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Um Retrato da Região Oeste Norte 

O perfil de saúde da Região Oeste Norte 
(ON), que integra os concelhos de Alcobaça, 
Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, 
Óbidos e Peniche, é um documento 
elaborado e atualizado regularmente pela 
Unidade de Saúde Pública (USP) Zé 
Povinho, do Agrupamento de Centros de 
Saúde (ACeS) Oeste Norte, no sentido de 
dar a conhecer à população as principais 
características e indicadores da região. 

Este documento pretende servir como 
ferramenta de auxílio para o planeamento e 
priorização de intervenções na área da 
saúde desta comunidade, e insere-se, nesse 
contexto, na missão desta USP de contribuir 
para a melhoria contínua do estado de 
saúde da população, visando a obtenção de 
ganhos em saúde e concorrendo para o 
cumprimento da missão do ACeS Oeste 
Norte. 

Não sendo este um documento exaustivo, 
pretende-se que seja dinâmico e que 
beneficie de contribuições de todos os 
setores da sociedade para o complementar. 
Agradecemos que todos os comentários, 
críticas ou sugestões sejam enviados para o 
seguinte endereço eletrónico: 
usp.oestenorte@arslvt.min-saude.pt 

Versão elaborada por: Cristina Costa (médica interna de saúde pública), Fátima Neves (enfermeira especialista em saúde 
comunitária), Jorge Nunes (médico de saúde pública e coordenador da USP Zé Povinho do ACeS Oeste Norte).   

Os autores deste trabalho agradecem a colaboração da Drª Dália Saramago (CHO), Drª Helena Cortes-Martins (INSA, DDI-
URVE), Drª Cláudia Borges (ACSS), Drª Anabela Santos (ACeS Oeste Norte), Drª Ana Maria Rodrigues (ACeS Oeste Norte), Drª 
Carla Nunes (Escola Nacional de Saúde Pública), Drª Cátia Augusto (ACeS Oeste Norte) e da Drª Ana Pisco (Diretora Executiva 
do ACeS Oeste Norte), na elaboração deste documento. 

• A Região Oeste Norte tem uma população estimada de 171.642 habitantes e a sua pirâmide etária reflete 

um índice de envelhecimento mais elevado que o da Região de Lisboa e Vale do Tejo e do Continente. 

• Em Portugal o número de nascimentos mantém uma tendência decrescente, fazendo com que o índice 

sintético de fecundidade da região seja 1,2, muito abaixo dos desejados 2,1 para renovação geracional. 

• A taxa de desemprego na Região Oeste Norte é inferior à média nacional entre os homens enquanto o 

oposto ocorre no sexo feminino, e o ganho mensal em todos os concelhos está abaixo da média nacional, 

havendo aqui também desigualdades de género com uma disparidade salarial média de 10%. 

• Os dados de acesso à saúde na região sugerem um excesso de uso dos serviços de urgência 

hospitalares, tal como uma capacidade de internamento hospitalar inferior à da ARS LVT e Continente. 

• A taxa de mortalidade, após padronização, é significativamente mais elevada na Região Oeste Norte, 

notando-se um excesso de mortalidade por diabetes, doenças cardiovasculares, suicídios, entre outras. 

Figura 1. Região Oeste Norte – terra de turismo e tradições 
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Território e População Residente 

Figura 2. Região Oeste Norte e estimativas da 
população residente. Fonte: INE, 2016. 

NAZARÉ 

14.350 habitantes 

175 hab/km2 

ÓBIDOS 

11.656 habitantes 

82 hab/km2 

PENICHE 

26.848 habitantes 

348 hab/km2 

BOMBARRAL 

12.603 habitantes 

138 hab/km2 

CALDAS DA RAINHA 

51.557 habitantes 

202 hab/km2 

ALCOBAÇA 

54.628 habitantes 

134 hab/km2 

A Região Oeste Norte é 
composta pelos concelhos de 
Alcobaça, Bombarral, Caldas 
da Rainha, Nazaré, Óbidos e 
Peniche, que compõem uma 
área territorial total de 1057 
km2. 

A população estimada da 
Região Oeste Norte é de 
171.642 habitantes (2016, 
INE), um número 
significativamente inferior à 
população registada no último 
Censos (176.298), traduzindo 
um crescimento populacional 
negativo nos últimos anos que 
acompanha a tendência 
observada a nível nacional. 

Pirâmide Etária da Região Oeste Norte 

A estrutura demográfica da população da Região Oeste Norte tem sofrido importantes alterações 
nas últimas décadas. Comparativamente ao início do milénio, verificamos que há um afunilamento 
progressivo da base da pirâmide etária da região, traduzindo um envelhecimento da população 
desta região. 
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Figura 3. Pirâmides etárias da população residente na região Oeste Norte. Fonte: INE, 2016 (Censos 2001 e estimativas INE 2016). 

 

 

 

 

  

A proporção de população estrangeira residente na Região Oeste Norte era 3,2% à data do último 
Censos (2011), valor ligeiramente inferior à média nacional e aproximadamente metade do valor da 
região de Lisboa e Vale do Tejo. 
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  2013 2014 2015 

Continente 90,6 90,2 90 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 89,6 89,4 89,2 

ACeS Oeste Norte 91,6 91,3 91,1 

  1991 2001 2011 2015 

 Índice de Juventude (IJ) 

Portugal 138,7 97,5 78,4 68,2 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 128,8 92 79,8 71,9 

ACeS Oeste Norte 124,5 87 70,7 61,2 

 Índice de Envelhecimento (IE) 

Portugal 72 102,6 127,6 146,6 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 77,7 108,7 125,3 139,2 

ACeS Oeste Norte 80,3 114,9 141,4 163,4 

 Índice de Dependência de Jovens (IDJ) 

Portugal 29 24 22,6 21,7 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 25,4 22,3 23,9 24,2 

ACeS Oeste Norte 28,2 23,9 22,2 20,5 

 Índice de Dependência de Idosos (IDI) 

Portugal 20,9 24,6 28,8 31,8 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 19,7 24,2 30 33,6 

ACeS Oeste Norte 22,7 27,4 31,3 33,5 

Índice de Dependência Total (IDT) 

Portugal 50 48,7 51,4 53,4 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 45,1 46,5 53,9 57,8 

ACeS Oeste Norte 50,9 51,3 53,5 54,1 

Relação de Masculinidade 

A relação de masculinidade da Região 
Oeste Norte é 91,1 (2015, INE), o que 
significa que existem 91 homens por 100 
mulheres nesta região. Esta proporção é 
superior à média nacional e da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo. 

