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ACRÓNIMOS, SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

Siglas/Abreviaturas Significado 
ACES Agrupamentos de Centros de Saúde 
ARSLVT, IP Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Instituto Público 
AVPP Anos de Vida Potencial Perdidos 
CCI Cuidados Continuados Integrados 
CD Conselho Diretivo 
CDP Centro Diagnóstico Pneumológico 
CTH Consulta a Tempo e Horas 
DG SANCO Directorate-General for Health and Consumers 
i.e. Isto é; ou seja;  
ISF Índice Sintético de Fecundidade 
LVT Lisboa e vale do Tejo 
OMS Organização Mundial de Saúde 
outcome “Consequência”; “Resultados” 
output “Produção”; “Ação de produziu” 
p.e. por exemplo 
per capita “Por cabeça” 
per si em si, por si mesmo 
RRH Redes de Referenciação Hospitalar 
PRSLVT Plano Regional de Saúde para a Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
QAI Qualidade do Ar Interior 
REVIVE Projeto Rede de Vigilância de Vetores 
RLVT Região de Lisboa e Vale do Tejo 
RNCCI Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
SIDA Síndroma da Imunodeficiência Adquirida 
SNS Sistema Nacional de Saúde 
VIH Vírus da Imunodeficiência Humana 
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PREFÁCIO 

 

Com o objetivo de dar resposta aos compromissos nacionais de elaboração do Plano Regional de Saúde 

2013-2016 da Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, foi elaborado o documento que aqui se 

apresenta, o qual foi consolidado por um Grupo de Trabalho criado para o efeito na ARSLVT, IP, 

integrando representantes das suas Unidades Orgânicas, de acordo com as respetivas áreas de 

intervenção, relevantes em matéria de Serviços de Saúde da Região. 

 

A partir do “Perfil de Saúde e seus Determinantes da Região de Lisboa e Vale do Tejo”, cujo trabalho se 

encontra concluído e de que se apresenta um resumo final nos textos introdutórios deste Plano, foram 

definidas as Prioridades de intervenção da ARSLVT, IP, os Objetivos a atingir e uma Estratégia para a sua 

consecução. 

 

Para a sua operacionalização foram delineados quatro Vetores de Intervenção, os quais incluem Ações 

Programáticas, consubstanciadas em Fichas de Projeto, as quais estão desenvolvidas em Domínios 

Prioritários de intervenção, no quadro da estratégia delineada. 

 

As Fichas de Projeto foram concebidas privilegiando-se a articulação intra e intersectoriais, assim como 

o envolvimento comunitário. 

 

Mas o Plano Regional de Saúde, que se iniciou em 2013, não é um Plano estático e fechado – pretende 

ser dinâmico, flexível e em permanente construção. Iniciado em 2013 tem já alguns dos seus Programas 

e Projetos concluídos e vai incluir outros que atualmente estão a ser construídos. 

 

Tem um plano de comunicação e vai ser agora objeto de consulta pública, cujos resultados serão objeto 

de uma profunda análise para a sua inclusão no Plano. 

 

Promover, proteger, prevenir, tratar, reabilitar, incluir, participar, comunicar!... São estas as palavras-

chave deste Plano Regional de Saúde 2013-2016, com o qual se pretende contribuir para um melhor 

exercício da cidadania por parte de todos na Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.  

 

 

Luís Manuel Cunha Ribeiro 

 

Presidente do CD da ARSLVT, IP 
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1. ENQUADRAMENTO 

 

A promoção da saúde constitui um dos maiores desafios que se colocam à sociedade moderna, sendo 

cada vez mais assumido o compromisso de salvaguarda da equidade entre gerações, assente num 

modelo de desenvolvimento sustentável. 

A temática dos fatores de risco com influência na Saúde ganhou cada vez mais importância e neste 

Século XXI os cidadãos têm legítimas e fundamentadas preocupações no âmbito da sua saúde. 

Ao nível da Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito de “Saúde” é bastante abrangente, 

devendo ser considerada não apenas no sentido estrito de ausência de doença, mas num sentido mais 

abrangente, i.e., de bem-estar físico, mental e social, sendo influenciada por fatores hereditários, 

biológicos, de comportamentos e estilos de vida e pelo ambiente físico e social. 

Não obstante no último século se terem registado avanços significativos no controlo e prevenção das 

doenças, nem sempre os níveis de saúde da população são satisfatórios, o que indicia que as ações 

específicas desenvolvidas não se têm revelado suficientes.  

Estudos da OMS e de outros organismos europeus e nacionais evidenciam que muito continua ainda 

por fazer, nomeadamente no que respeita à prevenção da doença, à proteção da saúde e à promoção 

de comportamentos e estilos de vida saudáveis. 

O Programa de Ação Comunitária no domínio da Saúde Pública encara os determinantes da Saúde 

como um dos principais fatores condicionantes da saúde, incluindo ações específicas em matéria de 

promoção da saúde e prevenção da doença. 

A Comissão Europeia, em 2012, adota o Plano de Ação para a Saúde na Europa e também em 2012 o 

Comité Regional para a Europa da OMS aprova o Plano de Ação Europeu para o fortalecimento das 

capacidades e serviços da Saúde Pública, definindo as dez operações essenciais da Saúde Pública: 

 

1. Vigilância da saúde e bem-estar da população; 

2.  Monitorização e resposta a emergências e perigos para a Saúde Pública; 

3. Proteção da Saúde, incluindo a ambiental, a Ocupacional, a segurança alimentar e outras; 

4. Promoção da Saúde, incluindo ações dirigidas aos determinantes sociais e à iniquidade em 

Saúde; 

5. Prevenção da doença, incluindo a deteção precoce da doença; 

6. Garantir a governança para a saúde e o bem-estar; 

7. Garantir uma força de trabalho de Saúde Pública suficiente e competente; 

8. Assegurar estruturas organizacionais sustentáveis e o financiamento; 
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9. Advocacia, comunicação e mobilização social para a saúde; 

10. Investigação avançada em Saúde Pública como evidência para a decisão política e para a 

prática. 

 

A nível nacional, o Plano Nacional de Saúde 2012 – 2016 define orientações estratégicas visando 

políticas intersectoriais concertadas, numa lógica de impacte global para a melhoria da saúde. 

Apresenta como visão, a maximização dos ganhos em saúde da população através do alinhamento e 

integração de esforços sustentados de todos os sectores da sociedade, com foco no acesso, qualidade, 

políticas saudáveis e cidadania. 

Neste contexto, a elaboração de um Plano Regional de Saúde para a Região de Saúde de Lisboa e Vale 

do Tejo (PRSLVT) reveste-se de particular importância, face à necessidade de uma abordagem integrada 

e global, por oposição a uma intervenção vertical e sectorial a que, a própria existência de Programas 

Prioritários nacionais, poderia induzir. 

Uma abordagem com um cariz mais transversal terá como objetivo não só uma melhor compreensão 

das associações e relações causa-efeito existentes entre determinados fatores de risco e os seus efeitos 

adversos na saúde, como também uma melhor integração das intervenções, sejam de carácter clínico 

ou comunitário. 

A causalidade multifactorial de muitas doenças torna difícil avaliar a contribuição relativa dos 

diferentes fatores para a morbilidade e a mortalidade das populações. 

Além do mais, na avaliação dos efeitos daqueles fatores nos indivíduos importará entrar em linha de 

conta com as características desses mesmos fatores (multiplicidade, intensidade, variabilidade, sinergia, 

efeitos cumulativos, entre outros) mas também com as características reativas do próprio indivíduo, 

designadamente com a sua capacidade de adaptação e com a história natural das doenças, em 

particular da sua evolução clínica, para além da idade, sexo e estado físico. 

Torna-se também necessário compreender de que forma ocorre esta interferência na saúde, visando 

definir e desenvolver ações concretas que concorram para a redução dos impactes dos determinantes 

na saúde, tendo presente que o aumento da esperança de vida que se verificou nas últimas décadas 

nem sempre foi acompanhado por comparáveis ganhos de qualidade de vida. É preciso acrescentar-lhe 

bem-estar, salvaguardando a equidade entre gerações. 

Num quadro de desenvolvimento sustentável, em que a epidemiologia se confronta permanentemente 

com novos desafios, importa encontrar planos de ação que garantam o equilíbrio entre os riscos para a 

saúde e os custos económicos da prevenção.  É esta a matriz conceptual de Desenvolvimento do Plano 

Regional de Saúde LVT, constituindo, por isso, um desafio mobilizador de toda a população da Região. 
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2. OBJETIVOS DO PLANO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO 

 

O Plano Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 2013-2016 (PRSLVT) tem como desígnio melhorar a 

eficácia das políticas de promoção da saúde, prevenção primária, secundária e terciária da doença, 

controlo e redução de riscos para a saúde, tratamento e reabilitação dos doentes. 

Privilegia a atuação sobre os determinantes de saúde, promove a integração do conhecimento, a 

intervenção comunitária e a inovação, contribuindo também, desta forma, para o desenvolvimento 

económico e social do país. 

Para atingir este fim, dá particular atenção aos grupos mais vulneráveis da população, designadamente 

as crianças, as grávidas, os idosos, os excluídos e os doentes.  

Um dos pilares fundamentais deste PRSLVT, para além da integração de programas, projetos e/ou 

iniciativas em curso nos serviços de saúde, assenta na complementaridade entre os vários atores 

sociais. 

