1             

ATIVIDADE 2             

ATIVIDADE 3             

ATIVIDADE 4             

ATIVIDADE 5             

ATIVIDADE 6             

ATIVIDADE 7             

ATIVIDADE 8             

ATIVIDADE 9             

ATIVIDADE 10             

ATIVIDADE 11             
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V - META(S) A ALCANÇAR 

Metas / Indicadores de avaliação 

Indicadores 
Metas (%) 

2014 2015 2016 
% de agrupamentos / escolas não agrupadas que elaboraram maçãs 25 30 35 

% de escolas que desenvolveram atividades no dia dos afetos no espaço escola 15 20 25 

% de escolas que desenvolveram atividades no dia dos afetos em sala de aula 15 20 25 

% de concelhos onde foram realizadas exposições das maçãs 60 80 100 

 % de agrupamentos com professores que participaram na Ação de Formação 20 30 35 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Recursos Humanos necessários para as Fases/Atividades indicadas: 

 

FINANCEIROS 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

Serão realizadas avaliações intercalares, de acompanhamento, trimestralmente, pelas responsáveis 

pelo projeto, com o coordenador da USP. 

No final de cada ano letivo será realizada a avaliação de resultados, pelas responsáveis pelo projeto, 

tendo em conta os indicadores previstos, com elaboração do respetivo relatório. 

 

IX – OBSERVAÇÕES 

Referências 

Direção Geral de Saúde - Programa Nacional de Saúde Escolar para 2013 / 2014 

Direção Geral da Educação – Promoção e Educação Para a Saúde - 

http://www.dge.mec.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=36 

Siglas utilizadas 

ACeS: Agrupamento de Centros de Saúde; 

ARSLVT: Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo; 

DGS: Direcção-Geral da Saúde; 

NAITHES: Novas Abordagens Integradas Transversais e Horizontais de Educação.  

http://www.dge.mec.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=36
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FICHA DE PROJETO Nº 15 

UPS – NOVO REGIME DE LICENCIAMENTO 

I –ENQUADRAMENTO 

Na sequência da publicação do novo regime jurídico do licenciamento de Unidades Privadas de 

Saúde (UPS) – Decreto-Lei nº 279/09 de 6 de outubro - e das Portarias que estabelecem os requisitos 

a que devem obedecer algumas das tipologias de unidades, é fundamental que, dando cumprimento 

às competências que lhe estão atribuídas, a ARSLVT inicie a realização sistemática de vistorias às UPS 

das tipologias já regulamentadas. De referir que estas devem ter lugar no prazo de 30 dias 

subsequentes à data de apresentação do pedido de licença, caso contrário, considera-se tacitamente 

deferida a pretensão de licenciamento. 

No essencial, as vistorias visam operacionalizar o poder orientador e de inspeção dos serviços 

competentes do Ministério da Saúde, cabendo assim à ARS a monitorização e avaliação periódicas da 

observância dos requisitos de funcionamento, nomeadamente no que respeita a higiene, segurança e 

salvaguarda da saúde pública, bem como das regras de qualidade e segurança definidas pelos códigos 

científicos e técnicos aplicáveis.  

A vistoria é a forma de se verificar o cumprimento dos requisitos de funcionamento. As tipologias para as 

quais foram já publicadas as respetivas Portarias, ao abrigo do novo regime jurídico de licenciamento 

de UPS, são:  

a) Regime simplificado - tipologias, com novo regime jurídico já publicado: 

i. Clínicas ou Consultórios Médicos; 

ii. Clínicas ou Consultórios Dentários; 

iii. Centros de Enfermagem; 

iv. Unidades de Medicina Física e de Reabilitação. 

b) UPS de maior complexidade, que requerem instrução de processo documental: 

i. Unidades de Obstetrícia e Neonatologia; 

ii. Unidades com Internamento; 

iii. Unidades com Cirurgia de Ambulatório; 

iv. Unidades de Diálise. 

A verificação dos requisitos transversais às várias tipologias apela à multidisciplinaridade, na medida 

em que remete para áreas do saber diversas, que vão das engenharias à especialidade médica de 

saúde pública. Por outro lado, a complexidade e especificidade de algumas tipologias requer também 
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o envolvimento de algumas especialidades médicas hospitalares, como é o caso da obstetrícia ou 

anestesiologia. 

Assim, dada a diversidade de saberes necessários e de atores a envolver, importa, em primeira mão, 

constituir um Grupo de Trabalho que sistematize a legislação em vigor em documentos 

harmonizados para cada uma das tipologias de UPS. Estes devem ser de fácil leitura e utilização e ser 

aplicados pelas diversas equipas multidisciplinares, à luz de critérios semelhantes, que devem ser 

plasmados em documentos de apoio/suporte. 

A dispersão geográfica das UPS na RLVT requer ainda, para além do envolvimento de profissionais 

dos serviços centrais da ARS nas vistorias, a intervenção de colaboradores dos Agrupamentos dos 

Centros de Saúde (ACES).  

A sensibilização dos elementos que integrarão as equipas de vistoria para a necessidade de adotarem 

uma abordagem semelhante na verificação dos requisitos mínimos inerentes ao licenciamento, mas 

também das condições legais aplicáveis às valências das UPS, é um aspeto essencial. A valorização de 

uma perspetiva pedagógica, que promova a melhoria contínua das condições hígio-sanitárias e de 

segurança, quer para os utentes, quer para os colaboradores, é igualmente fundamental. 

Legislação enquadradora: 

 Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, que procede à reestruturação da Entidade 

Reguladora da Saúde, definindo as suas atribuições, organização e funcionamento; 

 Decreto-Lei n.º 279/2009, de 6 de Outubro, que estabelece o regime jurídico a que ficam 

sujeitos a abertura, a modificação e o funcionamento das unidades privadas de serviços de 

saúde; 

 Portaria nº 268/2010, de 12 de maio, que estabelece os requisitos mínimos relativos à 

organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas para o exercício da 

atividade das clínicas ou consultórios dentários; 

 Portaria n.º 615/2010, de 03 de agosto, que estabelece os requisitos mínimos relativos à 

organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas para o exercício da 

atividade das unidades privadas que tenham por objeto a prestação de serviços médicos e de 

enfermagem em obstetrícia e neonatologia; 

  Portaria nº 801/2010, de 23 agosto, alterada pela Portaria nº 1056-A/2010, de 14 de 

outubro, que estabelece os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento, 

recursos humanos e instalações técnicas das unidades privadas de serviços de saúde onde se 

exerça a prática de enfermagem; 
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 Portaria nº 1212/2010, de 30 novembro, que estabelece os requisitos mínimos relativos à 

organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas para o exercício da 

atividade das unidades privadas de medicina física e de reabilitação que prossigam atividades 

de diagnóstico, terapêutica e de reinserção familiar e sócio-profissional; 

 Portaria n.º 52/2011, de 27 de Janeiro, que estabelece as regras do registo obrigatório e das 

suas atualizações na Entidade Reguladora da Saúde dos estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde; 

 Portaria n.º 287/2012, de 20 de Setembro, que estabelece os requisitos mínimos relativos à 

organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas para o exercício da 

atividade das clínicas e dos consultórios médicos; 

 Portaria n.º 290/2012, de 24 de setembro, que estabelece os requisitos mínimos relativos à 

organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas para o exercício da 

atividade das unidades privadas que tenham por objeto a prestação de serviços de saúde e 

que disponham de internamento; 

 Portaria n.º 291/2012, de 24 de setembro, que estabelece os requisitos mínimos relativos à 

organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas para as unidades 

privadas que prossigam atividades no âmbito da cirurgia de ambulatório; 

 Portaria nº 347/2013, 28 de novembro, que estabelece os requisitos mínimos relativos à 

organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas para o exercício da 

atividade das unidades privadas de diálise que prossigam atividades terapêuticas no âmbito 

da hemodiálise e outras técnicas de depuração extracorporal afins ou de diálise peritoneal 

crónica. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

1. Constituir um Grupo de Trabalho multidisciplinar que desenvolva documentos harmonizados, 

que reflitam de forma sistematizada a legislação em vigor para cada uma das tipologias de 

UPS com Portarias já publicadas, ao abrigo do novo regime jurídico do licenciamento; 

2. Elaborar instrumentos para a operacionalização das vistorias a UPS do regime simplificado e 

posteriormente, para as unidades de maior complexidade:  

a. grelhas de avaliação; 

b. relatórios-tipo de vistoria e  
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c. documentos com informação de suporte às equipas de vistoria. 