Índices Demográficos 
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A Região Oeste Norte apresenta um maior 
número de população idosa (>65 anos) por 
população jovem (0-14 anos) relativamente à 
Região de Lisboa e Vale do Tejo e de 
Portugal, que se traduz por um Índice de 
Envelhecimento (IE) superior. Globalmente, 
assistimos a um aumento paulatino deste 
índice em todas as regiões supracitadas, 
refletindo um envelhecimento da população 
portuguesa.  
Até ao início da presente década, os 
concelhos do Bombarral e de Óbidos 
apresentavam populações significativamente 
mais envelhecidas relativamente aos 
restantes concelhos da Região Oeste Norte. 
No entanto, desde 2011 estima-se que esta 
diferença tenha sido atenuada, 
nomeadamente por aumento dos índices de 
envelhecimento dos restantes concelhos do 
ACeS. As estimativas mais recentes apontam 
para um aumento particularmente importante 
da população idosa relativamente à 
população jovem no concelho de Alcobaça. 

Quadro I. Relação de masculinidade no Continente, ARS LVT e 
ACeS Oeste Norte 

Fonte: INE. 

Quadro II. Evolução de Índices Demográficos em 
Portugal, ARS Lisboa e Vale do Tejo e ACeS Oeste Norte 

Fonte: INE 

Figura 4. Índice de envelhecimento por concelho do ACeS Oeste Norte. 
Fonte: INE. 

Figura 5. Evolução do índice de envelhecimento em Portugal, 
ARS LVT e ACeS Oeste Norte. Fonte: INE. 
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O índice de dependência de idosos, isto 
é, a proporção de idosos por população 
em idade ativa (15-64 anos), tem vindo 
a aumentar no ACeS Oeste Norte, 
como resultado de um envelhecimento 
geral da população residente. Por outro 
lado, a proporção de jovens tem vindo a 
diminuir em relação à população ativa 
na Região Oeste Norte assim como em 
Portugal (índice de dependência de 
jovens). 
A variação destes indicadores resulta 
num índice de dependência total 
(população jovem e idosa por 
população ativa) sensivelmente 
inalterado. 

A esperança de vida à nascença tem vindo a aumentar na Região Oeste, sendo estimada em 
cerca de 80 anos (2013-15), valor que está abaixo da média no Continente (80,6 anos) e 
corresponde ao valor mais baixo das regiões (NUTS III) da região de Lisboa e Vale do Tejo. A 
esperança de vida aos 65 anos na região Oeste foi estimada em 18,7 anos (2013-2015), o que 
significa que a população residente com 65 anos em 2013-15 apresenta uma esperança de 
vida de quase 19 anos.  
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Esperança de Vida 

Figura 8. Índices demográficos no ACeS Oeste Norte. Fonte: INE. 

 

Figura 6. Índice de Envelhecimento e Índice de Dependência de 
Idosos no ACeS Oeste Norte. Fonte: INE. 

Figura 7. Índice de Dependência de Jovens em Portugal, ARS LVT e 
ACeS Oeste Norte. Fonte: INE. 

Figura 9. Esperança de vida à nascença no Continente e 
Região Oeste. Fonte: INE. 

 

Figura 10. Esperança de vida aos 65 anos no Continente e 
Região Oeste. Fonte: INE. 
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Taxa de 

Natalidade 
(‰) 

Taxa de 
Fecundidade 

(‰) 

 Portugal 8,25 36 

 ARS Lisboa e Vale do Tejo 9,48 41,9 

 ACeS Oeste Norte 7,24 32,4 

Alcobaça   6,53 28,9 

Bombarral 5,9 27,5 

Caldas da Rainha 6,93 30,1 

Nazaré 8,92 41,1 

Óbidos 8,18 38,2 

Peniche 8,63 39,4 

Saldo Natural e 

Migratório 

Nos últimos anos estima-se uma 
diminuição na população residente na 
Região Oeste Norte, mantendo a 
tendência observada desde 2010 a nível 
nacional. A estimativa de população na 
Região Oeste Norte em 2015 foi de 
172.460 habitantes, menos 728 do que 
em 2014, o que representa uma taxa de 
crescimento efetivo de -0,42%. 
O saldo migratório na nossa região 
apresentou um decréscimo abrupto de 
2009 a 2012, tendo tido uma ligeira 
melhoria em 2013, e em 2015 apontando 
para uma forte tendência de aumento em 
todos os concelhos de abrangência do 
ACeS. 
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Natalidade e Fecundidade 

O número de nascimentos na Região Oeste 
Norte tem vindo a diminuir na última década, 
embora com tendência a estabilizar nos 
anos mais recentes. Esta estabilização, 
juntamente com a diminuição da população 
residente, resultou num ligeiro efeito de 
aumento na taxa de natalidade nos últimos 
anos.  
Em 2015, a taxa de bruta de natalidade foi 
de 7,2‰ na Região Oeste Norte, um valor 
que fica bastante aquém dos registados na 
Região de Lisboa e Vale do Tejo e Portugal. 
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Figura 11. Saldo natural e migratório e população residente no ACeS Oeste 
Norte. Fonte: INE. 

 

Quadro III. Taxa bruta de natalidade e taxa de fecundidade 
geral, por mil habitantes (2015). 

Fonte: INE. 