A saúde, quer a nível individual, quer comunitário, reflete muitas das medidas adotadas noutros 

sectores, sendo uma variável dependente do sistema socioeconómico. 

Sendo a saúde um capital adquirido à nascença, compreende-se como um direito e um dever a 

necessidade de criar mecanismos para a sua rentabilização, os quais devem minimizar os fatores de 

risco que possam conduzir à redução desse capital. 

Ao estabelecer um quadro de causalidade entre a exposição a determinados fatores de risco para a 

saúde humana e nos ecossistemas e ao identificar a incidência de patologias causadas ou potenciadas 

no âmbito dos determinantes da saúde, o PRSLVT pretende implementar medidas corretivas, promover 

comportamentos e estilos de vida saudáveis, planear respostas antecipatórias aos desafios emergentes, 

estabelecendo políticas que maximizem a ação preventiva em detrimento da ação corretiva, atuando 

tão a montante das situações quanto possível. 

Neste sentido, o PRSLVT contempla uma abordagem gradual, eficiente e integrada da interface 

Determinantes e Saúde, assegurando a coerência com as políticas, planos e programas existentes, 

recorrendo aos melhores conhecimentos científicos disponíveis e às melhores práticas conhecidas, 

convidando à participação de todas as partes interessadas e divulgando amplamente os resultados 

obtidos. 
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Há lacunas de conhecimento sobre a distribuição intra-regional dos impactes na saúde resultantes da 

exposição a fatores de risco e no âmbito dos determinantes da saúde, designadamente no que 

concerne a alguns grupos populacionais mais vulneráveis, como sejam as crianças e os idosos. 

Essas assimetrias intrarregionais geram iniquidade que urge colmatar. Assim, a equidade e a eficiência 

são dois princípios subjacentes à elaboração do PRSLVT, já que pressupõem um posicionamento de 

aplicação dos recursos adicionais por forma a satisfazer necessidades marginais e a corrigir 

desigualdades, tendo sempre presente o mais eficiente uso dos recursos disponíveis. 

A DG SANCO salienta o papel da Saúde Pública como força motriz para a competitividade e crescimento 

numa europa em envelhecimento e como um pilar do sucesso económico. Uma população mais 

saudável significa mais produtividade, mais tempo dedicado ao trabalho, mais pessoas empregadas, 

mais pessoas idosas no trabalho e menos procura de cuidados de saúde.  

O PRSLVT não é um Plano hermético, nem de natureza institucional, e os seus objetivos não respondem 

a necessidades organizacionais, tendo como matriz enquadradora as necessidades de saúde 

identificadas no seio da população, no que concerne à sua inter-relação com os determinantes da 

saúde. 

O PRSLVT é também estratégico, na perspetiva da maximização de recursos – que necessariamente 

serão sempre escassos; reforçando a prevenção – porque é mais dispendioso curar doentes do que 

promover a saúde e prevenir a doença; reforçando a articulação entre os diversos parceiros que são 

atores nesta matéria; e promovendo a participação comunitária – na medida em que uma política de 

Saúde será sempre mais eficaz, como um compromisso de toda a sociedade. 

Constituem objetivos do PRSLVT: 

 Intervir ao nível dos fatores de risco para promover a saúde da pessoa e das 

comunidades a eles expostos; 

 Sensibilizar, educar e formar os profissionais e a população em geral, por 

forma a minimizar os riscos para a saúde; 

 Promover a adequação de políticas e a comunicação do risco; 

 Promover comportamentos e estilos de vida saudáveis; 

 Implementar ações no âmbito da prevenção primordial, primária, 

secundária, terciária e quaternária; 

 Construir uma rede de informação que reforce a literacia em Saúde. 
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3. MATRIZ CONCEPTUAL DO PLANO REGIONAL DE SAÚDE LVT 

O Plano Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, a implementar no período  

2013-2016, segue de perto as orientações do Plano Nacional de Saúde 2013 – 2016, incorporando as 

recomendações e os princípios orientadores aí preconizados. 

Segue e incorpora também as recomendações preconizadas pela Organização Mundial da Saúde e pelos 

Planos Comunitários e outros Programas Nacionais afins. 

No quadro da estratégia delineada, o Plano assenta em quatro Vetores de Intervenção, que se 

explanam nas respetivas Ações Programáticas, em Domínios Prioritários e operacionalizadas em Fichas 

de Projeto. 

 

 ESTRATÉGIA DO PLANO 

 

Para a consecução dos objetivos preconizados, o PRSLVT adota como estratégia a promoção da saúde, 

consubstanciada na educação para a saúde, proteção da saúde e prevenção da doença, alicerçada no 

conhecimento e na inovação nas intervenções comunitárias em matéria de Saúde, otimização de 

recursos e potenciação da articulação institucional – intra e inter sectoriais – e da participação 

comunitária, plasmada nos Vetores de Intervenção do Plano. 

 

 VETORES DE INTERVENÇÃO 

 

Com base no Perfil de Saúde elaborado, na determinação de necessidades que foi efetuada e nos 

objetivos que foram fixados para as prioridades estabelecidas, estabeleceram-se como vetores de 

intervenção do PRSLVT os seguintes: 

Vetor I – Integração de Informação e Investigação em Saúde; 

Vetor II – Prevenção, Controlo e Redução de Riscos; 

Vetor III – Comunicação em Saúde, Comunicação do Risco e Promoção da Saúde; 

Vetor IV – Concertação de Intervenções intra e inter Setoriais em Saúde. 
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Vetor I – Integração de Informação e Investigação em Saúde 

Os sistemas de saúde, enquanto pilares fundamentais da proteção social à saúde, são influenciados 

pelos contextos ambientais onde se encontram inseridos, caracterizando-se por realidades culturais, 

sociais, políticas ou outra(s) que sofrem transformações cada vez mais céleres e imprevisíveis, onde a 

mudança é uma constante.  

A procura ou desenvolvimento do conhecimento (Investigação em saúde) ou o impacte na saúde das 

políticas, programas, processos, ações ou eventos, originados em qualquer sector, tem como objetivo 

compreender e estabelecer relações de causalidade entre os desafios/determinantes em saúde e criar 

resposta para eles. Desta forma, a investigação em saúde é o suporte (ou dá o suporte) ao 

desenvolvimento de intervenções que ajudarão no sentido de prevenir ou mitigar impactes ou 

problemas em saúde.  

A integração da informação pode constituir um precioso auxílio na coordenação entre elementos 

físicos, humanos e técnicos, maximizando a sua rentabilidade. Todo este processo pode ser definido 

pela interligação automatizada de toda a atividade desenvolvida, com recurso a tecnologias de 

informação que possibilitem coligir, tratar e analisar dados e informação, no sentido de garantir um 

processo de tomada de decisão ao nível estratégico e operacional, com o menor grau de risco 

associado e consequentemente potenciar a criação de valor e conhecimento. 

 

Vetor II – Prevenção, Controlo e Redução de Riscos 

Um fator de risco é um fator ambiental (exposição), comportamental ou do estilo de vida, ou uma 

característica herdada, associados a um risco aumentado de doença, perturbação do estado de saúde 

ou morte, com base em resultados de estudos epidemiológicos, e que, portanto, se considera 

importante dever evitar, reduzir ou controlar. Os fatores de risco não são, per si, suficientes para causar 

a doença. 

O conhecimento sobre os fatores de risco associados a uma doença ou fenómeno relacionado com a 

saúde é essencial para a prevenção e controlo das doenças, através da educação dos indivíduos e 

população para a adoção de estilos de vida saudáveis, com mudança dos seus hábitos e 

comportamentos, da redução da exposição aos fatores de risco e do desenvolvimento de políticas 

passíveis de mudar o ambiente (p.e., redução do sal nos alimentos comerciais).  

Como contraponto, podem-se considerar os fatores de proteção que, comprovadamente (com base em 

estudos epidemiológicos) estão associados à prevenção da doença ou à sua redução. O termo mais 
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lato, de fatores determinantes, consiste em qualquer fator, seja um acontecimento, uma característica 

ou outra entidade, passível de provocar alteração de uma característica de saúde, englobando os 

fatores de risco e os fatores de proteção. 

Em Saúde Pública, a observação continuada dos fenómenos de saúde, bem como dos seus 

determinantes, encontra-se consubstanciada na vigilância epidemiológica. 

A vigilância epidemiológica pode ser definida como a atividade sistemática e continuada de recolha, 

compilação, tratamento, análise e interpretação de dados e transmissão da informação relativa a todos 

os aspetos da ocorrência e disseminação de uma doença ou outros fenómenos relacionados com a 

saúde e seus fatores determinantes e condicionantes 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, prevenção e 

controlo, constituindo-se, assim, como uma função essencial de qualquer sistema de saúde pública. 

A prevenção visa inibir o desenvolvimento de uma doença, ou fenómeno relacionado com a saúde, 

antes que ocorra, ou impedir ou atrasar o seu agravamento, através do conhecimento das suas 

causas/fatores de risco. 

A necessidade de prevenção tem vindo a granjear cada vez maior reconhecimento da sua importância, 

decorrente das limitações da medicina para curar as doenças e dos custos associados aos cuidados 

médicos, resultantes, entre outros, do envelhecimento da população, da inovação tecnológica 

hospitalar e da crescente exigência de mais e melhores cuidados de saúde, traduzidos no aumento 

substancial dos custos no setor da saúde. 