3. Testar os instrumentos criados e procedimentos previstos, no âmbito da implementação das 

vistorias previstas nos normativos legais em vigor; 

4. Realizar ação de sensibilização junto das Unidades de Saúde Pública dos ACES da RLVT, para 

apresentação dos instrumentos desenvolvidos e de sensibilização para a perspetiva a adotar 

no âmbito das vistorias; 

5. Constituir equipas de vistoria interinstitucionais e multidisciplinares que, no seu conjunto, 

detenham o conhecimento necessário para avaliar as especificidades das tipologias de UPS a 

vistoriar no âmbito do novo regime de licenciamento; 

6. Rever e atualizar as grelhas de avaliação e os relatórios-tipo de vistoria em função da 

experiência adquirida pelas equipas multidisciplinares no âmbito das vistorias realizadas e de 

alterações legislativas que venham a ocorrer; 

7. Apoiar a realização de vistorias pelas equipas multidisciplinares em colaboração com as 

Unidades de Saúde Pública dos ACES. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

Fases essenciais do projeto: 

1. Numa 1ª fase, correspondente ao 1º trimestre de 2013, constituiu-se um Grupo de Trabalho (GT) 

multidisciplinar, que envolve o NEP-Licenciamentos, DIE e DSP; 

2. No 2º semestre do ano de 2013, o GT deu início ao desenvolvimento dos instrumentos 

necessários à realização das vistorias às UPS das quatro tipologias do regime simplificado com 

Portarias já publicadas (Clínicas ou Consultórios Médicos, Clínicas ou Consultórios Dentários, 

Centros de Enfermagem e Unidades de Medicina Física e de Reabilitação).  

Estes documentos foram apresentados à Equipa Técnica da ACSS, que detém já larga experiência 

neste domínio, tendo-se obtido a sua concordância institucional quanto ao teor dos mesmos; 

3.  Perspetiva-se que, ao longo do 1º semestre de 2014: 

a. Sejam testados os documentos elaborados para as UPS do regime simplificado, através da 

sua aplicação, pela equipa central da ARSLVT (NEP, DSP e DIE), numa pequena amostra de 

unidades das várias tipologias (1º Trimestre); 
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b. Seja realizada reunião com representantes das Unidades de Saúde Pública de todos os ACES 

da RLVT com o objetivo da apresentação dos instrumentos desenvolvidos, sensibilização para 

a perspetiva a adotar no âmbito das vistorias locais às UPS do regime simplificado e 

esclarecimento de dúvidas (1º Trimestre); 

c. As vistorias às UPS do regime simplificado passem a ser sistemáticas (2º Trimestre e 

seguintes), de acordo com calendário a definir conjuntamente com as equipas de vistoria e 

tendo por base uma amostragem aleatória das UPS já licenciadas ao abrigo do novo regime, 

desde a entrada em vigor de cada uma das Portarias (amostra estratificada com recurso a 

tabela de números aleatórios), de modo a que seja realizada vistoria a, pelo menos, 1 UPS de 

cada tipologia por mês; 

4. Sejam desenvolvidos os necessários contatos institucionais da ARSLVT com os hospitais da região 

e ordens profissionais, no sentido do pedido de dispensa de profissionais de algumas 

especialidades médicas para participação em reuniões na ARS, em que serão desenvolvidos 

instrumentos equivalentes para as tipologias de maior complexidade, que requerem instrução de 

processo documental, bem como para a sua participação nas respetivas vistorias, a partir do 4º 

trimestre de 2014;  

5. Espera-se que a constituição das equipas de vistoria para as UPS de maior complexidade esteja 

assegurada até ao final do 1º semestre de 2014, para que: 

a. no 3º trimestre se desenvolvam os instrumentos necessários e  

b. no  4º trimestre se iniciem as respetivas vistorias. 

6. No final de 2014 será efetuada uma avaliação global do processo, no sentido de se identificarem 

oportunidades de melhoria e de se proceder a eventuais alterações no 1º semestre 2015. 

7. Apoio às equipas de vistoria e participação nas vistorias. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2013 – 2016 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 
1. Constituição do GT da ARS                 
2.Desenvolvimento de Instrumentos p/  
vistoria a UPS do regime  simplificado 

                

3.a. Testar instrumentos do regime   
simplificado 

                

3.b. Reunião com USP dos ACES                 
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FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 
3.c. Sistematização das vistorias do regime 
simplificado 

                

4. Contatos institucionais p/ pedido de 
dispensa de especialistas a hospitais/Ordens 

                

5.a. Desenvolvimento de Instrumentos p/ 
vistoria a UPS de maior complexidade 

                

5.b. Sistematização das vistorias a UPS de 
maior complexidade 

                

6.Avaliação do processo com eventuais 
alterações ao mesmo e emissão de relatório 

                

7.Apoio às equipas de vistoria e participação 
nas vistorias 

                

 

V - META(S) A ALCANÇAR 

1. Constituir grupo de trabalho multidisciplinar com os recursos humanos de vários serviços da ARS, 

até ao final do 1º semestre de 2013. 

2. Constituir equipas multidisciplinares de vistoria para: 

a) as quatro tipologias de UPS do regime simplificado, até ao final do 1º trimestre de 2014; 

b) as tipologias de maior complexidade, até ao final do 1º semestre de 2014. 

3. Desenvolver os relatórios-tipo de vistoria, respetivas grelhas de avaliação e documentos com 

informação de suporte às equipas de vistoria para: 

a) as quatro tipologias de UPS do regime simplificado, até ao final do ano de 2013;   

b) para as tipologias de maior complexidade, até ao final do 3º trimestre de 2014. 

4. Realização sistemática de vistorias a: 

a. pelo menos, uma UPS de cada uma das tipologias do regime simplificado, por mês, a partir 

do 2º trimestre de 2014, o que totalizará 4 vistorias/mês e 36 vistorias até ao final do ano de 

2014 e 48 nos seguintes; 

b. pelo menos, uma UPS de cada uma das tipologias de maior complexidade, por mês, a partir 

do 4º trimestre de 2014, perfazendo, em 2014, 4 vistorias e nos anos seguintes 48. 