 

Figura 12. Evolução da taxa bruta de natalidade (Portugal, ARS LVT, ACeS Oeste Norte). Fonte: INE. 
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Ensino Superior Completo 

Continente 16,7 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 20,6 

ACES Oeste Norte 12,8 

Homens 9,5 

Mulheres 15,9 

26.2
18.8 22.8 17.6

28.2
19.6

55.4
54.9 52.7
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57.6

57.8

11.8
14.3 15.4

16.5

9.7
13.8
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4.5 8.8
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Continente
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ARS LVT
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ACeS ON
2001

ACeS ON
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Nenhum Básico Secundário Superior

Fonte: INE 

 
Entre os concelhos do ACeS 
Oeste Norte destaca-se o de 
Caldas da Rainha, com 
maior proporção de 
indivíduos residentes com 
mais habilitações (ensino 
secundário 15% e ensino 
superior 11%) conforme 
podemos observar no 
Gráfico 11. Em todos os 
concelhos do ACeS Oeste 
Norte a proporção de 
indivíduos sem escolaridade 
é aproximadamente 
equivalente e corresponde a 
20%. 
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O nível de escolaridade da 
população da Região Oeste Norte 
melhorou entre as datas dos 
últimos Censos. No entanto, à 
data do Censos 2011, o 
panorama de escolaridade no 
ACeS Oeste Norte mantinha-se 
ainda atrás dos valores gerais de 
escolarização verificados a nível 
regional e nacional: no ACeS 
verificava-se uma proporção da 
população sem escolaridade 
superior à da ARS LVT e 
Continente (Gráfico 10), e uma 
proporção de população ativa 
com ensino superior completo 
inferior às das regiões da ARS 
LVT e do Continente (Tabela 4). 
 
É ainda interessante observar 
que, na população ativa com 
ensino superior (Tabela 4), existe 
uma marcada diferença nas 
proporções de género: 9,5% no 
género masculino, contra 15,9% 
no género feminino. 
  
 
 
  
 

Escolaridade 

Quadro IV. Proporção (%) da população ativa 
com ensino superior completo (Censos 2011) 

Figura 14. Distribuição (%) da população por nível de escolaridade (Censos 2011). 
Fonte: INE. 

Figura 13. Distribuição (%) da população residente por nível de 
escolaridade (Censos 2001 e 2011). Fonte: INE. 
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Quadro V. Taxas (%) de analfabetismo e de abandono escolar à 
data do Censos 2011.  

A taxa de analfabetismo no ACeS era 
de 6% em 2011, valor superior ao da 
ARS LVT e Continente.  
Como podemos ver no Gráfico 13, a 
taxa de analfabetismo no ACeS é 
muito elevada na faixa etária dos 65 
anos ou mais, na qual quase um 
quarto da população do ACeS Oeste 
Norte não possuía qualquer nível de 
escolaridade em 2011 (principalmente 
entre as residentes do sexo feminino). 
Nos grupos etários mais jovens este 
valor é muito inferior, o que aponta 
para uma previsão de melhoria dos 
índices globais de escolarização da 
população do ACeS nas próximas 
décadas. 

Desemprego 

Após uma subida acentuada, 
desde o ano 2013 a taxa de 
desemprego nacional tem vindo a 
diminuir, e no ano de 2016 
atingiu o valor de 11,2% (INE). 
À data do Censos de 2011, a 
taxa de desemprego no ACeS 
Oeste Norte era superior à da da 
ARS LVT, mas inferior à do 
Continente. Verificava-se uma 
diferença significativa entre os 
géneros, sendo que em Peniche 
e na Nazaré a taxa de 
desemprego entre as mulheres 
era superior a 16%.  

1.0% 1.5%
2.7%

23.2%

0.9% 1.6% 2.7%

15.7%

1.1% 1.4%
2.7%

28.9%

20-34 anos 35-49 anos 50-64 anos ≥65 anos

HM H M

Quadro VI. Taxa de desemprego (%) por local de residência e por 
género (Censos 2011). 

Fonte: INE 

Figura 15. Proporção (%) da população do ACeS Oeste Norte sem nenhuma escolaridade, por género e grupo etário 
(Censos 2011). HM - Homens e Mulheres, H – Homens, M – Mulheres. Fonte: INE. 

Fonte: INE. HM - Homens e Mulheres, H – Homens, M – Mulheres. 

 

 

 

 Taxa de 
Analfabetismo 

(%) 

 Taxa de 
Abandono 
Escolar (%) 

Continente 5,2  1,6 

ARS Lisboa e Vale do 
Tejo 

4,0  1,7 

ACeS Oeste Norte 6,0  1,6 

Alcobaça 6,2  1,7 

Bombarral 6,4  2,0 

Caldas da Rainha 5,6  1,7 

Nazaré 5,7  1,4 

Óbidos 7,2  0,8 

Peniche 6,1  1,7 

 Taxa de Desemprego (%) 

 HM H M 

Continente 13,19 12,51 13,92 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 12,65 12,89 12,40 

ACeS Oeste Norte 12,69 11,50 13,98 

Alcobaça 10,99 9,46 12,69 

Bombarral 11,75 10,34 13,43 

Caldas da Rainha 13,71 13,32 14,12 

Nazaré 14,33 12,51 16,25 

Óbidos 10,79 9,54 12,27 

Peniche 14,53 13,16 16,06 
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70%

Continente

Primário Secundário Terciário

Figura 18. Representatividade dos setores de atividade económica por proporção de população empregada (Continente, 
ARS Lisboa e Vale do Tejo, ACeS Oeste Norte); Censos 2011. Fonte: INE. 

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1º sem
2013

2º sem
2013

1º sem
2014

2º sem
2014

1º sem
2015

2º sem
2015

1º sem
2016

2º sem
2016

P
o

p
u

la
çã

o
 (

N
º)

Período (semestral)

Alcobaça Bombarral

Caldas Nazaré

Óbidos Peniche

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

2011 2012 2013 2014 2015

Continente ARS LVT ACeS Oeste Norte

Relativamente à ARS Lisboa e Vale do Tejo e ao Continente, o ACeS Oeste Norte apresenta 
maior proporção de população empregada nos Setores de Atividade Económica (SAE) 
primário e secundário, em detrimento do setor terciário. 
Da população empregada do ACeS Oeste Norte, em 2011, 7% trabalhava no SAE primário 
(produção de matérias-primas), 28% no SAE secundário (indústrias transformadoras, 
construção e produção de energia) e 65% no SAE terciário (serviços).  