 

Podem identificar-se cinco níveis de prevenção que, no caso das doenças, correspondem a diferentes 

fases do seu desenvolvimento: 

 

 Primordial  

Tem como objetivo evitar a emergência e o estabelecimento de padrões de vida sociais, económicos e 

culturais que possam contribuir para um elevado risco de doença. 
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 Primária  

Refere-se à proteção da saúde através de intervenções ao nível do indivíduo e da comunidade, no 

estado de suscetibilidade, envolvendo a alteração da suscetibilidade ou a redução da exposição de 

indivíduos suscetíveis à doença ou a perturbações do estado de saúde antes que se desenvolva um 

mecanismo patológico. Tem como objetivo reduzir a incidência de doença e outras perturbações do 

estado de saúde, através do controlo das causas e dos fatores de risco, ou ainda reduzir o risco médio 

na população. 

 

 Secundária 

Refere-se ao conjunto de medidas aplicadas, no indivíduo e na comunidade, nos estádios iniciais da 

doença (pré-clínicos e clínicos) para deteção precoce de alterações do estado de saúde, por forma a 

condicionar favoravelmente a sua evolução através da pronta implementação de medidas adequadas 

ao rápido restabelecimento da saúde. 

Visa reduzir a prevalência da doença e outras perturbações do estado de saúde, sobretudo pela 

redução da duração. Envolve o diagnóstico e tratamento precoces, no caso das doenças, ou a deteção 

precoce e a pronta e eficaz intervenção, nos fenómenos relacionados com a saúde.  

Considerando as doenças, a prevenção secundária só é aplicável naquelas em que a história natural é 

conhecida e inclui um período precoce suficientemente longo no qual é facilmente identificável e é 

passível de tratamento, de modo a impedir a progressão para estadios mais graves.  

Tem como condições centrais a existência de um método de deteção seguro e preciso, 

preferencialmente na fase pré-clínica, e meios de intervenção efetivos. 

 

 Terciária 

Consiste na implementação de medidas para a redução ou eliminação de insuficiências e incapacidades 

resultantes da doença ou outras alterações do estado de saúde, de modo a reduzir o sofrimento e a 

ansiedade e a promover a adaptação do doente às consequências inevitáveis, restabelecendo uma 

função eficaz. 

Visa reduzir os custos sociais e económicos associados aos estados de doença na população, evitando 

ou reduzindo a progressão ou as complicações de uma doença já instalada através da reabilitação e 

reintegração precoces e da potenciação da capacidade funcional remanescente dos indivíduos.  
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 Quaternária 

Visa detetar indivíduos em risco de sobre tratamento, por forma a protegê-los do intervencionismo 

médico excessivo e inapropriado, associado a atos médicos desnecessários ou injustificados, evitando-

os ou atenuando-os e sugerindo alternativas eticamente aceitáveis – prevenção da iatrogenia. 

Visa, ainda, capacitar os utentes, enquanto consumidores de cuidados de saúde, para a tomada de 

decisões informadas e autónomas, conhecendo as vantagens e os inconvenientes dos métodos 

diagnósticos ou terapêuticos que lhes são propostos. 

Ao envolver a análise das decisões clínicas, visa, também, a melhoria da qualidade a racionalidade 

económica do ato médico. 

O controlo envolve a implementação de intervenções, ações, projetos ou programas com o objetivo de 

reduzir a incidência e/ou a prevalência dos fenómenos ou acontecimentos relacionados com a saúde, 

ou mesmo a eliminação de algumas doenças passíveis de serem eliminadas (p.e. poliomielite, 

sarampo). 

A implementação das medidas de prevenção e controlo visa reduzir o risco até um nível considerado 

aceitável. 

 

 

Vetor III – Comunicação em Saúde, Comunicação do Risco e Promoção da Saúde 

Comunicação em Saúde  
 
O processo de comunicação, genericamente, e em saúde, em particular, inclui quatro elementos 

basilares, que o comunicador deve abordar e integrar:  

 Público (s) -alvo audiência, com identificação e priorização dos mesmos;  

 Mensagem, que deve ser precisa, clara e cientificamente fundamentada; 

 Fonte (s), que deve (m) ser credível (eis); 

 Canal (ais) de comunicação, que deve (m) ser familiar(es) ao (s) público (s) -alvo identificado (s). 

O comunicador deve, ainda, incorporar, no processo comunicacional, quatro princípios-chave: a 

cooperação, a responsabilização, a legitimação dos intervenientes e o recurso a líderes de opinião, 

essenciais ao sucesso de qualquer campanha de comunicação. 
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Do ponto de vista do planeamento da comunicação, devem ser cumpridas as seguintes etapas 

sequenciais: 

 Avaliar as necessidades e as limitações de comunicação dos diferentes públicos-alvo; 

 Identificar e definir objetivos e estratégias/metodologias; 

 Selecionar e formar comunicadores e interlocutores; 

 Preparar mensagens, de acordo com os objetivos e os públicos-alvo; 

 Identificar estratégias de comunicação para cada público-alvo; 

 Comunicar; 

 Avaliar as repercussões/resultados das mensagens. 

 

A comunicação em saúde envolve também a Comunicação do Risco.  

Entende-se por risco a probabilidade de que uma ação, circunstância ou acontecimento indesejável 

resulte em dano ou perda, ou, dito de outra forma, é a probabilidade de ser atingido pelo perigo. Este é 

um fator ou exposição que pode afetar desfavoravelmente a saúde, ou seja, é tudo o que pode causar 

dano. 

A comunicação do risco é um processo de troca interativa de informação, entre indivíduos, grupos 

populacionais e instituições, acerca da probabilidade de ocorrência de eventos adversos para a saúde 

ou segurança do indivíduo e das populações ou para o ambiente e suas possíveis consequências. 

A comunicação, a par com a avaliação e a gestão do risco, são parte integrante do processo de análise 

do risco. 

A informação a veicular deve ser precisa, oportuna, consistente e adequada aos diferentes públicos-

alvo (público em geral, órgãos de comunicação social, profissionais de saúde e decisores) e ao(s) 

objetivo(s), embora baseada na melhor evidência científica disponível.  

Para além da informação sobre o risco em si (natureza, magnitude, significância, aceitabilidade ou 

controlo do risco), a(s) mensagem(s) a transmitir pode(m) incluir conselhos sobre comportamentos 

destinados à redução do risco (por exemplo, no decurso de surtos de doenças transmissíveis), o que 

permite induzir uma sensação de controlo ao público sobre o acontecimento em causa, diminuindo o 

seu nível de perceção do risco e ajudando a prevenir ou controlar o alarme social. Assim, para além das 

mensagens “negativas”, associadas ao risco, a comunicação do risco deve incluir mensagens 

“positivas”, de carácter educacional. 
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A(s) mensagem(s) pode(m) ser transmitida(s) sob a forma escrita, oral e/ou visual. Deve ser 

demonstrada empatia e recetividade relativamente às emoções, receios e preocupações do público-

alvo, numa postura credível, competente e empenhada. 

A gestão do risco envolve também a gestão da incerteza científica em que se baseia a tomada de 

decisão, facto essencial no processo de análise do risco. As mensagens devem comunicar aquela 

incerteza ao público, em vez de minimizá-la, explicando porque é que existe, descrevendo a forma de a 

gerir e explicando como se pode reduzir o risco.  

O conhecimento sobre a natureza do risco, dos benefícios relacionados com a sua aceitação e das 

incertezas associadas à avaliação e gestão do risco, a par com a adequação da informação ao público-

alvo e a transparência do processo de gestão do risco, com inclusão de todas as partes envolvidas, são 

essenciais para a efetividade da comunicação do risco. 

A difusão de informação transparente e precisa aos diferentes destinatários, nos momentos oportunos, 

é geradora de confiança, também essencial para a efetividade da comunicação.  

A comunicação do risco, quando efetiva, permite que públicos-alvo/indivíduos com diferentes 

perspetiva do risco (decorrentes da sua formação, conhecimentos, valores, crenças, necessidades, 

preocupações e experiências prévias) partilhem um entendimento idêntico no que concerne ao risco 

associado a uma exposição ou atividade. 

Assim, genericamente, a finalidade da comunicação do risco é influenciar comportamentos e a 

perceção do risco por parte do público-alvo (adequando o nível de perceção, individual ou do grupo, à 

evidência científica disponível), de modo a torná-lo informado, colaborante e envolvido no processo de 

gestão do risco e, consequentemente, corresponsável no processo de tomada de decisão. Envolve, 

necessariamente, questões de índole ética, técnico-científica (avaliação e gestão do risco) e 

comunicacional (mensagem).  

Numa situação de ameaça, a finalidade da comunicação do risco consiste na capacitação do processo 

de tomada de decisão, de forma “antecipatória”, dos diferentes públicos-alvo, por forma a uma melhor 

adequação/adaptação a situações de perigo ou risco. Naquele contexto, a comunicação do risco tem 

por base uma estratégia informativa, educacional e preventiva.  

Numa situação de crise/emergência, a comunicação do risco passa a centrar-se nas recomendações de 

minimização dos danos, estando o processo comunicacional sujeito à urgência/pressão temporal e à 

finalidade de evitar o pânico e de fornecer informação positiva sobre a situação. Devem ser 
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identificadas, e geridas, as situações suscetíveis de gerar rumor ou desinformação, tendentes à sobre 

estimação do risco e ao alarme social. 