5. Reavaliação do projeto, até ao final de 2014 e emissão do respetivo relatório até ao final do 1º 

trimestre de 2015. 
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VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Recursos Humanos necessários para as Fases/Atividades indicadas: 

FASES/ATIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

1 101    

2 101    

3.A.  101   

3.B.  10+N   

3.C.  10+N 10+N 10+N 

4  101   

5.A.  10+N 10+N 10+N 

5.B.  10+N 10+N 10+N 

6  10+N 10+N 10+N 

7  101 101 101 
 
Nota: 
1: Elementos do NEP (5) DSP (4) DIE (1) com uma afetação média mensal/elemento de aproximadamente 10h/mês 
N: Elementos dos ACES e cedidos por outras instituições (Hospitais,Ordens, …) para integrar as equipas 
multidisciplinares, consoante as especificidades das tipologias a vistoriar 

 

FINANCEIROS 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES/ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 ARSLVT: NEP-Licenciamentos, DSP, DIE 

2 ARSLVT: NEP-Licenciamentos, DSP, DIE 

3.A. ARSLVT: NEP-Licenciamentos, DSP, DIE 

3.B. ARSLVT: NEP-Licenciamentos, DSP, DIE, USP-ACES 

3.C. ARSLVT: NEP-Licenciamentos, DSP, DIE, USP-ACES 

4 ARSLVT: NEP-Licenciamentos, DSP, DIE 

5.A. 
ARSLVT: NEP-Licenciamentos, DSP, DIE, ACES e Outros Organismos do 
MS/Ordens Profissionais 

5.B. 
ARSLVT: NEP-Licenciamentos, DSP, DIE, ACES e Outros Organismos do 
MS/Ordens Profissionais 

6 
ARSLVT: NEP-Licenciamentos, DSP, DIE, ACES e Outros Organismos do 
MS/Ordens Profissionais 

7 ARSLVT: NEP-Licenciamentos, DSP, DIE 
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VIII – AVALIAÇÃO 

 Nível de atingimento das metas definidas 

 Questionário às equipas multidisciplinares 

 Análise SWOT 

 Relatório síntese anual 

 

 

IX - OBSERVAÇÕES 

O presente projeto não colide com a realização de vistorias às tipologias ainda inseridas no âmbito 

do anterior regime de licenciamento, que continuam a ser asseguradas, em paralelo, com a 

participação do NEP- Licenciamentos, Comissões de Verificação Técnica de uma das tipologias e 

ainda conjuntamente pelo NEP, DSP, DIE e DICAD, no caso das Unidades dedicadas aos 

comportamentos aditivos e dependências. 
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ENQUADRAMENTO DAS FICHAS DE PROJETO 

16 “TEMPOS SAUDÁVEIS” E 

17 “SAÚDE (D)AQUI!: DE TODOS PARA TODOS” 

A problemática da exclusão social tem vindo a ser cada vez mais cara à Saúde. Com os avanços 

técnico-científicos decorrentes do último século, aprofundaram-se conhecimentos em áreas como as 

Determinantes não médicas da saúde, a Equidade e a Desigualdade em Saúde, que ainda que não 

pertencendo à medicina per si, respeitam a inúmeros aspetos que influenciam a saúde, como os 

sociais, os educacionais, os culturais e os económicos. Por outro lado, as dinâmicas de exclusão social 

complexificaram-se assumindo características de rutura de laços sociais e dificuldade de ação em 

cidadania, alargando-se o seu entendimento além da noção de pobreza(1) . Paralelamente a estes 

avanços, a OMS define saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

somente uma ausência de doença ou enfermidade”, manifestando a urgente função dos serviços de 

saúde nas Determinantes não médicas da saúde(2).  

A população excluída tende a viver em condições de pobreza e precariedade, caracterizadas por 

posições de fragilidade, incerteza e privação, sendo que não raras as vezes as situações que levam 

um indivíduo à marginalização e exclusão social são múltiplas, sobrepondo-se os espaços de pobreza 

e precariedade em dinâmicas multicausais, onde embicam as diferentes razões associadas às 

situações de exclusão (económicas, sociais, culturais, de origem patológica, e por comportamentos 

autodestrutivos)(1). Estas desigualdades de participação na vida em sociedade manifestam-se em 

desigualdades na Saúde, sendo atualmente compreendido que tais assimetrias representam percas 

em saúde desde a infância, motivadas por escassez de planeamento familiar e cuidados pré-natais, 

por desestruturação familiar, por insalubridade das condições habitacionais (ou inexistência das 

mesmas), por precariedade laboral, por carência de apoio social e de saúde, entre outros fatores(3). É 

comumente aceite que devido à sua vulnerabilidade e privação, estas populações vêm o seu “stock” 

de saúde diminuir, seja devido a baixos “investimentos” na sua saúde, a fraca acessibilidade à 

utilização dos serviços de saúde, a desinformação, por necessidade de utilizar o seu “stock” de saúde 

como ferramenta para suprir necessidades básicas, ou porque destroem intencional e 

permanentemente o seu “stock” de saúde, como no caso do alcoolismo e da toxicodependência(1). 

Depreende-se, portanto, a complexidade inerente ao estudo e à ação sobre a Exclusão Social e as 

Determinantes Sociais da Saúde, assim como a necessidade de empreender dinâmicas 

multidisciplinares, que atentem nos diversos aspetos que “prendem” estas populações à condição de 

exclusão e possibilitem respostas institucionais eficazes, racionais e adaptadas à escassez de recursos 

que o setor da saúde enfrenta. 
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Com os avanços no conhecimento sobre as Determinantes Sociais da Saúde e as Desigualdades em 

Saúde, é hoje comumente aceite que os primeiros anos de vida são fundamentais à definição de 

estados de saúde no futuro, o stress ou o sentimento de falta de controlo sobre o seu trabalho ou 

casa têm efeitos devastadores na saúde – condição comum a indivíduos como os que se encontram 

desempregados ou com más condições laborais e indivíduos com incapacidade ou socialmente 

excluídos – assim como, o fraco rendimento monetário, a carência de suporte social, a toxicomania, a 

má alimentação, a qualidade habitacional, as condições de insalubridade na comunidade, o acesso à 

saúde e os transportes particulares que convidam ao sedentarismo e ao isolamento social (3)(4)(5). 

Numa análise aos eixos estratégicos do Plano Nacional de Saúde 2012-2016, verificamos uma 

tendência estratégica para o envolvimento e empoderamento dos utentes num movimento de 

cidadania, para a equidade e qualidade na saúde, e para a promoção da saúde por via das políticas 

saudáveis(6). É evidente neste documento a intenção de promover o envolvimento e a participação 

comunitária na educação para a saúde e na tomada de decisão, associada à participação ativa das 

organizações representativas dos interesses dos cidadãos e à formação para melhorar as 

competências relacionais e comunicacionais dos profissionais de saúde, adaptando-as às expetativas 

dos utentes, particularmente dos grupos mais vulneráveis(6). Verifica-se ainda que este Plano 

manifesta a intenção de integrar nos sistemas de monitorização da saúde indicadores relativos às 

determinantes sociais da saúde e de estabelecer referências para a promoção do acesso e equidade, 

articulando os serviços de saúde públicos, privados e do terceiro setor(6). Igualmente evidente é o 

intuito de desenvolver instrumentos de padronização para a promoção da saúde, de estabelecer 

políticas de qualidade a nível institucional, de reforçar as Estratégias Locais de Saúde e de promover 

o diálogo, a parceria e o trabalho em rede multidisciplinar, intra e inter-instituições, nos processos de 

planeamento, ação e avaliação(6). 

Depreende-se, portanto, uma preocupação crescente com a problemática das Iniquidades em Saúde, 

nomeadamente junto das populações mais vulneráveis aos fatores sociais da saúde, manifestando o 

enfoque estratégico no empoderamento dos utentes e na participação dos diversos agentes sociais 

no planeamento, gestão e avaliação das estratégias de saúde. No entanto, é evidente a carência de 

instrumentos que operacionalizem esta intenção. 