Seguindo a tendência da taxa de 
desemprego nacional, a proporção da 
população ativa inscrita no Instituto de 
Emprego e Formação Profissional 
(IEFP) tem vindo a decrescer desde 
2013 (Figura 16 e 17), tanto na Região 
Oeste Norte como na de Lisboa e Vale 
do Tejo e Continente. 

Emprego 

Figura 16. Proporção (%) da população ativa inscrita no Instituto 
de Emprego e Formação Profissional (IEFP), por local de 
residência. Dados: INE e IEFP. 

Figura 17. População (Nº) residente inscrita no Instituto de Emprego e 
Formação Profissional (IEFP), por concelho. Dados: IEFP. 
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  Ganho médio mensal (€) 

Continente 1093,2 

Região Oeste 919,7 

Região Oeste Norte* 862,6 

Alcobaça 877,0 

Bombarral 826,1 

Caldas da Rainha 898,3 

Nazaré 811,6 

Óbidos 923,6 

Peniche 839,0 

Disparidade salarial entre homens e mulheres  

Continente 10,9 

Região Oeste 10,7 

Região Oeste Norte* 9,6 

Alcobaça 12,0 

Bombarral 5,8 

Caldas da Rainha 9,6 

Nazaré 9,1 

Óbidos 10,6 

Peniche 10,3 

Taxa de Abstenção (%)          PR    AR       CM 

Continente 49,3 42,4 47,4 

Região Oeste 49,8 42,9 48,9 

Região Oeste Norte* 53,3 53,1 50,0 

Alcobaça 46,5 40,6 46,4 

Bombarral 50,6 43,7 49,0 

Caldas da Rainha 51,4 45,2 53,5 

Nazaré 62,6 52,1 49,3 

Óbidos 50,4 43,6 44,7 

Peniche 58,4 50,4 56,8 

Poder de Compra (%) 

Continente 100,75 

Região Oeste 89,50 

Região Oeste Norte* 86,8 

Alcobaça 85,95 

Bombarral 81,09 

Caldas da Rainha 98,05 

Nazaré 89,32 

Óbidos 79,92 

Peniche 86,70 

Seguindo a tendência observada a nível 
nacional, o ganho médio mensal na Região 
Oeste tem vindo a aumentar com o decorrer 
dos anos, correspondendo em 2014 a cerca 
de 920 euros. No entanto, esta tendência 
apenas se verifica em três dos concelhos do 
ACeS Oeste Norte, já que no triénio 2012-14 
o ganho médio mensal diminuiu nos 
concelhos de Nazaré, Óbidos e Peniche. 
Ainda assim, Óbidos mantém-se o concelho 
com ganho mensal mais alto do ACeS Oeste 
Norte, sendo o único concelho do ACeS com 
ganho mensal médio superior ao valor médio 
da Região Oeste. 

Existe uma disparidade de cerca de 11% no 
salário mensal entre homens e mulheres em 
Portugal Continental e na Região Oeste, 
sendo ligeiramente menos acentuada na 
Região Oeste Norte (Quadro VIII). Entre os 
concelhos do ACeS Oeste Norte, Alcobaça 
apresenta a maior diferença no salário entre 
géneros (12%), e Bombarral é o concelho 
onde esta diferença é menor 
(aproximadamente 6% de disparidade 
proporcional entre ganhos mensais). 

Quadro VII. Ganho médio mensal (em euros) 
no ano de 2014 

O poder de compra per capita tem vindo a aumentar na última década em todos os 
concelhos do ACeS Oeste Norte, no entanto em 2013 este era ainda inferior ao do 
Continente (Quadro IX). O concelho de Caldas da Rainha apresenta o poder de 
compra mais elevado entre os concelhos do ACeS Oeste Norte (98,05%), sendo 
aquele que está mais próximo do poder de compra médio de Portugal continental 
(100,75%). 

Quadro IX. Poder de compra per capita (%), 
por Local de Residência; 2013 

Condições de Vida 

e Cidadania 

Quadro X. Taxa de abstenção (%) nas eleições para a Presidência da 
República ([PR], 2016), para a Assembleia da República ([AR], 2015), e 
para as Câmaras Municipais ([CM], 2013) 

Quadro VIII. Disparidade (%) no ganho médio 
mensal entre sexos na população empregada 
por conta de outrem; ano de 2013 

*o valor para o Oeste Norte foi obtido através da 
média dos seis concelhos. Fonte: INE 

*o valor para o Oeste Norte foi obtido através 
da média dos seis concelhos. Fonte: INE 
 

*o valor para o Oeste Norte foi obtido através 
da média dos seis concelhos. Fonte: INE 
 

*o valor para o Oeste Norte foi obtido através da média dos seis 
concelhos. Fonte: INE 
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 População (%) servida por  
Água Segura 

(%) 
Sistemas públicos 
de abastecimento 

de água 

Sistemas de 
drenagem de 

águas residuais 

Estações de 
tratamento de 
águas residuais 

Continente 96 84 74 99 

ARS Lisboa e Vale do 
Tejo 

99 92 81 100 

ACeS Oeste Norte 97 94 92 99 

Alcobaça 99 95 96 100 

Bombarral 95 74 68 100 

Caldas da Rainha 100 100 100 99 

Nazaré 100 100 96 99 

Óbidos 100 91 91 100 

Peniche 88 89 78 98 

Crime e Justiça 

Ambiente e Saneamento Básico 

Dados: INE, CM Peniche, CM Alcobaça. 

Quadro XI. Proporção (%) da população residente servida por sistemas públicos de abastecimento de 
água, sistemas de drenagem de águas residuais, estações de tratamento de águas residuais (ETAR), 
por localização no ano 2009; Água segura (%) por localização, ano 2015. 