Uma efetiva comunicação de risco é fundamental, uma vez que ajuda a uma melhor preparação e 

resposta da população, reduz a probabilidade de rumores e de desinformação em situação de crise e 

evidencia uma boa liderança. 

 
 

Promoção da Saúde 
 
A Promoção da Saúde é “a ciência e a arte de ajudar as pessoas a mudar o seu estilo de vida rumo a um 

equilíbrio entre a saúde física, emocional, social, espiritual e intelectual. A mudança no estilo de vida 

pode ser facilitada pela combinação de esforços que promovam a mudança comportamental e que 

criem ambientes que promovam boas práticas de saúde” (American Journal of Health Promotion, 1989). 

No âmbito deste conceito e analisando o lado prático da “promoção da saúde”, verificamos a constante 

preocupação com o estilo de vida da população, ou seja, se as pessoas fumam, se fazem exercício físico, 

como se alimentam e, por outro lado, há a preocupação com os aspetos relacionados com a educação, 

as condições de trabalho das pessoas e o ambiente físico e social da comunidade. 

Por outro lado, o exercício de uma cidadania plena só é possível na medida em que for devidamente 

informada. Aspetos como a aquisição de saberes ou o alargamento de competências profissionais são 

essenciais à mudança de comportamentos e atitudes por parte do público em geral, assim como para a 

adoção de Boas Práticas por parte dos profissionais. 

Dada a grande variedade de fatores, é necessário criar uma grande diversidade de estratégias de ação, 

tal como foi enquadrado pela Carta de Otawa, e posteriormente corroborado pela Conferência de 

Adelaide. Foram identificadas cinco áreas para a prática da promoção da saúde: 

1. Construir políticas de saúde pública – o desenvolvimento de políticas permite criar medidas 

legislativas reguladoras que protejam a saúde das comunidades e facilitam escolhas saudáveis por 

parte dos indivíduos; 

2. Criar ambientes favoráveis à saúde – a mudança organizacional e a proteção da saúde visam 

trabalhar em locais como escolas, locais de trabalho, empresas, hospitais, com o objetivo de criar 

ambientes facilitadores de escolhas saudáveis; 

3. Fortalecer a participação comunitária – a mobilização e envolvimento da comunidade implica 

esforços coletivos das comunidades visando o aumento do controlo sobre os determinantes de 

saúde e o desenvolvimento de habilidades individuais; 
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4. Desenvolver competências pessoais – a educação para a saúde remete para a criação de 

oportunidades de aprendizagem, incluindo conhecimento e desenvolvimento de competências que 

conduzam à saúde individual e da comunidade; 

5. Reorientar os serviços de saúde – a comunicação em saúde recorre ao uso de técnicas de 

comunicação que influenciem positivamente os indivíduos, as populações e as organizações, 

visando a promoção de condições que permitam a saúde humana e ambiental. 

Estas estratégias, bem como os objetivos que visam alcançar em termos de promoção da saúde e 

prevenção da doença, funcionam como base para a criação de programas, permitindo planear, 

implementar e avaliar ações, campanhas e projetos em inúmeras áreas e com os mais diversos 

públicos-alvo. 

A acreditação de Serviços no âmbito da saúde promove o empenho dos profissionais de saúde na 

melhoria continua e ajuda a consolidar com maior rapidez a cultura da qualidade integral no interior 

dos serviços. O reconhecimento público da qualidade e das melhorias conseguidas nos serviços 

prestadores de cuidados de saúde, acreditados, confere aos cidadãos maior confiança no sistema de 

saúde. 

O Vetor III contempla um conjunto de Projetos que visam disponibilizar ao público em geral e aos 

profissionais de sectores específicos o conhecimento e a capacitação para uma adequada habilitação 

para a saúde. 

 
 

Vetor IV – Concertação de Intervenções intra e inter Setoriais em Saúde 

Garantir uma vida longa e de forma saudável deverá ser cada vez mais uma responsabilidade partilhada 

entre os vários sectores da sociedade, pelo que a promoção da saúde e prevenção da doença deverá 

ser impulsionada através de uma articulação entre as várias instituições do ministério da saúde, 

nomeadamente entre ACES e os hospitais ou outros organismo da área da saúde (privados e 

solidariedade social), ou com outros sectores de atividade, como o da educação, ambiente, autarquias, 

segurança social, entre outros. Constitui fator essencial o aprofundamento das relações de interação 

entre os vários níveis de resposta do SNS, cuidados de saúde primários, cuidados secundários, inter-

hospitalares, cuidados continuados e com outras estruturas comunitárias de resposta de proximidade, 

com vista à promoção da integração de cuidados ao doente/utente. 

Por sua vez, numa sociedade globalizada, em que as relações de interdependência se acentuam, em 

que a partilha de recursos, saberes e responsabilidades fomentam a consolidação da sociedade, a 
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integração, eficiência e melhoria das condições de vida e de bem-estar físico, psíquico e social das 

populações, impõe-se o aprofundamento da interação da saúde com as estruturas de outros setores 

sociais. 

Deste modo, deverão ser consideradas as realidades locais e regionais, as desigualdades do género e do 

ciclo de vida, no sentido de promover a participação social e a integração intra e intersectorial, tendo 

em conta a morbilidade, mortalidade, os determinantes sociais, económicos e ambientais e 

condicionantes de saúde identificados e priorizados. 

As ações desenvolvidas são de: 

 Promoção da vigilância epidemiológica; 

 Promoção da vigilância sanitária; 

 Implementação de programas de saúde quer de ação ao nível do indivíduo quer a nível 

coletivo, nomeadamente na relação familiar; 

 Desenvolvimento de projetos intersectoriais que promovam o acompanhamento do doente e 

da família na situação de doença; 

 Promoção de ações/projetos que favoreçam a afiliação e consultoria técnica entre instituições 

de saúde (ACES, Hospitais e CCI); 

 Atualização das Redes de Referenciação Hospitalar (RRH); 

 Definição de protocolos clínicos que aumentem a qualidade assistencial ao doente; 

 Implementação de ações de apoio aos autocuidados; 

 Contratação de prestação de cuidados de saúde com entidades do setor social e privado (com e 

sem fins lucrativos); 

 Atualização da parametrização do CTH em função das RRH. 

 

 FICHAS DE PROJETO 

 

As Fichas de Projeto (em anexo), que consubstanciam as Ações Programáticas anteriormente 

elencadas, incluem um enquadramento do Projeto, objetivo(s), fases para a sua implementação, 

calendário de execução, meta(s) a alcançar, recursos humanos e financeiros a afetar, responsável(eis) 

pela sua concretização e respetiva avaliação (incluindo avaliações de progresso e adaptações, se 

necessárias). 

A matriz conceptual do Plano, aqui explanada, encontra-se ilustrada no esquema seguinte: 
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FICHAS DE PROJECTO 

PLANO REGIONAL DE SAÚDE LVT 2013 – 2016 

MELHORAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, CONTROLO E REDUÇÃO 

DE RISCOS PARA A SAÚDE COM ORIGEM EM FATORES AMBIENTAIS, BIOLÓGICOS E 

COMPORTAMENTAIS PROMOVENDO A ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E A INOVAÇÃO E 

CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DO PAÍS 

 

DESÍGNIO 

Construir uma 
rede de 

informação que 
reforce o 

conhecimento 
das inter-

relações Fatores 
de Risco e Saúde 

 

Promover a 

concertação das 

intervenções e 

adequar a 

Comunicação do 

Risco 

Sensibilizar, educar e 

formar os profissionais e a 

população em geral, por 

forma a minimizar os riscos 

para a saúde associados a 

fatores ambientais, 

biológicos e estilos de vida 

 

Intervir ao nível dos 

fatores de risco para 

promover a saúde 

da pessoa e das 

comunidades a eles 

expostos 

 

OBJETIVOS 

VECTOR II VECTOR III VECTOR IV 

PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONSUBSTANCIADA NA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, PROTEÇÃO DA 

SAÚDE E PREVENÇÃO DA DOENÇA, ALICERÇADA NO CONHECIMENTO E NA INOVAÇÃO NAS 

INTERVENÇÕES, OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS E POTENCIAÇÃO DA ARTICULAÇÃO 

INSTITUCIONAL E DA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 

 
VETORES DE INTERVENÇÃO 

ESTRATÉGIA 

VECTOR I 

 

Integração de 

Informação e 

Investigação em 

Saúde 

 

Prevenção, Controlo 

e Redução de Riscos 

 

 

Comunicação em 

Saúde, Comunicação 

do Risco e Promoção 

da Saúde 

 

Concertação de 

Intervenções Inter e 

Intra Sectoriais em 

Saúde 

 Saúde Ambiental e Ocupacional 

 Saúde Infantil 
 Saúde Escolar e Oral 

 Saúde da Mulher 

 Saúde do Idoso 

 Doenças Transmissíveis 

AÇÕES 

IV.1 – IV… 

AÇÕES 

II.1 – II… 

AÇÕES 

III.1 – III… 

AÇÕES 

I.1 – I… 

 Programas Prioritários 

 Saúde Internacional 
 Investigação em Saúde 

 Qualidade em Saúde 

 Observatórios de Saúde 

 Exercício da Autoridade de Saúde 

DOMÍNIOS PRIORITÁRIOS  

 

AÇÕES PROGRAMÁTICAS 
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4. RESULTADOS EXPECTÁVEIS DO PLANO REGIONAL DE SAÚDE 

Como resultados do PRSLVT é expectável o aprofundamento do conhecimento, colmatando lacunas; a 

sistematização e integração de informação dispersa; um reforço da investigação e identificação das 

questões emergentes; um enfoque na prevenção, controlo e redução de riscos; a concertação e a 

adequação de políticas por domínio prioritário; uma maior sensibilização, consciencialização, formação 

e educação dos profissionais e da população em geral; o aumento da literacia em Saúde, a adoção por 

parte da população de comportamentos e estilos de vida saudáveis e uma melhoria nos indicadores de 

saúde. 