As informações relativas a grupos vulneráveis são manifestamente escassas e desatualizadas, 

evidenciando-se uma urgência em implementar estratégias que permitam a aproximação do sistema 

de saúde a estes indivíduos. Dos dados que dispomos, retiramos que na Região de Lisboa e Vale do 

Tejo tem-se assistido ao peso do envelhecimento da população (com a população acima dos 65 anos 

a residir na RLVT a representar 27,8% da população residente na Região)(7), do desemprego (a RLVT 
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apresentou em 2012 uma taxa de desemprego de 16,9%, superior à nacional de 15,7%, e 

representativa de um aumento face ao ano anterior que cifrou nos 13,9%)(7), da imigração (com o 

número de imigrantes que residem na RLVT a representar 40,7% do total continental)(7), do 

alcoolismo (em 2008 os serviços de alcoologia de RLVT, registavam 33,3% da lotação de camas e 28% 

das consultas externas, relativamente ao total nacional)(8), e do consumo de estupefacientes, 

inclusivamente na população jovem e adolescente - em 2007, Lisboa foi das NUTS II com maiores 

prevalências de consumo de cannabis, cocaína e heroína(9), sendo que em 2011, a nível nacional, 

mais de 1/4 dos alunos do ensino secundário público (28%) já tinha experimentado cannabis, 

enquanto estes alunos na RLVT registaram um consumo recente de cannabis acima do apurado a 

nível nacional (26% e 23% respetivamente)(10).. Ressalva-se a carência de dados no âmbito da 

população sem-abrigo e trabalhadora do sexo, no entanto, sabe-se que em 2012 foram atendidas 

pela primeira vez 504 pessoas sem-abrigo e registaram-se 1683 pessoas sem-abrigo atendidas nos 

equipamentos socias da AMI, representando 11% da população total atendida, metade encontrava-

se na Grande Lisboa e em idade ativa (30-49 anos)(11). Segundo o projeto “Unidade Móvel” cerca de 

metade das pessoas que se prostituem na sua zona de intervenção consome drogas(7). Importa ainda 

salientar que entre 2011 e 2012 Lisboa e Vale do Tejo foi a única região que registou uma diminuição 

no número de utentes isentos (-2%) e um aumento no número de utentes não isentos (+3%)(12). 

É evidente a pertinência das preocupações estratégicas manifestas no Plano Nacional de Saúde e a 

urgência de promover estratégias aproximação dos serviços de saúde às populações mais 

vulneráveis, havendo atualmente a evidência que tal é concretizável por via do desenvolvimento 

comunitário, apoio social, responsabilização e participação ativa dos utentes no seu próprio estado 

de saúde e da participação comunitária na promoção da saúde.  

De facto, de acordo com o Documento de Trabalho da Comissão Europeia, Report on health 

inequalities in European Union(13), o investimento na saúde e na redução das desigualdades em 

saúde, não só contribui genericamente para a coesão social, como ainda quebra a espiral de 

deterioração da saúde, entendida não só como causa mas também como consequência da pobreza e 

exclusão. As principais estratégias utilizadas nos últimos anos, que incidem sobre estas temáticas, 

focam e incitam à participação comunitária como veículo de empoderamento, à minimização das 

tendências paternalistas por parte das entidades promotoras dos projetos e à construção do capital 

social na comunidade. Sendo valorizada a intenção de considerar as perspetivas culturais dos utentes 

dos serviços de saúde e de educar para a saúde como veículo de participação efetiva. Assume-se, 

portanto que os métodos participativos promovem a alteração de comportamentos e a manutenção 
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dessa alteração se os indivíduos forem chamados a participar ativamente no estabelecimento dos 

objetivos e planos de ação(13)(14)(15). 

Ainda a este propósito, importa referir que, de acordo com o relatório Guide for World Class 

Commissioners. Promoting Health and Well-being: Reducing Inequalities(15), a promoção efetiva da 

saúde exige a participação e o trabalho das comunidades como recursos para contribuir diretamente 

nos seus estados de saúde, sendo que as pessoas devem estar no centro dos processos de tomada de 

decisão – nomeadamente no que respeita à distribuição de programas de promoção da saúde – de 

modo a assegurar a sua eficácia. Esta abordagem quebra, portanto, com a conceção tradicional dos 

utentes de saúde como recetores passivos de serviços, pondo a tónica no empoderamento e na 

participação coletiva. Este documento assume ainda que existem evidências bastante fortes de que a 

participação dos indivíduos em redes e estruturas sociais fomenta a saúde mental e física(15). 
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FICHA DE PROJETO Nº 16 

TEMPOS SAUDÁVEIS 

I –ENQUADRAMENTO 

A par dos avanços no conhecimento sobre as Determinantes Sociais da Saúde e as Desigualdades em 

Saúde, diversos autores têm afirmado a existência de uma relação entre integração social, relações 

sociais positivas e redução de mortalidade, saúde mental e recuperação da doença, ao passo que o 

isolamento social e as relações tóxicas encontram-se relacionadas com piores resultados de saúde(1). 

Deste modo, associada à questão da exclusão social e das vulnerabilidades no âmbito da saúde, 

encontram-se as noções de capital social e empoderamento(2).  

Entre as diversas inovações sociais de combate à desigualdade e exclusão social que têm surgido nos 

últimos anos, os Bancos de Tempo merecem particular destaque. Caracterizam-se por constituírem 

uma plataforma que permite ao indivíduo dar e receber o seu tempo, esforço e competências na 

comunidade, por via da troca de “cheques de tempo”, sendo que todas as horas têm o mesmo valor 

e há não lugar a trocas diretas ou monetárias(3) . A relação dos Bancos de Tempo aos serviços de 

saúde, ainda que inexistente em Portugal, não o é noutros países, nomeadamente no Reino Unido e 

nos Estados Unidos da América, onde devido à adoção desta ferramenta alguns hospitais têm 

conseguido diminuir o número de urgências e os encargos em saúde, por via de serviços relacionais, 

de prevenção e de cuidados informais de ambulatório, fomentando o acesso aos serviços de saúde 

primários e a cultura de saúde(4). Os Bancos de Tempo têm ainda revelado uma capacidade superior 

de combater a exclusão social e de promover o voluntariado, através do reforço dos laços sociais (ao 

invés dos económicos), da inclusão em redes comunitárias, da promoção da confiança, das relações 

recíprocas de troca, e do empoderamento de indivíduos que tendencialmente são recetores passivos 

de serviços, ajudando-os a apoiarem-se mutuamente(5). 

As evidências provenientes do Reino Unido e dos Estados Unidos da América demonstram ainda que 

a participação nos Bancos de Tempo tem potencialidades para diminuir a toma de antidepressivos e 

medicação em geral, para conter a necessidade de hospitalização, aumentar a auto-confiança e a 

auto-estima dos utentes, aliviar/apoiar os cuidadores dos utentes doentes, oferecer apoio a 

membros na resolução de problemas e desafios relacionados com a saúde, melhorar a relação entre 

os técnicos de saúde e os seus pacientes, aumentar a atividade física e a energia, e ainda a reforçar 

os laços sociais e a inclusão social(1)(4)(5). Importa aqui referir que tais resultados foram atribuídos à 

redução do isolamento social e a programas específicos relacionados com a saúde promovidos pelos 

Bancos de Tempo(1). 



PLANO REGIONAL DE SAÚDE 2013 - 2016 

 

237 

 

Em Portugal existem 35 agências do Banco de Tempo, todas apoiadas pelo Banco de Tempo Central 

que se encontra estabelecido na Associação Graal – movimento internacional, criado em Portugal em 

1957 por Maria de Lourdes Pintasilgo e Teresa Santa Clara Gomes. Das 35 Agências do Banco de 

Tempo existentes em Portugal, 12 encontram-se na RLVT, sendo que no Balanço de Atividade do 

Banco de Tempo em 2012, entre os 8 serviços mais trocados encontravam-se arranjos de costura, 

condução, companhia para conversar, acompanhamento (atividades recreativas, culturais e atos 

médicos), reparações domésticas/ bricolage, culinária, jardinagem e aulas (bordados, dança, 

informática, inglês, etc.)(6). De acordo com o mesmo documento, as equipas responsáveis pelos 

Bancos de Tempo consideram a humanização das relações e o combate à solidão os principais 

contributos do Banco de Tempo na vida nos seus utentes e da comunidade envolvente, seguindo-se 

a valorização dos talentos (que muitas vezes são extremamente difíceis de valorizar 

monetariamente, ainda que úteis), identificando a criação de espaços de reflexão como a área que 

carece de maior investimento, tendo sido o objetivo mais difícil de concretizar(6). Importa aqui referir 

que estes resultados derivam do balanço entre as competências que os utentes têm para oferecer e 

as suas necessidades, num contexto que não é o dos serviços de saúde. 