Figura 19. Evolução da taxa de criminalidade 
(‰) por Local de Residência; anual. Dados: INE. 

Figura 20. Evolução da proporção de acidentes de viação com vítimas (%) do total de 
acidentes, e da taxa de criminalidade por condução sob o efeito do álcool e por 
condução sem habilitação legal (‰), anual. Dados: INE. 

Apesar do ligeiro aumento em 2015, nos últimos anos a taxa de criminalidade tem 
mostrado uma tendência decrescente no ACeS Oeste Norte, assim como na ARS Lisboa 
e Vale do Tejo e Continente (Figura 19). Desde o ano de 2014 que a taxa de 
criminalidade é inferior no ACeS Oeste Norte relativamente ao Continente, no entanto a 
taxa de criminalidade na ARS LVT apresenta valores sustentadamente mais elevados. 
Através do Figura 20 podemos verificar que há uma tendência de aumento da proporção 
de acidentes de viação com vítimas desde 2013, mais acentuada no ACeS Oeste Norte. 
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Mapa Ambiental da Região Oeste Norte 

A Região Oeste Norte dispõe de 25 zonas balneares, distribuídas pelos concelhos 
de Alcobaça (6), Nazaré (2), Caldas da Rainha (2), Óbidos (3) e Peniche (12), 
onze delas com galardões de Bandeira Azul. No ano de 2016, a quase totalidade 
(24) dessas praias obtiveram classificação de qualidade “excelente” (INE, 2016), 
havendo apenas uma com classificação “aceitável” (praia Molhe Leste, Peniche). 

 

Figura 21. Mapa ambiental da Região Oeste Norte. 

 

De seguida apresenta-se o mapa da Região Oeste Norte com referência aos principais 
pontos de interesse ambiental, geográfico e turístico. 
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Nascimentos em Mulheres em Idade de Risco 

Os nascimentos em mulheres em idade de risco podem ser utilizados como indicadores 
socioeconómicos de uma região. No ACeS Oeste Norte a proporção de nascimentos em 
mulheres com menos de 20 anos tem vindo a diminuir gradualmente, no triénio 2013-15 
correspondeu a 3,1% dos nascimentos, um valor ainda assim acima do valor no Continente 
(2,9%). Por outro lado, a proporção de nascimentos em mulheres com mais de 35 anos tem 
vindo a aumentar globalmente, sendo consistentemente superior na ARS LVT (30%) 
relativamente ao ACeS (28,2%).  
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Continente ARS Lisboa e Vale do Tejo ACES Oeste Norte

Figura 23. Proporção (%) de nascimentos em mulheres com idade 
inferior a 20 anos, por triénio. Dados: INE. 

Figura 24. Proporção (%) de nascimentos em mulheres com idade 
superior a 35 anos, por triénio. Dados: INE. 
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Em Portugal em 1990, o primeiro filho 
nascia em média quando a mãe tinha 
menos de 25 anos de idade. Nas últimas 
décadas este panorama tem-se alterado, 
fruto de vários fatores socioeconómicos e 
culturais. Atualmente no nosso país, o 
primeiro filho nasce, em média, quando a 
mãe tem mais de 30 anos (30,4 anos em 
2016 em Portugal continental). 

A idade média à qual as mulheres têm o 
seu primeiro filho tem vindo a aumentar 
paulatinamente na Região Oeste, 
acompanhando a tendência nacional. 
Ainda assim, as mulheres na Região 
Oeste tendem a ter o seu primeiro filho 
mais cedo (em 2016 aos 29,8 anos em 
média) relativamente à idade média das 
mulheres em Portugal continental. 

Idade Materna ao Nascimento do Primeiro Filho 

Figura 22. Idade média da mulher à data de nascimento do primeiro filho, 
no Continente e na Região Oeste. Fonte: INE. 
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Nascimentos Pré-Termo e Baixo Peso à Nascença 

Interrupções Voluntárias da Gravidez 
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A proporção de nascimentos de nados-vivos considerados pré-termo (menos de 37 
semanas de gestação) no ACeS Oeste Norte tem vindo a decrescer desde o triénio de 
2008-2010, no último triénio por cada 1000 nascimentos de nados-vivos em média 75 
nasceram antes das 37 semanas de gestação. 

Por outro lado, a número de nados-vivos nascidos com baixo peso à nascença (definido 
como peso inferior a 2500 gramas) tem vindo a aumentar nos últimos anos no ACeS Oeste 
Norte, em 2016 correspondendo a uma proporção superior a 9 por cada 100 nascimentos 
de nados-vivos, valor já superior à média no Continente e na ARS LVT. 

Desde a despenalização da Interrupção 
Voluntária da Gravidez (IVG) em 
Portugal em 2008, o número de 
procedimentos em Portugal continental 
aumentou gradualmente até ao ano de 
2011, começando então a diminuir. Na 
Figura 27 pode ver-se que na ARS 
Lisboa e Vale do Tejo a proporção de 
IVGs realizadas é bastante mais 
elevada do que a média no Continente, 
e ainda mais do que a média no ACeS 
Oeste Norte. Em 2015 no ACeS Oeste 
Norte a taxa de IVGs efetuadas 
aproximava-se de 62 por 10.000 
mulheres em idade fértil –menos de 
metade do valor para a região da ARS 
LVT nesse mesmo ano.  

Figura 25. Proporção (%) de nascimentos pré-termo por nados-
vivos, por triénio. Fonte: INE. 

Figura 26. Proporção (%) de nados-vivos com baixo peso à 
nascença (<2500g), anual. Dados: INE. 

Figura 27. Interrupções Voluntárias da Gravidez (IVGs) por 10.000 
Mulheres em Idade Fértil. Fonte: INE. 
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 Hospitais Centros de 

Saúde 

Unidades 

Funcionais 

USF e UCSP 

IPSS 

 

Farmácias 

Continente 208 357 828 5116 2773 

ARS LVT 74 91 251 1611 1014 

ACeS ON 5* 6 15 110 50 

Legenda 

Quadro XII. Número de Hospitais públicos e privados (2015), Centros de Saúde (2012), Unidades de 
Saúde Familiar e Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (2012), Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (2017), e Farmácias (2015) por Localização Geográfica. 