Dado o objetivo último do PRSLVT, é importante destacar que, do ponto de vista da saúde da 

população, é igualmente expectável, com a sua implementação: 

– Uma medição e avaliação do volume das doenças com origem em fatores de risco. Dada a 

própria natureza destas relações, os estudos epidemiológicos a serem realizados têm o seu 

enfoque não na mortalidade mas sim na morbilidade, analisando a história natural das doenças 

e medindo também as consequências das próprias doenças, desde os seus estádios infra 

clínicos até às deficiências, incapacidades e desvantagens. O volume de doença, em termos de 

número de casos atribuídos a um determinado fator, constitui o seu impacte em saúde pública; 

– A identificação de relações causa-efeito; 

– Uma medição da efetividade das intervenções na saúde das populações; 

– Habilitar as populações de instrumentos e capacidades que lhes permitam controlar e melhorar 

a sua saúde; 

– Uma redução da fração atribuível, isto é, uma diminuição proporcional do número de 

problemas de saúde ou mortes associados a fatores de risco específicos; 

– Uma diminuição dos custos económicos associados à prestação de cuidados de saúde, como 

resultado da implementação de estratégias de prevenção; 

– A consecução de um estado de saúde mais sustentável, dado um impacte na saúde com maior 

duração, quando comparado com uma atuação exclusivamente curativa; 

– A diminuição da fração das doenças com contribuição de comportamentos e estilos de vida não 

saudáveis na sua origem;  

– Um ajustamento do aumento da esperança de vida a uma vida mais saudável.  

– Mais concretamente, e no contexto das Ações previstas no Plano, são expectáveis os seguintes 

resultados, entre outros: 
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– Sistema de Indicadores pertinentes; 

– Rede de Informação em Saúde; 

– Sistema integrado de vigilância e resposta; 

– Sistemas de alerta para fenómenos epidemiológicos – doenças transmissíveis e de origem 

ambiental (ambiente físico, social, entre outros); 

– Sistema de registo de casos de doenças por causas específicas nas urgências das unidades 

prestadoras de cuidados de saúde; 

– Linhas Orientadoras e Recomendações, nos vários domínios de intervenção; 

– Guias de Boas Práticas; 

– Ações de divulgação, sensibilização, formação e educação, conducentes a uma maior literacia 

em saúde. 
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5. PROJETOS JÁ CONCLUÍDOS (PROJETOS EFECTUADOS EM 2013/2014) 

 

Até ao final de 2013 e decurso do segundo trimestre de 2014, foram concluídos os seguintes Projetos, 

os quais se inserem no âmbito dos 4 Vetores do Plano Regional de Saúde: 

1 – Descentralização da Vacinação Internacional – os Cuidados de Saúde Primários tinham 2 Centros 

de Vacinação Internacional (ACES Lisboa Norte e ACES Almada-Seixal). Em Fevereiro de 2014 ficou 

concluído este Projeto, que teve início em Maio de 2013, e que se concretizou na criação de mais 6 

Consultas do Viajante e mais 5 locais de Vacinação Internacional – ACES Almada-Seixal, ACES Lisboa 

Norte, ACES, Lisboa Ocidental-Oeiras, ACES Amadora, ACES Loures-Odivelas, ACES Médio Tejo e ACES 

Oeste Norte. Foi realizada formação específica, de nível teórico e prático para os profissionais 

envolvidos; 

2 – Criação do Serviço de Medicina do Trabalho da ARSLVT, IP – estando inoperacional o Serviço pré-

existente, reativou-se este Serviço, que se pretende descentralizar no futuro, tendo sido necessário 

efetuar obras no local de funcionamento do mesmo. O Serviço entrou em funcionamento em meados 

de 2013; 

3 – Criação dos Observatórios Locais de Saúde – os Perfis Locais de Saúde surgiram em 2014, através 

da criação de uma parceria entre os 5 Departamentos de saúde Pública das 5 ARS’s e o Instituto 

Nacional de Estatística – estão criados, aguardando-se as autorizações para a colocação no site dos 

mesmos. Terão uma atualização permanente; 

4 – Avaliação da Qualidade do Ar Interior (QAI) nas Unidades de Saúde da ARSLVT, IP – iniciado em 

2009, este projeto fez a análise da QAI em quase todas as salas de espera e salas de tratamento das 

Unidades de Saúde, tendo sido concluído no primeiro trimestre de 2014, com relatório publicado. 

Envolveu centena e meia de profissionais dos Serviços de Saúde; 

5 – Criação do Centro de Multirresistência para a Tuberculose – sendo uma das poucas Regiões da 

Europa sem centro de Multirresistência para a Tuberculose, foi criado o Centro Dr. Ribeiro Sanches, no 

CDP do Lumiar, tendo sido necessário efetuar obras de adaptação do edifício e fazer uma parceria com 

o Centro Hospitalar Lisboa Norte, para assegurar os recursos humanos necessários ao funcionamento 

do mesmo. Iniciou o seu funcionamento no início de 2013; 

6 – Projeto de elaboração de Normas Técnico-científicas, orientadoras para os Serviços de Saúde da 

ARSLVT, IP:  

Em 2013 foram efetuadas as seguintes Normas: 

6.1 – Norma n.º 2 para o Controlo de Infeção; 
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6.2 – Orientação n.º 2 e n.º 3 para a Saúde Ocupacional; 

6.3 – Orientações para a implementação do REVIVE na Região; 

6.4 – Normas Técnicas para a observância das condições higio-sanitárias adequadas nas 

piscinas; 

6.5 – Normas Técnicas para as águas de consumo humano; 

Em 2014 estão já a ser concretizadas as seguintes: 

6.6 – Normas para o controlo de resíduos Hospitalares nas Unidades Prestadoras de Cuidados 

de Saúde na Região; 

6.7 – Orientações para a criação de um Manual de Acreditação das Unidades de Saúde Pública 

da Região. 

 

7 – O projeto de elaboração do Perfil de Saúde e seus Determinantes da região de Lisboa e Vale do 

Tejo, o qual consta de ficha própria do Vetor 1 deste Plano Regional de Saúde, está também já 

concluído em Maio de 2014. 
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6. PERFIL DE SAÚDE 

 

 

 UM BREVE OLHAR SOBRE A REGIÃO… 

 

 

 QUEM SOMOS? 

Em 2011, a Região de Lisboa e Vale do Tejo (doravante RLVT ou Região) possuía uma população 

residente de 3 659 868 habitantes, mais 5,3% do que em 2001, correspondente a 34,6% da população 

nacional e 36,4% da população do Continente, para uma área geográfica de 12 203 Km2, equivalente a 

13,2% de todo o território nacional e a 13,7% do território de Portugal Continental.  

Entre 1993 e 2011, na RLVT, o poder de compra per capita decresceu desde 1997, verificando-se uma 

redução de -21,09 entre 1993 e 2011, valor superior ao decréscimo apurado no Continente (-0,93). Em 

2011, o poder de compra per capita foi de 121,51, valor superior ao registado no Continente (100,83), 

nesse ano. 

Na RLVT registou-se, em 2011, um crescimento demográfico positivo, face a 2001, com uma taxa de 

variação dos efetivos populacionais da Região de +5,3%.  

De 2001 a 2011, verificou-se, em cada ano, na RLVT, um saldo fisiológico positivo, com taxas de 

crescimento natural anuais a variar entre 0,08% (2011) e 0,15% (2004), pese embora, em 2011, a taxa 

de crescimento natural na Região tenha atingido o menor valor da década. Entre 2001 e 2011, as taxas 

de crescimento natural na RLVT foram sempre superiores às de Portugal e às do Continente. 

Naquele ano, à semelhança do observado em Portugal e no Continente, o grupo etário com maior 

número de efetivos foi o dos 25 aos 64 anos, com 2 023 799 habitantes, representando mais de 

cinquenta por cento (55,3%) dos efetivos populacionais da Região. A população idosa (65 ou mais anos) 

representava, em 2011, 19,0% da população da Região e os muito idosos (75 ou mais anos), 8,8%. 
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Figura 1 - Pirâmide da população residente (N.º), por local de residência (à data dos Censos 2011), sexo e grupo etário na 

Região de Lisboa e Vale do Tejo 

NOTAS: Última atualização destes dados: 20 de Novembro de 2012 (INE, IP); consulta a 29 de Janeiro de 2013 
Fonte: INE, IP, www.ine.pt; DSP/ARSLVT, IP 

 

Dos 3 659 868 residentes na RLVT, em 2011, 91,2% tinham nacionalidade portuguesa (3 339 191 

efetivos), 5,8% nacionalidade estrangeira (213 637 efetivos), 2,4% dupla nacionalidade (portuguesa e 

outra – 89 074 efetivos), 0,5% dupla nacionalidade estrangeira (17 700 efetivos) e 0,007% eram 

apátridas (266 efetivos). 