Um aspeto distintivo dos Bancos de Tempo é a gratuitidade, sendo que nenhum utente paga 

qualquer prestação monetária por usufruir dos seus serviços. Por constituir uma iniciativa que 

procura apoiar os indivíduos em maiores dificuldades sociais e económicas, a sua gestão teria, 

consequentemente, de atender à escassez de recursos monetários dos seus utentes e à dificuldade 

em obter financiamento para a supressão das suas necessidades. Deste modo, a maioria dos BT em 

Portugal são financiados por entidades privadas e outros organismos públicos como Câmaras 

Municipais e Juntas de Freguesias. Estes parceiros prestam apoio maioritariamente na cedência de 

técnicos, obtenção de espaços, linha telefónica e acesso à internet e ao Microsoft Office Excel – As 

únicas necessidades básicas à existência de um Banco de Tempo. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

- Implementar 2 Bancos de Tempo de apoio à população mais vulnerável na RLVT em 2014; 

- Implementar 2 Bancos de Tempo de apoio à população mais vulnerável na RLVT em 2015; 

- Implementar 2 Bancos de Tempo de apoio à população mais vulnerável na RLVT em 2016; 

- Formar 10% dos utentes dos Bancos de Tempo na RLVT em psicogeriatria, cuidados preventivos 

de complicações em saúde e em patologias específicas; 
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- Desenvolver 2 Ações e Feiras da Saúde, por ano, promovidas pelos utentes dos Bancos de Tempo 

e dirigidas à comunidade local nos diferentes ACES, até 2016; 

- Referenciar/Identificar 30% dos indivíduos pertencentes aos principais grupos vulneráveis, 

apoiados pelas instituições parceiras, até 2016; 

- Integrar em atividades comunitárias de saúde 20% dos indivíduos pertencentes aos principais 

grupos vulneráveis, encaminhados pelas instituições parceiras, até 2016. 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

1) Envio de um comunicado a todos os ACES, por parte da ARS, com o intuito de esclarecer o que é o 

Banco de Tempo, quais os seus impactes na saúde e como poderia ser utilizado no âmbito dos 

sistemas de saúde; 

2) Encontro entre a ARS e todos os ACES para averiguar e definir o interesse em abraçar o projeto de 

gerir um Banco de Tempo no próprio ACES ou entre diversos ACES. Definição das equipas 

responsáveis pelos Bancos de Tempo; 

3) Os responsáveis nomeados para gerir os Bancos de Tempo participam na Formação Inicial do 

Banco de Tempo, promovida pela Associação Graal – Banco Central, com a duração de 1 dia;  

4) Os responsáveis pelo Banco de Tempo da Saúde, com o apoio da ARS, reúnem-se e debatem 

estratégias comuns de implementação, gestão e avaliação do projeto, com o intuito de 

estabelecerem um método articulado e integrado de gestão dos Bancos de Tempo; 

5) Os responsáveis pelo Banco de Tempo da Saúde e o responsável de projeto na ARS, entram em 

contacto com os Bancos de Tempo já existentes na sua zona de referência, Hospitais, Câmaras 

Municipais e Organizações do Terceiro, estabelecendo parcerias de referenciação/inscrição de 

utentes, particularmente dos mais carenciados e de respostas articuladas em saúde. Pretende-se 

ainda elaborar um plano partilhado de implementação, monitorização e avaliação do projeto; 

6) Sensibilização dos profissionais de saúde para as potencialidades do Banco de Tempo e a 

referenciação dos utentes, nomeadamente os mais carenciados ou que manifestem um perfil de 

ação comunitária e voluntariado; 

7) Reunião entre os responsáveis pelos Bancos de Tempo e a ARS para proceder a um avaliação in 

curso dos trabalhos desenvolvidos, do progresso dos seus BT’s e das necessidades em termos de 

recursos materiais, financeiros e humanos; 
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8) Implementação dos Bancos de Tempo da Saúde nos respetivos ACES e a inscrição dos utentes 

interessados e promoção da troca de horas. Na perspetiva da parceria estabelecida anteriormente, 

pretende-se identificar e inscrever utentes que se encontrem internados nos Hospitais mas 

socialmente isolados, utentes prontos a receber alta hospitalar mas sem condições ou suporte social 

para assegurar os cuidados básicos até à recuperação total e outros utentes tendencialmente 

excluídos ou afastados das estruturas de apoio social e em saúde, como idosos, desempregados, 

migrantes e indivíduos portadores de deficiência. Numa fase inicial espera-se promover ações não só 

relacionadas com o conceito do Banco de Tempo per si (troca de serviços, particularmente na área da 

formação, arranjos, cozinha, costura, companhia e educação de crianças) como ainda associá-las a 

preocupações de saúde, que poderão ir desde o acompanhamento de internados isolados e de 

idosos ou incapacitados – trazê-los às consultas, cozinhar-lhes refeições, ir à farmácia, motivação 

para continuar os tratamentos, etc. – até ao apoio à população imigrante na movimentação no 

Sistema de Saúde, nomeadamente em áreas como direitos e deveres, locais de diagnóstico e 

tratamento, tradução linguística nas consultas, etc; 

9) Os ACES fornecem formação específica aos utentes dos Bancos de Tempo em cuidados 

psicogeriátricos e cuidados básicos preventivos de complicações em saúde, alargando o campo de 

ação dos participantes do Banco de Tempo aos utentes Diabéticos, Hipertensos, Asmáticos, 

Epiléticos, etc; 

10) Os responsáveis pelos Bancos de Tempo e alguns Parceiros reúnem-se com o responsável de 

projeto na ARS para debater as limitações e potencialidades enfrentadas, as formações oferecidas e 

as necessidades e ofertas sociais e em saúde das suas comunidades. Avaliação do projeto e dos 

ganhos em saúde obtidos; 

11) Os responsáveis pelo Banco de Tempo e os Parceiros procuram entre os diferentes utentes 

referenciados, apoiantes para o desenvolvimento de ações e feiras comunitárias em saúde; 

12) Identificação de alguns indivíduos com maior interesse e propensão para liderança na saúde 

comunitária com capacidade de advocacy, tornando-se Embaixadores da Saúde. Espera-se que estes 

apoiantes integrem as Equipas de Rua e as Unidades Móveis procurando trazer para o Banco de 

Tempo população tendencialmente excluída da participação em sociedade e com fracos recursos 

financeiros e escassa cultura de saúde; 

13) Os utentes referenciados pelos Embaixadores da Saúde são convidados a participar em 

atividades grupais e comunitárias que promovam a criação de climas de segurança, conforto e 

confiança - como a organização de feiras da saúde – até considerar-se que os laços são fortes e que 

existe confiança suficiente entre estes utentes para integrarem as trocas pessoa-para-pessoa; 
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14) Os responsáveis pelos Bancos de Tempo, em parceria com a ARS, avaliam o progresso e 

afinamento dos projetos;  

15) Promoção do alargamento do número de utentes referenciados e diversidade dos serviços 

prestados. Aperfeiçoamento e consolidação das estratégias de intervenção, monitorização e 

avaliação;  

16) Inquérito aos utentes do Banco de Tempo, aos seus Parceiros e aos profissionais de saúde sobre 

a satisfação com os serviços prestados pelo ACES, nomeadamente no que respeita ao BT e a eficácia 

das respostas em saúde aos problemas de exclusão social. Análise dos indicadores de gestão dos 

Bancos de Tempo. 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2014 – 2016 

ATIVIDADES 2014 2015 2016 
A1. Comunicado aos ACES                   

A2. Definição das Equipas Responsáveis pelo 
Banco de Tempo 

                  

A3. Formação Inicial de Banco de Tempo                   

A4. Definição do método de gestão regional 
dos Bancos de Tempo 

                  

A5. Estabelecimento de parcerias e 
Definição do Plano de ação 

                  