Recursos e Acesso à Saúde no Oeste Norte 

Figura 4. Mapa de recursos de 
saúde do ACeS Oeste Norte 

*Nota: foi contabilizado o Hospital Termal Rainha D. Leonor, em Caldas da Rainha, apesar deste se encontrar 
temporariamente encerrado, desde 2012 até à data de publicação deste documento. Fonte: INE, Segurança Social. 

Peniche Óbidos 

Bombarral 

Caldas da 
Rainha 

Nazaré 

Alcobaça 

Bombeiros 

Cuidados S. Primários SNS 

Unidade Hospitalar SNS 

Comunidade Terapêutica 

Unidade Internamento RNCCI 

Equipa de Tratamento do SICAD 

Centro Vacinação Internacional 

Centro de Diagnóstico Pneumológico 

Centro de Atendimento a Toxicodependentes  
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 Nº de camas 
hospitalares 

Nº camas hospitalares 
por 1000 habitantes 

Nº de Consultas 
hospitalares 

Nº de Consultas 
presenciais em CSP 

Nº de Consultas em 
CSP por habitante 

Continente 22391 2,3 12231630 20744757 2,1 

ARS LVT 8395 2,3 4464832 6766880 1,9 

ACeS ON 205 1,2 80940 421599 2,4 

 Médicos Enfermeiros Dentistas Farmacêuticos 

Continente 4,76 6,47 0,86 1,19 

ARS LVT 5,20 6,13 0,81 1,45 

ACeS ON 1,88 3,67 0,48 0,85 

Domicílios médicos 14,0 

Domicílios de enfermagem 151,4 

Mortalidade Global 

A taxa bruta de mortalidade no ACeS 
Oeste Norte em 2015 era cerca de 
117 óbitos por 10.000 habitantes, um 
valor sustentadamente superior aos 
da Região de Lisboa e Vale do Tejo 
e Continente. Esta taxa, não sendo 
padronizada, está sujeita a 
influências das características da 
população, e o facto de o ACeS 
Oeste Norte ter uma população 
envelhecida poderá contribuir para a 
diferença visível na Figura 29. Ainda 
na Figura 28 é relevante apontar 
que, a partir de 2012, as taxas brutas 
de mortalidade têm apresentado 
valores globalmente superiores 
relativamente ao período anterior, 
sendo possível especular fatores 
socioeconómicos na sua origem. Nas 
próximas páginas apresenta-se uma 
análise mais aprofundada da 
mortalidade no ACeS Oeste Norte. 

Figura 29. Evolução da taxa bruta de mortalidade (‰), Continente, 
ARS Lisboa e Vale do Tejo e ACeS Oeste Norte. Fonte: INE, 2015. 

Quadro XV. Número de camas, internamentos e consultas externas hospitalares em hospitais públicos ou público-privados, ano de 
2015; número de consultas em Cuidados de Saúde Primários (CSP) total e por habitante no ano de 2015 

 

Quadro XIV. Médicos, médicos dentistas, farmacêuticos por local de residência por 
1000 habitantes; Enfermeiros por local de trabalho por 1000 habitantes; ano de 2015. 

Os quadros seguintes apresentam dados relativos aos recursos e acessibilidade à 
saúde na Região Oeste Norte, comparativamente com a ARS LVT e o Continente. O 
ACeS Oeste Norte possui, em média, menos profissionais de saúde por habitante do 
que a região de Lisboa ou Continente (Quadro XIV). No entanto, o número de 
consultas anuais em unidades de cuidados primários (CSP) por habitante é superior às 
regiões em análise (Quadro XV), correspondendo a 2,4 consultas por habitante da 
Região Oeste Norte no ano 2015. 

Quadro XIII. Taxa de domicílios médicos 
e de enfermagem por 1000 inscritos no 
ACeS Oeste Norte; ano 2015 

Dados: SIARS. Fonte: DE. Dados: INE, 2015 

Fonte: INE, SNS Transparência 
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Mortalidade Infantil e Componentes 

A Taxa de Mortalidade Infantil é um indicador 
que traduz a mortalidade ocorrida em 
crianças com idade inferior a um ano 
relativamente ao número de nascimentos 
ocorridos no mesmo intervalo de tempo, e é 
um indicador muitas vezes utilizado para 
descrever o estado socioeconómico e de 
saúde de uma região.  

Na Figura 30 pode ver-se a evolução da taxa 
de mortalidade infantil, por triénio, no 
Continente, ARS Lisboa e Vale do Tejo e 
ACeS Oeste Norte. Neste último, a taxa de 
mortalidade infantil manteve-se 
persistentemente abaixo do nível nacional 
até ao último triénio, no qual se registou um 
aumento importante da mortalidade infantil 
(3,18 por mil nados-vivos na Região Oeste 
Norte, média do triénio 2014-16), 
essencialmente à custa de um aumento dos 
componentes de mortalidade neonatal e pós-
neonatal (Quadro XVI). Tendo em conta os 
principais grandes grupos de causas de 
morte enumerados pelo INE, as causas mais 
frequentemente registadas no ACeS Oeste 
Norte em óbitos de crianças com menos de 
um ano de idade, entre 2014 e 2016, 
pertenceram ao grupo de infeções perinatais 
e malformações congénitas. É importante 
ressalvar que, tratando-se a mortalidade 
infantil de um fenómeno pouco frequente 
(que envolve números muito pequenos), será 
necessário confirmar estes dados em 
análises estatísticas nos próximos anos para 
confirmação de que esta tendência é real e 
não enviesada por erros não controláveis.  
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Quadro XVI. Evolução de indicadores de mortalidade infantil e componentes no ACeS Oeste Norte, por triénio, permilagem 

Figura 30. Taxa Mortalidade (TM) Infantil (‰) por triénio, 
Continente, ARS Lisboa e Vale do Tejo e ACeS Oeste Norte. 
Fonte: INE. 