Em 2012, na RLVT, o índice de dependência de jovens (24,1) e o índice de dependência de idosos 

(30,9) aumentaram, face a 2001 (com valores de 22,3 e 24,3, respetivamente), mostrando o peso, 

respetivamente, da população jovem e da população idosa na população potencialmente ativa. O 

índice de dependência total foi o que teve o aumento mais expressivo, naquele intervalo de tempo, 

tendo passado de 46,6, em 2001, para 55,1, em 2012, revelando, também, a carga exercida por aqueles 

grupos etários, no seu conjunto, sobre a população potencialmente ativa. Apenas a evolução dos 

índices de dependência dos idosos e total, na Região, acompanhou a observada em Portugal e no 

Continente; no que concerne ao índice de dependência de jovens, em Portugal e no Continente o valor 

do indicador diminuiu, no intervalo de tempo em apreço. Em 2012, os índices de dependência de 

jovens, de idosos e total foram superiores na RLVT relativamente aos registados em Portugal e no 
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Continente; em 2001 a relação era inversa, com a Região a registar menores valores do que Portugal e 

o Continente.  

Quanto ao índice de juventude, o seu valor diminuiu em 2012, face a 2001 (91,7 para 78,1), e o índice 

de envelhecimento aumentou (109,1 para 128,1). Evolução idêntica ocorreu a nível nacional e de 

Portugal Continental, para ambos os indicadores, naquele intervalo de tempo. Em 2012, o valor do 

índice de juventude registado na RLVT foi superior aos registados em Portugal (76,3) e no Continente 

(74,6); o índice de envelhecimento foi inferior na Região, em relação a Portugal (131,1) e ao Continente 

(134,0). 

Em 2009 (último ano com valores disponíveis para a RLVT), a esperança de vida à nascença na Região 

(79,0 anos) aumentou 2,9 anos face ao valor registado em 2001 (76,1 anos), tendo sido ligeiramente 

inferior ao valor apurado para Portugal Continental (79,2 anos), no mesmo ano. Naquele ano, a 

esperança de vida aos 65 anos na Região (18,5 anos) aumentou 1,7 anos face ao valor registado em 

2001 (16,8 anos), tendo sido ligeiramente superior ao valor apurado para Portugal Continental (18,4 

anos), no mesmo ano. 

Considerando a série temporal 1996-2012, a taxa bruta de natalidade tem decrescido desde o ano 

2003, tanto no Continente como na RLVT, com algumas oscilações na Região, sendo que, nesta, os 

valores vêm sendo superiores aos do Continente desde 1998. Naquele intervalo de tempo, na RLVT, os 

valores variaram entre 9,8 nados vivos por mil habitantes, em 2012, e 12,1 nados vivos por mil 

habitantes, em 2000. 

Quanto ao Índice Sintético de Fecundidade (ISF), considerando a mesma série temporal 1996-2012, 

entre 1996 e 2003, o valor na RLVT foi sempre igual ou superior ao do Continente, com valores a variar 

entre 1,4, em 1996, e 1,6, em 2000, em 2008 e em 2010. Desde 2003, inclusive, o ISF, na Região, tem 

sido sempre superior ao do Continente, tendo sido de 1,5 em 2012.  

 COMO VIVEMOS? 

Em 2011, a maioria da população residente na RLVT (82,4%, correspondendo a 3 014 455 efetivos) 

tinha o nível de escolaridade mais elevado completo, à semelhança do observado em Portugal e no 

Continente; apenas 17,6% da população da Região não tinha nível de escolaridade mais elevado 

completo, correspondendo a 645 413 efetivos. 

Naquele ano, a população residente na RLVT com nível de escolaridade mais elevado completo 

representava 35,2% desta população em Portugal e 37,0% no Continente; a população residente da 
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Região sem nível de escolaridade mais elevado completo representava 32,3% desta população em 

Portugal e 34,1% no Continente. 

De 2011 para 2012 registou-se um aumento de 3,0% da taxa de desemprego na RLVT, seguindo a 

evolução verificada a nível nacional e de Portugal Continental, no mesmo intervalo de tempo. Em 2012, 

a taxa de desemprego na Região foi de 16,9%, valor superior ao de Portugal (15,7%) e ao do Continente 

(15,6%).  

Quanto à taxa de desemprego de longa duração (há 12 ou mais meses), registou-se um aumento de 

1,5%, de 2011 para 2012, na RLVT, seguindo a evolução verificada em Portugal e no Continente, no 

mesmo intervalo de tempo. Em 2012, a taxa de desemprego de longa duração na Região foi de 9,0%, 

valor superior ao de Portugal (8,5%) e ao do Continente (8,4%).  

Em 2012, por cada mil residentes na RLVT com pelo menos 15 anos, 36,58 eram beneficiários do 

subsídio de desemprego da Segurança Social, valor ligeiramente inferior ao registado em Portugal 

(37,01 beneficiários/1000 habitantes em idade ativa) e no Continente (37,06 beneficiários/1000 

habitantes em idade ativa), naquele ano, e traduzindo um aumento relativamente ao registado na 

Região, em 2011 (28,31 beneficiários/1000 habitantes em idade ativa).  

No mesmo ano, por cada mil residentes na RLVT, com pelo menos 15 anos, 9,14 eram beneficiários do 

subsídio social de desemprego da Segurança Social, valor superior ao registado em Portugal (7,69 

beneficiários/1000 habitantes em idade ativa) e no Continente (7,54 beneficiários/1000 habitantes em 

idade ativa), e traduzindo um aumento relativamente ao registado na Região, no ano anterior (6,94 

beneficiários/1000 habitantes em idade ativa). 

De 2001 para 2011, registou-se um aumento da taxa de criminalidade, na RLVT, à semelhança do 

ocorrido a nível nacional e do Continente. Em 2011, a taxa de criminalidade na Região (44,4 

crimes/1000 indivíduos da população residente) era superior à registada a nível nacional e de Portugal 

Continental (ambos com taxas de 39,4 crimes/1000 habitantes).  

No que se refere às categorias de crime, no mesmo ano, a taxa de criminalidade da Região era superior 

à de Portugal e do Continente para todas as categorias de crime, com exceção da taxa de criminalidade 

por crimes contra a integridade física (5,7 crimes/1000 habitantes, na Região), com valor inferior ao de 

Portugal (5,8 crimes/1000 habitantes), e da condução de veículo com taxa de álcool igual ou superior a 

1,2g/l (1,8 crimes/1000 habitantes, na Região), com valor inferior ao de Portugal e do Continente 

(ambos com taxas de criminalidade de 2,2 crimes/1000 habitantes). Os crimes contra o património 

eram claramente preponderantes na Região (27,4 crimes/1000 habitantes), em Portugal (21,7 
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crimes/1000 habitantes) e no Continente (22,0 crimes/1000 habitantes). As taxas com valores mais 

baixos na Região referiam-se à condução de veículo com taxa de álcool igual ou superior a 1,2g/l e ao 

furto/roubo por esticão e na via pública (este com uma taxa de 3,0 crimes/1000 habitantes). 

Relativamente ao saneamento básico, entre 2006 e 2009 (último ano disponível), registou-se um 

aumento da proporção de população servida por sistemas de abastecimento de água, na RLVT, à 

semelhança do ocorrido no Continente. Em 2009, 99% da população da RLVT estava servida por estes 

sistemas, valor superior ao registado em Portugal Continental (96%), naquele ano.  

Entre 2006 e 2009 (último ano disponível), registou-se um aumento da proporção de população servida 

por sistemas de drenagem de águas residuais, na RLVT, à semelhança do ocorrido no Continente. Em 

2009, 92% da população da RLVT estava servida por estes sistemas, valor superior ao registado em 

Portugal Continental (84%), no mesmo ano.  

No que concerne aos recursos humanos existentes na área da saúde, na RLVT, em 2011, 

contabilizaram-se 206 profissionais ao serviço por cem mil habitantes nos centros de saúde, valor 

inferior ao calculado para o nível nacional (271 profissionais/100 000 habitantes) e para Portugal 

Continental (252 profissionais/100 000 habitantes), no mesmo ano. Os profissionais ao serviço nos 

centros de saúde da Região representavam 26,3% destes profissionais a nível de Portugal e 29,7% a 

nível do Continente.  

Considerando a distribuição dos profissionais por grandes grupos profissionais (médicos, enfermeiros e 

outro pessoal), em 2011, registaram-se 64 profissionais médicos por cem mil habitantes, 58 

profissionais de enfermagem por cem mil habitantes e 83 correspondentes a outro pessoal por cem mil 

habitantes, ao serviço nos centros de saúde. O número de profissionais por cem mil habitantes nos 

centros de saúde da Região foi inferior ao nacional e ao de Portugal Continental, para todos os grupos 

considerados.  

No mesmo ano, os profissionais médicos ao serviço nos centros de saúde da Região representavam 

32,7% destes profissionais a nível nacional e 34,2% a nível de Portugal Continental. No que concerne os 

profissionais de enfermagem ao serviço nos centros de saúde da Região, representavam 24,4% destes 

profissionais a nível nacional e 27,8% a nível de Portugal Continental. Relativamente aos restantes 

profissionais ao serviço nos centros de saúde da Região, representavam 24,1% destes profissionais a 

nível nacional e 28,2% a nível de Portugal Continental. 