A6. Sensibilização dos profissionais de saúde 
e referenciação dos utentes 

                  

A7. Avaliação Intercalar                   
A8. Implementação dos Bancos de Tempo e 
referenciação dos utentes 

                  

A9. Formação em cuidados psicogeriátricos 
e cuidados preventivos de complicações em 
saúde 

                  

A10. Avaliação Intercalar                    

A11. Ações e Feiras comunitárias da saúde                   

A12. Identificação dos Embaixadoras da 
Saúde 

                  

A13. Atividades comunitárias de integração 
dos referenciados pelos Embaixadores da 
Saúde 

                  

A14. Avaliação intercalar                   
A15. Promoção do alargamento do número 
de utentes inscritos nos Bancos de Tempo 

                  

A16. Avaliação Final                   
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V - META(S) A ALCANÇAR 

- Todos os novos elementos das Equipas Responsáveis pelo Banco de Tempo participam na 

Formação Inicial de Banco de Tempo, entre Março e Abril de 2014; 2015 e 2016; 

- As equipas dos Bancos de Tempo e a ARS definem estratégias e metodologias de gestão, 

monitorização e avaliação regional dos diferentes Bancos de Tempo, entre Março e Junho de 

2014; 

- As equipas dos Bancos de Tempo efetivam as parcerias até Outubro de 2014; 

- As equipas dos Bancos de Tempo promovem formações junto dos utentes, relativas a cuidados 

psicogeriátricos e prevenção de complicações em saúde, entre julho de 2015 e outubro de 2016; 

- Duas vezes por ano, as equipas responsáveis pelos Bancos de Tempo, convocam a participação 

dos seus utentes na promoção e desenvolvimento de Feiras e Ações em saúde; 

- As equipas dos Bancos de Tempo identificam Embaixadores da Saúde entre janeiro e junho de 

2016; 

- As equipas dos Bancos de Tempo promovem atividades comunitárias para inserção dos utentes 

referenciados pelos Embaixadores da Saúde, entre Maio e Outubro de 2016; 

- As equipas dos Bancos de Tempo e a ARS elaboram 3 relatórios de avaliação intervalar e 1 de 

avaliação final do projeto entre 2014 e 2016. 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Recursos Humanos necessários para as Fases/Atividades indicadas: 

Devido à flexibilidade necessária na concretização deste projeto e à cultura de desenvolvimento de 

ações cimentadas nas técnicas de avaliação com (re)planeamento, cientes de que o cumprimento de 

objetivos depende da motivação, da vontade e da capacidade humana para agir, é irrealista 

estabelecer previamente quantos e quais os recursos humanos essenciais ao cumprimento das metas 

estipuladas. Assim, a seguinte descrição incide nas funções e papéis necessários ao cumprimento de 

cada ação, ao invés de enumerar os técnicos a integrar o projeto. 

FASES/ATIVIDADES 2014 2015 2016 
1 Responsável de projeto na ARS   

2 
Responsável de projeto na ARS e 
Dirigentes dos ACES 
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FASES/ATIVIDADES 2014 2015 2016 

3 A 4 

Responsável de projeto na ARS e Equipas 
responsáveis pelo Banco de Tempo em 
cada ACES (Assistente Social, e Técnicos 
das UCC e USP) 

  

5 
Responsável de projeto na ARS, Equipas 
do BT em cada ACES e Parceiros 

  

6 A 7 
Responsável de projeto na ARS e Equipas 
do BT em cada ACES 

  

8  
Equipas do BT em cada 
ACES e Parceiros 

 

9  
Equipas do BT em cada 
ACES 

Equipas do BT em cada 
ACES 

10  
Responsável de projeto 
na ARS e Equipas do BT 
em cada ACES 

 

11 A 13   
Equipas do BT em cada 
ACES e Parceiros 

14   
Responsável de projeto 
na ARS e Equipas do BT 
em cada ACES 

15 A 16   
Responsável de projeto 
na ARS, Equipas do BT em 
cada ACES e Parceiros 

 

FINANCEIROS 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES/ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 ARS 

2 ARS e Dirigentes dos ACES 

3 ARS, Eqs. Banco de Tempo, Associação Graal 

4 ARS e Eqs. Banco de Tempo 

5 
ARS, Eqs. Banco de Tempo, Hospitais, Câmaras Municipais, Juntas de 
Freguesia, Paróquias, Terceiro Setor 

6 A 7 ARS e Eqs. Banco de Tempo 

8 
Eqs. Banco de Tempo, Hospitais, Câmaras Municipais, Juntas de 
Freguesia, Paróquias, Terceiro Setor  

9 Eqs. Banco de Tempo 

10 ARS e Eqs. Banco de Tempo 

11 A 13 
Eqs. Banco de Tempo, Hospitais, Câmaras Municipais, Juntas de 
Freguesia, Paróquias, Terceiro Setor 

14 ARS e Eqs. Banco de Tempo 

15 A 16 
ARS, Eqs. Banco de Tempo, Hospitais, Câmaras Municipais, Juntas de 
Freguesia, Paróquias, Terceiro Setor 
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VIII – AVALIAÇÃO 

A avaliação assentará na informação produzida nos relatórios de Avaliação Intercalar e Final. Não 

obstante o desenvolvimento próprio do projeto, e o estabelecimento de indicadores de 

monitorização e avaliação no decorrer das primeiras atividades, pretende-se desde já estabelecer a 

intenção de trabalhar indicadores de gestão do projeto e recolher informações sobre: 

- Nº de comunicados enviados; 

- Nº de equipas responsáveis pelos Bancos de Tempo; 

- Nº de ACES participantes nas ações; 

- Nº de participantes na formação; 

- Nº e natureza dos indicadores trabalhados; 

- Nº e natureza das parcerias; 

- Nº de utentes referenciados por domínio de vulnerabilidade; 

- Nº de Bancos de Tempo implementados por ACES; 

- Nº de participantes na formação em saúde; 

- Nº de equipas na ação de avaliação; 

- Nº e natureza dos indicadores trabalhos e desenvolvidos; 

- Nº de ações de saúde desenvolvidas por ACES; 

- Nº de utentes do BT envolvidos nas ações comunitárias; 

- Nº de técnicos envolvidos nas ações de saúde; 

- Nº de Embaixadores identificados por ACES e por grupo vulnerável; 

- Nº de indivíduos referenciados pelos embaixadores da saúde; 

- Nº de utentes inscritos nos BT; 

- Nº de profissionais e utentes Satisfeitos ou Muito Satisfeitos com os serviços prestados pelo 

ACES e com a eficácia das respostas em saúde à exclusão social. 

 

IX - OBSERVAÇÕES 

Referências Bibliográficas 

1. Lasker, J., 2011, “Time Banking and Health: The Role of a Community Currency Organization in 

Enhancing Well-Being”, Health Promotion Practice, 12(1), 102-115; 
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Society, PDNU, Bratislava Disponível  em: http://www.undp.org/content/undp/ 

en/home/librarypage/democratic-governance/Beyond-Transition-Inclusive-Societies/ (Acedido a 

06/12/2013); 

3. Associação Graal, Regulamento do Banco de Tempo, Lisboa. Disponível em: 

http://www.bancodetempo.net/index.php?option=com_docman&Itemid=67 (Acedido a 

03/12/2013); 

4. Boyle, D., 2011, More than Money: Platforms for Exchange and reciprocity in public services, 

Documento de Discussão, NESTA, Londres. Disponível em: 

http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/more_than_money.pdf (Acedido a 29/11/2013);  

5. Seyfang, G., 2002, “Tackling Social Exclusion with communities currencies: learning from LETS to 

Time Banks”, International Journal of Community Currency Research, (6). Disponível em: 

http://ijccr.group.shef.ac.uk/vol/vol6/ Tackling%20social%20exclusion.htm (Acedido a 

03/12/2013); 

6. Associação Graal, 2013, “Balanço de Atividade do Banco de Tempo em 2012”, Trocar Notícias: O 

Banco de Tempo em Revista, (16), 12-14. Disponível em: 

http://www.graal.org.pt//files/Trocar%20Not%C3%ADcias %202%C2%BAS%202013.pdf (Acedido 

a 03/12/2013). 
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FICHA DE PROJETO Nº 17 

SAÚDE (D)AQUI: DE TODOS, PARA TODOS! 