Figura 31. Taxa de Mortalidade (TM) Perinatal (‰) por triénio, 
Continente, ARS Lisboa e Vale do Tejo e ACeS Oeste Norte. 
Fonte: INE. 

Nv – Nados-vivos. Fm – Fetos mortos. Fonte: INE 
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Indicador 2005-07 2008-10 2011-13 2014-16 

Taxa de mortalidade infantil (/1000 nv) 1,54 2,29 1,96 3,18 
Taxa de mortalidade neonatal (/1000 nv) 1,16 1,05 1,72 2,65 
Taxa de mortalidade neonatal precoce (/1000 nv) 0,96 0,20 1,45 1,59 
Taxa de mortalidade neonatal tardia (/1000 nv) 0,20 0,85 0,27 1,06 
Taxa de mortalidade pós-neonatal (/1000 nv) 0,39 1,24 0,24 0,53 
Taxa de mortalidade fetal tardia (/1000 nv + fm) 2,76 2,10 1,98 2,11 
Taxa de mortalidade perinatal (/1000 nv + fm) 3,71 2,30 3,43 3,70 
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Mortalidade Específica 

32%

7%

12%
2%

4%

22%

21%

D. Cardiovasculares

Doenças Metabólicas

Doenças
Respiratórias
Doenças Infecciosas

D. Gastrointestinais

Tumores Malignos

Outras

Na Figura 32 podemos observar a mortalidade padronizada por grande grupo de 
causas de morte, para o Continente, ARS Lisboa e Vale do Tejo e ACeS Oeste Norte. 
Mantendo a tendência das últimas décadas, as doenças do aparelho circulatório são a 
principal causa de morte da população em geral, sendo a taxa de mortalidade bastante 
superior no ACeS Oeste Norte quando comparado com a Região de Lisboa e Vale do 
Tejo e Continente. Apresentamos ainda taxas de mortalidade mais elevadas em 
doenças do aparelho respiratório e doenças endócrinas e metabólicas. 

Figura 32. Taxa de Mortalidade Padronizada por Grande Grupo de Causas de Morte, por 100.000 habitantes, 
média do triénio 2012-14, no Continente, ARS Lisboa e Vale do Tejo e ACeS Oeste Norte. Dados: INE, 2015. 

Em proporção, as principais causas 
de morte na população do ACeS 
Oeste Norte no triénio 2012-14 foram 
as doenças cardiovasculares (32%), 
seguidas por tumores malignos 
(22%).  As doenças respiratórias 
foram responsáveis por 12% dos 
óbitos no ACeS Oeste Norte e as 
endócrinas e metabólicas por 7%. 

O grupo de Outras Causas, 
responsável por 21% da mortalidade, 
inclui lesões externas e 
envenenamento, acidentes e 
quedas, suicídios, homicídios e 
sinais e sintomas não classificados 
em outra parte.  

Figura 33. Principais Causas de Morte por Grande Grupo de Causas 
no ACeS Oeste Norte, no triénio 2012-14. Dados: INE, 2015. 
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NA – Não Aplicável, HM - Homens e Mulheres, H – Homens, M - Mulheres. Dados: INE, 2015. 

 

 

 

  

 

Continente ARS LVT ACeS ON 

 
HM H M HM H M HM H M 

Todas as causas de morte 977,4 1258,7 775,2 966,8 1253,2 764,7 1101,7 1371,6 901,7 

Algumas doenças infeciosas e parasitárias 21,5 28,2 16,0 25,3 33,9 18,2 16,7 22,8 11,6 

Tuberculose 
2,0 3,5 0,9 2,2 3,7 1,1 1,5 2,6 0,6 

Vírus da imunodeficiência humana (VIH) 
4,3 7,1 1,9 7,1 11,6 3,3 3,8 6,7 1,3 

Tumores (neoplasmas) malignos 238,8 344,1 164,8 247,8 357,4 173,1 241,9 345,4 171,2 

Tumor maligno do aparelho digestivo e 
peritoneu 90,7 135,6 57,2 90,6 136,5 57,0 89,5 142,0 51,1 

Tumor maligno do cólon e reto 35,6 51,0 25,0 37,8 54,2 26,8 39,2 64,1 21,8 

Tumor maligno da laringe, traqueia, 
brônquios e pulmões 

38,4 70,6 13,9 40,1 73,3 15,3 30,0 51,2 13,4 

Melanoma maligno da pele 2,4 3,0 2,0 2,8 3,6 2,2 3,0 2,2 3,7 

Tumor maligno da mama feminino NA NA 26,8 NA NA 31,2 NA NA 33,2 

Tumor maligno do ovário 
NA NA 6,2 NA NA 6,9 NA NA 8,5 

Tumor maligno do colo do útero NA NA 3,5 NA NA 4,1 NA NA 3,4 

Tumor maligno da próstata NA 43,4 NA NA 46,0 NA NA 64,3 NA 

Tumor maligno da bexiga 8,7 16,5 3,6 10,0 19,8 3,9 8,8 15,3 4,4 

Diabetes mellitus 41,2 45,9 37,6 42,1 49,9 36,8 68,3 83,8 58,2 

Doenças do aparelho circulatório 294,8 343,4 258,2 305,1 356,1 266,1 357,0 414,1 313,3 

Doenças isquémicas do coração 64,4 87,8 47,2 83,9 111,5 63,8 66,3 88,3 50,7 

Doenças cérebro-vasculares 115,3 132,4 102,8 112,6 127,1 101,6 142,7 163,5 126,6 

Doenças do aparelho respiratório 116,3 163,6 87,5 105,2 149,7 78,9 135,2 176,5 108,6 