No ano em apreço, 31,1% dos profissionais ao serviço nos centros de saúde da Região eram médicos, 

28,4% enfermeiros e os restantes 40,5% eram outros profissionais.  
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Em 2011 contabilizaram-se 1 265 profissionais ao serviço por cem mil habitantes nos hospitais da 

RLVT, valor superior ao calculado para o nível nacional (1 137 profissionais/100 000 habitantes) e de 

Portugal Continental (1 123 profissionais/100 000 habitantes), no mesmo ano. Os profissionais ao 

serviço nos hospitais da Região representavam 38,6% destes profissionais a nível nacional e 41,1% ao 

nível de Portugal Continental. 

Considerando a distribuição dos profissionais por grandes grupos profissionais (médicos, pessoal de 

enfermagem, técnicos de diagnóstico e terapêutica e outro pessoal), em 2011, registaram-se 216 

profissionais médicos por cem mil habitantes, 650 profissionais de enfermagem por cem mil habitantes, 

100 técnicos de diagnóstico e terapêutica por cem mil habitantes e 299 correspondentes a outro 

pessoal por cem mil habitantes, ao serviço nos hospitais. O número de profissionais por cem mil 

habitantes nos hospitais da Região foi superior ao nacional e ao de Portugal Continental, para todos os 

grupos considerados, com exceção do grupo “Outros”.  

No mesmo ano, os profissionais médicos ao serviço nos hospitais da Região representavam 38,4% 

destes profissionais a nível nacional e 39,9% a nível de Portugal Continental. No que concerne os 

profissionais de enfermagem ao serviço nos hospitais da Região, representavam 40,9% destes 

profissionais a nível nacional e 44,0% a nível de Portugal Continental. Os técnicos de diagnóstico e 

terapêutica ao serviço nos hospitais da Região representavam 44,7% destes profissionais a nível 

nacional e 47,1% a nível de Portugal Continental Relativamente aos restantes profissionais ao serviço 

nos hospitais da Região, representavam mais de trinta por cento destes profissionais a nível nacional 

(33,3%) e de Portugal Continental (35,5%).  

Em 2011, 17,1% dos profissionais ao serviço nos hospitais da Região eram médicos, 51,4% eram 

enfermeiros, 7,9% eram técnicos de diagnóstico e terapêutica e os restantes 23,6% eram outros 

profissionais. 

Em 2011, contabilizaram-se 85 farmacêuticos de oficina por cem mil habitantes, na RLVT 

(correspondendo a um total de 3098 destes profissionais), valor superior ao apurado para Portugal (75 

profissionais/100 000 habitantes) e para o Continente (76 profissionais/100 000 habitantes). 

No mesmo ano, contabilizaram-se 48 profissionais de farmácia por cem mil habitantes na RLVT 

(correspondendo a um total de 1769 destes profissionais), valor superior ao calculado para Portugal e 

para o Continente (em ambos os casos com 45 profissionais/100 000 habitantes).  

Relativamente aos estabelecimentos de saúde da Região, em 2011, contabilizaram-se 89 Centros de 

Saúde, que representavam 22,9% do total de Centros de Saúde do País e 24,9% dos de Portugal 
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Continental. De 2001 para 2011, não se registou alteração no número de Centros de Saúde na RLVT, ao 

contrário do ocorrido em Portugal, com menos quatro Centros de Saúde em 2011 face a 2001 (-1,0%), e 

no Continente, com menos cinco Centros de Saúde (-1,4%). 

Em 2011, contabilizam-se 71 hospitais na Região, os quais representavam 32,6% do total de hospitais 

do País e 35,1% dos de Portugal Continental. Nesse ano, registaram-se menos quatro hospitais 

relativamente aos contabilizados em 2002 (ano mais antigo de dados disponíveis), traduzindo uma taxa 

de variação de -5,3%, ao contrário do ocorrido a nível de Portugal e do Continente, onde o número de 

hospitais aumentou, naquele intervalo de tempo (+2,3% e +2,5%, respetivamente). 

Em 2010 (último ano de dados disponíveis), o número de camas dos hospitais da Região por cem mil 

habitantes (348,5 camas/100 000 habitantes) era superior ao nacional (336,9 camas/100 000 

habitantes) e ao de Portugal Continental (322,7 camas/100 000 habitantes). No mesmo ano, a lotação 

praticada nos hospitais da RLVT (12 736 camas) correspondia a 35,8% da lotação praticada nos 

hospitais em Portugal e 39,2% naqueles no Continente. Em 2010, contabilizaram-se menos 1084 camas 

nos hospitais da RLVT (-7,8%) relativamente às contabilizadas em 2000. Verificou-se um fenómeno 

idêntico em Portugal e no Continente, no mesmo intervalo de tempo, com taxas de variação de, 

respetivamente, -6,7% e -7,4%. 

Em 2012, na RLVT, registaram-se 55 Unidades de Internamento da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados (RNCCI), mais 37 (+205,6%) relativamente às contabilizadas em 2007.  

Em 2012, na RLVT, o número total de camas, por cem mil habitantes, das Unidades de Internamento 

da RNCCI, de 34,7 camas/100 000 habitantes, era inferior ao do Continente (59,1 camas/100 000 

habitantes). Naquele ano, registaram-se 1 268 camas nas Unidades de Internamento da RNCCI, na 

RLVT, mais 899 camas (+243,6%) relativamente às contabilizadas em 2007. 

 QUE ESCOLHAS FAZEMOS? 

Considerando a série temporal desde o triénio 1996-1998 ao triénio 2010-2012, a proporção de 

nascimentos em mulheres com idade inferior a vinte anos, na RLVT, tem vindo a diminuir, com o 

maior valor a registar-se no triénio 1996-1998 (6,1%) e o menor no triénio 2010-2012 (3,4%). Do triénio 

1996-1998 ao triénio 2001-2003, e do triénio 2007-2009 ao triénio 2010-2012, o valor do indicador na 

Região foi sempre inferior ao do Continente; do triénio 2003-2005 ao triénio 2005-2007, o valor foi 

superior ao do Continente; nos triénios 2002-2004 e 2006-2008, foi igual.  
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Considerando a mesma série temporal, a proporção de nascimentos em mulheres com idade igual ou 

superior a trinta e cinco anos, na RLVT, tem vindo a aumentar, com o menor valor a registar-se no 

triénio 1996-1998 (10,3%) e o maior no triénio 2010-2012 (22,2%). Em toda a série temporal 

considerada, o valor do indicador na Região foi sempre inferior ao do Continente. 

 QUE SAÚDE TEMOS? 

Considerando a série temporal desde o triénio 2000-2002 ao triénio 2010-2012, a proporção de 

nascimentos pré-termo, na RLVT, aumentou até ao triénio 2007-2009, altura em que se registou o 

maior valor (9,0%), com o menor valor a registar-se no triénio 2000-2002 (5,7%); a partir do triénio 

2007-2009, o valor do indicador tem vindo a decrescer, tendo sido de 7,5% no triénio 2010-2012. Do 

triénio 2000-2002 ao triénio 2004-2006, e no triénio 2010-2012, o valor do indicador na Região foi 

sempre inferior ao do Continente; do triénio 2005-2007 ao triénio 2009-2011, o valor foi igual ao do 

Continente.  

Considerando a série temporal desde o triénio 1996-1998 ao triénio 2010-2012, a proporção de baixo 

peso à nascença, na RLVT, tem vindo a aumentar, com o menor valor a registar-se no triénio 1996-1998 

(6,2%) e o maior no triénio 2010-2012 (8,4%). Do triénio 1996-1998 ao triénio 2002-2004, e do triénio 

2006-2008 ao triénio 2009-2011, o valor do indicador na Região foi sempre inferior ao do Continente; 

do triénio 2003-2005 ao triénio 2005-2007, e no triénio 2010-2012, o valor foi igual ao do Continente. 

Considerando a série temporal 1996-2012, a taxa bruta de mortalidade, na RLVT, tem sido semelhante 

à do Continente, com valores a oscilar entre os 9,5 óbitos por mil habitantes, em 2011, e os 10,8 óbitos 

por mil habitantes, em 1996. Em 2012, o valor da taxa na Região foi de 10,0 óbitos por mil habitantes. 

Em 2009 (último ano de dados disponível para a RLVT), a causa de morte definida (excluindo, portanto, 

os sintomas, sinais, exames anormais e causas mal definidas) com maior taxa de anos de vida potencial 

perdidos (AVPP) associada foi a infeção VIH/SIDA, com 284,0 AVPP por cem mil habitantes, seguida do 

tumor maligno da mama (283,2 AVPP/100 000 habitantes) e dos acidentes de transporte com veículos 

a motor (244,7 AVPP/100 000 habitantes), em todos os casos com valores superiores aos de Portugal 

Continental (com, respetivamente, 172,5, 237,5 e 244,4 AVPP por 100 mil habitantes). 

Considerando a série temporal desde o triénio 1996-1998 ao triénio 2010-2012, a taxa de mortalidade 

infantil, na RLVT, tem vindo a diminuir (embora com um aumento no triénio 2009-2011), com o maior 

valor a registar-se no triénio 1996-1998 (7,1 óbitos infantis/1000 nados vivos) e o menor nos triénios 

2008-2010 e 2010-2012 (2,6 óbitos infantis/1000 nados vivos). Do triénio 1996-1998 ao triénio 2005-
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2007, o valor do indicador na Região foi sempre superior ao do Continente; do triénio 2006-2008 ao 

triénio 2010-2012, foi inferior. 