I –ENQUADRAMENTO 

No âmbito do desenvolvimento de estratégias de desenvolvimento comunitário e de promoção da 

saúde, destaca-se a pertinência dada recentemente às iniciativas focadas na participação 

comunitária, no empoderamento dos cidadãos e na participação ativa dos utentes dos serviços no 

seu planeamento, gestão e distribuição (numa perspetiva de co-produção dos serviços).  

Atualmente é comumente aceite que as abordagens e metodologias participativas no 

desenvolvimento de projetos sociais e comunitários trazem vantagens relativamente às 

tradicionalmente utilizadas - que focavam o indivíduo em torno dos serviços ao invés dos serviços em 

torno do indivíduo. Ao centrar os utentes dos serviços nos seus próprios processos de planeamento, 

gestão e decisão, estas abordagens permitem minimizar as disposições focadas nas vontades das 

entidades promotoras dos projetos, valorizando, portanto, as necessidades, expetativas e 

particularidades culturais dos utentes, que em última análise, são o fim último da sua existência, e 

quem garantirá a sua sustentabilidade, eficácia e eficiência(1)(2)(3)(4)(5).  

Assim sendo, nos últimos anos temos assistido a uma crescente preocupação em integrar os utentes 

dos serviços nos seus próprios processos de gestão e tomada de decisão - com vista à integração 

efetiva dos valores, necessidades e recursos locais - possibilitando uma responsabilização efetiva das 

comunidades pelos seus próprios estados de saúde. Garantindo assim que os orçamentos 

disponibilizados ao desenvolvimento destes projetos reflete os recursos essenciais e as necessidades 

próprias de cada comunidade(1)(5). Atualmente considera-se ainda que a participação em atividades 

grupais que permitam aos indivíduos superarem as suas limitações, ou (re)aprenderem a viver com 

estas - num balanço entre limitações e oportunidades - melhora os estados de saúde e previne a sua 

degradação acelerada(1)(5). 

De facto, como enunciado por Kori Udovički, Administrador Assistente e Diretor Regional, UNDP 

Regional Bureau for Europe and the CIS(1), o trabalho na inclusão social requere a coordenação entre 

estratégias locais, regionais e nacionais, assim como a participação comunitária e a voz popular no 

desenvolvimento de diagnósticos situacionais e de identificação das políticas corretas(1). De acordo 

com Kori Udovički, com vista à prossecução da inclusão social sistemática, são necessárias soluções 

compreensivas, circunstancialmente desenhadas e programadas, atendendo às diversidades locais, 

sendo que o desenho destas medidas é mais eficaz quando os seus beneficiários são incluídos no 

processo político, do seu planeamento e gestão(1).  
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Atendendo aos desenvolvimentos dos conhecimento no área das Desigualdades em saúde e da 

intervenção comunitária, considera-se essencial promover estratégias de combate à exclusão social, 

enquanto processo ou resultado, por via do desenvolvimento comunitário, centrado na pessoa, 

numa perspetiva de desenvolvimento do capital social e empowerment comunitários(1)(3), associadas 

à sensibilização dos profissionais de saúde para a realidade destes indivíduos e das organizações que 

procuram prestar-lhes auxílio. Com este projeto espera-se estabelecer parcerias entre cidadãos, 

serviços de saúde, autarquias e terceiro setor, procurando que os profissionais de saúde sejam 

informados da situação dos grupos vulneráveis, que debatam diretamente com a população-alvo das 

suas estratégias de saúde e, por fim mas não menos importante, que estabeleçam uma rede de 

organizações multidisciplinar, crítica e motivada para cooperar no desenvolvimento de boas práticas, 

na referenciação efetiva destas populações e na produção de instrumentos de planeamento, 

monitorização e avaliação de estratégias da saúde, cultural e socialmente adaptadas. 

Atendendo à atual conjuntura de contenção da despesa este projeto prioriza os recursos humanos, 

através do envolvimento e participação efetivos da comunidade, procurando estabelecer parcerias 

que possibilitem uma utilização futura dos recursos materiais e financeiros mais racional e eficiente. 

 

II - OBJETIVO(S) DO PROJETO 

- Envolver pelo menos 3 organizações do terceiro setor da RLVT em cada ACES na definição de 

Estratégias Locais de Saúde dos Grupos Vulneráveis até 2014; 

- Envolver em cada ACES pelo menos 2 representantes de cada grupo vulnerável na elaboração de 

Estratégias Locais de Saúde dos Grupos Vulneráveis até 2014; 

- Desenvolver 1 Manual de boas práticas, sobre cada Domínio de Vulnerabilidade, no 

atendimento, acompanhamento e encaminhamento em saúde na RLVT até 2015; 

- Desenvolver 1 Plano Local para a Saúde de cada Grupo Vulnerável da RLVT até 2015; 

- Implementar 1 sistema de informação sobre desigualdades em saúde e vulnerabilidades na 

ARSLVT até 2016; 

 

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FASES ATIVIDADES: 

1) Comunicado da ARS dirigido aos ACES com um diagnóstico de situação no que respeita à realidade 

dos grupos vulneráveis (idosos, desempregados, incapacitados, migrantes e minorias étnico-
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culturais, crianças da rua, sem-abrigo, alcoólicos, toxicodependentes e trabadalhora/es do sexo), por 

via do Perfil da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Definição dos responsáveis de projeto em cada ACES; 

2) Contacto e estabelecimento de parcerias entre os responsáveis de projeto na ARS e nos ACES e os 

Conselhos de Comunidade, as Escolas, as Câmaras Municipais e as organizações do terceiro sector, 

da sua área de influência - originando grupos de intervenção local no acesso das populações 

vulneráveis aos cuidados de saúde. Convite para participação num ciclo de Workshops que visa a 

elaboração, em rede, de manuais de boas práticas no atendimento, encaminhamento e 

acompanhamento das populações mais vulneráveis e de monitorização das determinantes sociais da 

saúde. É solicitado a cada parceiro que convide para as próximas sessões de trabalho representantes 

dos grupos vulneráveis a intervencionar. É também estabelecido que após cada Workshop a equipa 

responsável de projeto de cada ACES remeterá para a sua rede de parceiros um relatório com as 

principais conclusões dos trabalhos desenvolvidos; 

3) Diagnóstico de situação em cada ACES, partilhado entre os stakeholders do respetivo grupo de 

intervenção;  

4) Debate e estabelecimento dos principais temas e indicadores a abordar nos manuais, assim como 

dos parceiros responsáveis pelo seu desenvolvimento; 

5) Com base no inquérito produzido pela ARS, os grupos de intervenção local em cada ACES 

produzem um relatório de avaliação intercalar do projeto; 

6) Distribuição e apresentação dos manuais aos colaboradores dos ACES e Parceiros; 

7) Reunião na ARS com os responsáveis de projeto de cada ACES, com o intuito de cimentar 

indicadores e estratégias de monitorização regionais do acesso dos grupos vulneráveis à saúde e das 

determinantes sociais da saúde. Pretende-se implementar um sistema de informação que respeite as 

orientações desenvolvidas no âmbito da produção dos manuais – “Saúde (d8) Realização de um 

inquérito aos técnicos de saúde e representantes das Escolas, Câmaras Municipais e Organizações do 

Terceiro Setor, sobre a satisfação com os manuais desenvolvidos, incorporando uma perspetiva de 

compreensão sobre as Determinantes Sociais da Saúde. Avaliação do projeto e dos resultados 

obtidos no inquérito; 