Considerando a mesma série temporal, a taxa de mortalidade neonatal, na RLVT, tem vindo a diminuir 

até ao triénio 2008-2010 (embora com um aumento no triénio 2007-2009), altura em que se registou o 

menor valor (1,7 óbitos neonatais/1000 nados vivos), com o maior valor a registar-se no triénio 1996-

1998 (4,4 óbitos neonatais/1000 nados vivos). No triénio 2009-2011, registou-se um aumento (1,9 

óbitos neonatais /1000 nados vivos) e a partir de então, o valor tem vindo a diminuir, tendo sido de 1,8 

óbitos neonatais por mil nados vivos no triénio 2010-2012. Do triénio 1996-1998 ao triénio 2004-2006, 

o valor do indicador na Região foi sempre superior ao do Continente; no triénio 2005-2007 foi igual e 

do triénio 2006-2008 ao triénio 2010-2012, foi inferior ao do Continente. 

Considerando a mesma série temporal, a taxa de mortalidade neonatal precoce, na RLVT, tem vindo a 

diminuir (embora com um aumento no triénio 2009-2011), com o maior valor a registar-se no triénio 

1996-1998 (3,3 óbitos neonatais precoces/1000 nados vivos) e o menor nos triénios 2008-2010 e 2010-

2012 (1,2 óbitos neonatais precoces/1000 nados vivos). Do triénio 1996-1998 ao triénio 2002-2004, o 

valor do indicador na Região foi sempre superior ao do Continente; no triénio 2003-2005 foi igual e do 

triénio 2004-2006 ao triénio 2010-2012, foi inferior ao do Continente. 

Ainda relativamente à mesma série temporal, a taxa de mortalidade pós-neonatal, na RLVT, tem vindo 

a diminuir, com o maior valor a registar-se no triénio 1996-1998 (2,7 óbitos pós-neonatais/1000 nados 

vivos) e o menor no triénio 2010-2012 (0,8 óbitos pós-neonatais/1000 nados vivos). Do triénio 1996-

1998 ao triénio 2005-2007, o valor do indicador na Região foi sempre superior ao do Continente; nos 

triénios 2006-2008, 2007-2009 e 2009-2011 foi igual, e nos triénios 2008-2010 e 2010-2012, foi inferior 

ao do Continente. 

Considerando a mesma série temporal, a taxa de mortalidade fetal tardia, na RLVT, tem vindo a 

diminuir (embora com um aumento no triénio 2004-2006), com o maior valor a registar-se no triénio 

1996-1998 (3,9 óbitos fetais tardios/1000 nados vivos + fetos mortos de 28 ou mais semanas) e o 

menor no triénio 2010-2012 (1,9 óbitos fetais tardios/1000 nados vivos+ fetos mortos de 28 ou mais 

semanas). Em toda a série temporal considerada, o valor do indicador na Região foi sempre inferior ao 

do Continente. 

No que concerne a taxa de mortalidade perinatal, na RLVT, e ainda relativamente à mesma série 

temporal, tem vindo a diminuir (embora com um aumento no triénio 2009-2011), com o maior valor a 

registar-se no triénio 1996-1998 (7,2 óbitos perinatais/1000 nados vivos + fetos mortos de 28 ou mais 
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semanas) e o menor no triénio 2010-2012 (3,1 óbitos perinatais/1000 nados vivos + fetos mortos de 28 

ou mais semanas). Do triénio 1996-1998 ao triénio 1999-2001, o valor do indicador na Região foi 

sempre superior ao do Continente; no triénio 2000-2002, foi igual, e a partir do triénio 2001-2003 foi 

inferior ao do Continente. 

Entre 2005 e 2012, o número de casos notificados de Tuberculose por cem mil habitantes, na RLVT, 

tem vindo a decrescer, com alguns aumentos nos anos intermédios, sendo que o maior valor registou-

se no ano de 2006 (37,81 casos notificados/100 000 habitantes) e o menor no ano de 2011 (29,86 casos 

notificados/100 000 habitantes).  

Em 2012, foram notificados 29,86 casos de Tuberculose por cem mil habitantes da população residente 

na RLVT, valor superior ao registado em Portugal (24,72 casos notificados/100 000 habitantes) e no 

Continente (25,58 casos notificados/100 000 habitantes). Relação idêntica registou-se nos anos 

anteriores (considerados a partir de 2005), com a RLVT a registar um valor superior daquele indicador 

relativamente a Portugal e ao Continente, com exceção dos anos 2010 e 2011, em relação aos quais 

não foi possível apurar os dados nacionais e do Continente, por desfasamento de datas na colheita dos 

dados destes níveis geográficos e dos da Região.  

Entre 2004 e 2012, o número de casos notificados de infeção VIH/SIDA por cem mil habitantes, na 

RLVT, tem vindo a decrescer (embora com um aumento no ano de 2008), com o maior valor a registar-

se no ano de 2004 (30,9 casos notificados/100 000 habitantes) e o menor no ano de 2012 (14,4 

casos/100 000 habitantes).  

No mesmo intervalo de tempo, o número de casos notificados de SIDA por cem mil habitantes, na 

RLVT, também tem vindo a decrescer (embora com um aumento no ano de 2010), com o maior valor a 

registar-se no ano de 2004 (12,3 casos notificados/100 000 habitantes) e o menor no ano de 2012 (4,2 

casos notificados/ 100 000 habitantes). 
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7. CONCLUSÕES 

 

O acompanhamento da execução do Plano Regional de Saúde será feito de acordo com o modelo 

representado na figura seguinte, o qual permite também a avaliação do mesmo. 

 

 

 

Pretende-se que o relatório final refira os resultados globais alcançados, não somente ao nível do seu 

output, mas sobretudo ao nível do out come para a população. 

Deve referir também as áreas em desenvolvimento, as questões emergentes que careçam de 

investigação e aprofundamento, as recomendações que se entendam adequadas por domínio 

prioritário e a avaliação da necessidade de um segundo ciclo do Plano. 

No que se refere aos resultados expectáveis com a implementação deste Plano, podem considerar-se 

dois grandes âmbitos: 

No nível qualitativo, pretende-se: 

1 – A colmatação de lacunas de conhecimento; 

2 – A sistematização e integração de informação dispersa; 

3 – O reforço da investigação e identificação das questões emergentes; 

4 – A prevenção, o controlo e a redução de riscos; 

5 – A concertação e adequação de políticas por domínio prioritário; 

6 – A sensibilização, a consciencialização, a formação e a educação dos profissionais e da população em 

geral. 

Ao nível quantitativo, pretende-se: 

1 – A criação de um sistema de indicadores que permita monitorizar as tendências evolutivas da 

situação de saúde da população de LVT; 

2 – A criação de relatórios do Estado de Saúde da população de LVT; 

Relatórios de Progresso 

Medidas corretivas / adaptativas 

Avaliação Relatório Final 
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3 – A atualização permanente do Perfil de Saúde e seus determinantes; 

4 – A criação de uma plataforma para Investigação em Saúde; 

5 - A definição de Linhas Orientadoras e Recomendações; 

6 – A elaboração de Guias de Boas Práticas; 

7 – A elaboração de documentos técnicos; 

8 – A formulação de propostas de medidas e incentivos; 

9 – A implementação de ações de divulgação, sensibilização, formação e educação; 

10 – Sistema integrado de vigilância e resposta; 

11 – Sistema de alerta para fenómenos meteorológicos extremos; 

12 – Programas integrados; 

13 – Sistema de registo de casos de doenças por causas específicas nas urgências das unidades 

prestadoras de cuidados de saúde; 

14 – Rede de Observatórios regional e local de saúde. 

 

Os Ganhos em Saúde devem passar pela medição e avaliação da carga de doença, pela identificação de 

relações causa-efeito; pela medição da efetividade das intervenções, pela habilitação das populações 

com instrumentos que lhes permitam controlar e melhorar a sua saúde, pela redução da fração 

atribuível de problemas de saúde ou mortes associados a fatores de risco, pela diminuição dos custos 

económicos associados à prestação de cuidados de saúde, pela consecução de um estado de saúde 

mais sustentável, quando comparado com uma atuação exclusivamente curativa e pelo ajustamento do 

aumento da esperança de vida a uma vida mais saudável. 

Pretende-se que haja uma participação comunitária intensa, com uma alargada consulta pública à 

Sociedade Civil, que introduza no Plano os contributos da população beneficiária do Plano. 

Criar-se-á um Grupo mais restrito de acompanhamento/monitorização do Plano, o qual constituirá uma 

Plataforma Estratégica para a sua monitorização e avaliação. Este Grupo, formado com representantes 

da Sociedade Civil, que mostrem interesse em o integrar.  
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ANEXOS 

 

Em documento autónomo apresentam-se as Fichas de Projeto dos Vetores de Intervenção: 

Vetor I – Integração de Informação e Investigação em Saúde; 

Vetor II – Prevenção, Controlo e Redução de Riscos; 

Vetor III – Comunicação em Saúde, Comunicação do Risco e Promoção da Saúde; 

Vetor IV – Concertação de Intervenções intra e inter Setoriais em Saúde. 
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