9) Os grupos de intervenção e os responsáveis de projeto de cada ACES, com o apoio constante da 

ARS, voltam a organizar um ciclo de Workshops, incitando novamente à participação dos 

representantes dos grupos vulneráveis em todas as fases do projeto. Pretendendo-se organizar 

grupos de trabalho para a elaboração de Planos Locais para a Saúde dos Grupos Vulneráveis. Esta 
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iniciativa seguirá uma lógica baseada nos processos participativos e no empoderamento. Definição 

dos grupos de trabalho para as estratégias locais de saúde para cada grupo vulnerável; 

10) Definição das áreas de intervenção e operacionalização das ações a desenvolver. Dissecação das 

limitações de ação, oportunidades, parceiros, necessidades, recursos, disposições legais, resistência 

dos grupos a intervencionais e dos próprios sistemas de saúde; 

11) Apresentação e discussão dos diferentes planos locais para a saúde dos grupos vulneráveis 

elaborados;  

12) Avaliação dos encontros decorridos e das expectativas face à implementação dos planos; 

13) Encontro entre grupos de trabalho e ARS com o intuito de estabelecer indicadores e estratégias 

regionais de monitorização e avaliação dos planos, assim como identificar possibilidades de parcerias 

e partilha de recursos entre planos; 

14) Aplicação de um inquérito aos utentes sobre a satisfação com o acesso e a prestação dos serviços 

de saúde. Avaliação dos dados obtidos com o sistema de informação “Saúde (d)Aqui”.)Aqui!”; 

 

IV – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

HORIZONTE TEMPORAL: 2014 – 2016 

ATIVIDADES 2014 2015 2016 
A1. Comunicado aos ACES e Definição dos 
Responsáveis de Projeto 

                  

A2. Estabelecimento de Parcerias e 
Definição dos Grupos de Intervenção Local 

                  

A3. Diagnóstico de Situação Partilhado 
entre Stakeholders 

                  

A4. Desenvolvimento dos temas e 
indicadores a abordar pelos manuais 

                  

A5. Avaliação intercalar                   

A6. Distribuição dos Manuais e Formação                   

A7. Implementação do Sistema de 
Informação "Saúde (d)Aqui!" 

                  

A8. Avaliação intercalar                   

A9. Definição dos Grupos de Trabalho para 
a Estratégias Locais de Saúde nos Grupos 
Vulneráveis  

                  

A10. Definição e operacionalização das 
estratégias de intervenção 

                  

A11. Apresentação e discussão dos Planos 
Locais para a Saúde dos Grupos 
Vulneráveis (PLSGV)  

                  

A12. Avaliação intercalar                   

A13. Definição e Implementação de 
Indicadores dos PLSGV no Sistema "Saúde 
(d)Aqui!"  

                  

A14. Avaliação Final                    
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V - META(S) A ALCANÇAR 

- Os Grupos de Intervenção Local elaboram um diagnóstico de situação entre Março e Agosto de 

2014; 

- Após cada Workshop ou Reunião de Trabalho, os responsáveis de projeto nos ACES enviam aos 

stakeholders um relatório com as conclusões; 

- Os Grupos de Intervenção Local elaboram 1 manual relativo a boas práticas no atendimento, 

encaminhamento e acompanhamento em saúde dos grupos mais vulneráveis, até Abril de 2015; 

- Os manuais produzidos são distribuídos em formato eletrónico a todos os administrativos, 

assistentes sociais e técnicos de saúde dos ACES, assim como aos Parceiros envolvidos, sendo 

disponibilizada uma cópia em formato papel de cada Manual a cada ACES.É ainda promovida 

uma formação na utilização destes manuais até Agosto de 2015; 

- Os responsáveis de projeto nos ACES elaboram com a ARS indicadores regionais de 

monitorização e avaliação dos planos até Outubro de 2015; 

- Os Grupos de Intervenção Local definem estratégias de intervenção locais junto dos grupos mais 

vulneráveis, até Dezembro de 2015; 

- Os Planos Locais para a Saúde dos Grupos Vulneráveis são apresentados publicamente até Abril 

de 2016; 

- Os grupos de intervenção local e a ARS elaboram 3 relatórios de avaliação intercalar e um 

relatório de avaliação final do projeto entre 2014 e 2016; 

 

VI – RECURSOS 

HUMANOS 

Recursos Humanos necessários para as Fases/Atividades indicadas: 

FASES/ATIVIDADES 2014 2015 2016 

1 
Responsável de 
projeto na ARS e 
Dirigentes dos ACES 

  

2 A 6 

Responsável de 
projeto na ARS, Eq. 
Projeto no ACES e 
Parceiros 

Responsável de 
projeto na ARS, Eq. 
Projeto no ACES e 
Parceiros 

 

7  
Responsável de 
projeto na ARS e Eq. 
Projeto no ACES 
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FASES/ATIVIDADES 2014 2015 2016 

8 A 13  

Responsável de 
projeto na ARS, Eq. 
Projeto no ACES e 
Parceiros 

Responsável de 
projeto na ARS, Eq. 
Projeto no ACES e 
Parceiros 

14   
Responsável de 
projeto na ARS e Eq. 
Projeto no ACES 

 

FINANCEIROS 

 

VII - ENTIDADE(S) ENVOLVIDA(S) 

FASES/ATIVIDADES ENTIDADES ENVOLVIDAS 

1 ARS 

2 A 6 
ARS, Eq. Projeto ACES, Conselhos de Comunidade, Escolas, Câmaras 
Municipais, Juntas de Freguesias, Paróquias e Terceiro Setor 

7 ARS e Eq. Projeto ACES 

8 A 13 
ARS, Eq. Projeto ACES, Conselhos de Comunidade, Escolas, Câmaras 
Municipais, Juntas de Freguesias, Paróquias e Terceiro Setor 

14 ARS e Eq. Projeto ACES 

 

VIII – AVALIAÇÃO 

A avaliação assentará na informação produzida nos relatórios de Avaliação Intercalar e Final. Não 

obstante o desenvolvimento próprio do projeto e o estabelecimento de indicadores de 

monitorização e avaliação no decorrer das primeiras atividades, pretende-se desde já estabelecer a 

intenção de trabalhar indicadores de gestão do projeto e recolher informações sobre: 

- Nº de ACES participantes; 

- Nº de parcerias estabelecidas por ACES; 

- Nº de equipas definidas por natureza dos grupos vulneráveis que intervencionam; 

- Nº de temas e indicadores a abordar nos Manuais por Manual; 

- Nº e natureza dos técnicos e organizações a trabalhar cada tema;  

- Nº e qualidade dos relatórios produzidos; 

- Nº de manuais distribuídos; 

- Nº de participantes na formação por ACES; 

- Nº e natureza dos indicadores estabelecidos; 
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- Nº de indicadores trabalhados por ACES; 

- Nº de parceiros e técnicos de saúde Satisfeitos ou Muito Satisfeitos com os manuais 

desenvolvidos por ACES; 

- Nº de PLSGV apresentados e discutidos publicamente; 

- Nº de presentes na apresentação dos PLSGV; 

- Nº de utentes satisfeitos ou muito satisfeitos com a prestação dos serviços de saúde por ACES. 

 

IX – OBSERVAÇÕES 
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Reducing Inequalities, RSPH, Londres; 

3. Comissão Europeia, 2013, Report on health inequalities in the European Union, Comissions Staff 

Working Document, SWD (2013) 328 final, Bruxelas; 

4. O.N.U., 2008, Participatory Governance and the Millennium Development Goals (MDGs), 

Departamento de Assuntos Económicos e Sociais, Nova Iorque; 

5. Comissão Europeia, 2013, Guide to Social Innovation, Regional and Urban Policy, Disponível em: 

http://socialinnovationexchange.org/global/network-highlights/news/european-commission-

guide-social-innovation (Acedido a 07/11/2013). 
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