Pneumonia 54,6 75,3 42,3 50,8 70,9 39,1 65,6 90,1 50,4 

Doenças do aparelho digestivo 41,8 57,5 29,6 38,8 53,1 27,5 40,8 55,3 29,4 

Causas externas de lesão/envenenamento 39,5 60,9 22,5 36,1 55,7 20,5 48,3 72,4 27,8 

Acidentes de transporte 7,1 12,4 2,7 6,3 10,7 2,5 9,0 16,3 2,4 

Suicídios e lesões auto-provocadas 10,3 17,8 4,3 11,2 19,9 4,5 17,1 29,1 7,5 

De seguida apresentam-se as taxas de mortalidade específicas padronizadas para o ACeS Oeste 
Norte, ARS Lisboa e Vale do Tejo e Continente, no triénio 2012-14. No Quadro XVII foi 
considerada a mortalidade na população total (todas as idades), enquanto no Quadro XVIII 
apenas a na população com idade inferior a 75 anos. Encontram-se sublinhadas as causas de 
morte que causam um excesso de mortalidade no ACeS Oeste Norte relativamente à ARS LVT e 
Continente. De nota, tratando-se de valores padronizados, os números apresentados servem 
apenas um propósito comparativo, não devendo ser interpretados pelo seu valor absoluto. 

Mortalidade Específica Padronizada 

Quadro XVII. Taxa de mortalidade específica (/100000 habitantes), padronizada segundo a população-padrão europeia, no 
triénio 2012-14, por grande grupo de causas de morte, na população total, por sexo e local de residência (Continente, ARS 
Lisboa e Vale do Tejo, ACES Oeste Norte) 
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Quadro XVIII. Taxa de mortalidade específica (/100000 habitantes), padronizada segundo a população-padrão 
europeia, no triénio 2012-14, por grande grupo de causas de morte, na população com idade inferior a 75 anos, por 
sexo e local de residência (Continente, ARS Lisboa e Vale do Tejo, ACES Oeste Norte). 

De acordo com os dados apresentados conclui-se que a mortalidade por todas as causas foi 
superior no ACeS Oeste Norte relativamente à ARS LVT e Continente, tanto para a população 
total, como para os indivíduos com menos de 75 anos. Podemos apontar dois importantes 
contribuintes para o excesso de mortalidade no ACeS ON relativamente às outras regiões em 
causa: a diabetes mellitus e as doenças cerebrovasculares. Os acidentes de transporte também 
causam maior mortalidade entre residentes do ACeS, e, entre os tumores malignos, o cancro 
colo-rectal, da mama e da próstata causam mais fatalidades no Oeste Norte do que na ARS LVT 
ou Continente. Por último, chama-se a atenção para as causas externas de 
lesão/envenenamento e lesões auto-provocadas voluntariamente que foram causa de morte 
mais frequente na população do ACeS Oeste Norte do que nas outras regiões consideradas. 

NA – Não Aplicável, HM - Homens e Mulheres, H – Homens, M - Mulheres. Dados: INE, 2015. 

 

 

  

 

Continente ARS LVT ACeS ON 

 
HM H M HM H M HM H M 

Todas as causas de morte 312,4 446,2 197,0 319,3 454,4 204,1 330,6 461,4 216,7 

Algumas doenças infeciosas e parasitárias 9,5 14,4 5,1 12,5 19,2 6,5 6,7 11,1 2,8 

Tuberculose 
0,9 1,5 0,3 1,0 1,6 0,4 0,6 1,2 0,0 

Vírus da imunodeficiência humana (VIH) 
4,1 6,7 1,8 6,7 10,7 3,1 3,1 5,4 1,1 

Tumores (neoplasmas) malignos 124,2 171,8 83,8 129,2 176,4 89,7 122,5 162,1 89,0 

Tumor maligno do aparelho digestivo e peritoneu 47,7 73,0 25,9 47,7 73,5 25,8 47,5 73,9 25,0 

Tumor maligno do cólon e reto 16,0 22,0 11,1 17,2 23,8 11,7 19,5 30,8 10,0 

Tumor maligno da laringe, traqueia, brônquios e 
pulmões 

25,7 45,8 8,5 26,9 47,1 9,9 20,6 34,3 8,7 

Melanoma maligno da pele 1,4 1,8 1,1 1,7 2,2 1,4 2,0 1,2 2,8 

Tumor maligno da mama feminino NA NA 16,0 NA NA 18,5 NA NA 19,0 

Tumor maligno do ovário NA NA 4,0 NA NA 4,6 NA NA 5,2 

Tumor maligno do colo do útero NA NA 2,6 NA NA 3,0 NA NA 2,1 

Tumor maligno da próstata NA 8,7 NA NA 9,6 NA NA 10,7 NA 

Tumor maligno da bexiga 3,0 5,3 1,0 3,5 6,3 1,1 3,1 4,8 1,7 

Diabetes mellitus 9,9 12,6 7,6 10,8 14,1 8,1 15,4 19,7 11,7 

Doenças do aparelho circulatório 60,4 87,0 37,7 65,3 94,9 40,3 77,2 107,5 51,1 

Doenças isquémicas do coração 
19,9 32,4 9,1 23,9 38,8 11,3 20,6 30,5 12,0 

Doenças cérebro-vasculares 21,9 29,8 15,2 21,9 29,8 15,2 28,6 39,5 19,4 

Doenças do aparelho respiratório 17,5 27,2 9,5 16,5 25,3 9,1 17,6 28,0 9,0 

Pneumonia 6,8 10,3 3,9 7,0 10,9 3,7 7,5 14,1 2,1 

Doenças do aparelho digestivo 17,9 28,4 8,8 16,4 26,3 7,9 15,4 24,2 7,6 

Causas externas de lesão/envenenamento 23,3 37,3 10,6 22,0 35,5 10,0 32,1 49,6 15,7 

Acidentes de transporte 5,8 9,8 2,1 5,2 8,9 1,8 7,7 13,7 1,9 

Suicídios e lesões autoprovocadas  7,7 12,4 3,4 8,3 13,7 3,6 13,3 20,9 6,3 
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Escolheu-se analisar algumas das causas de morte específicas que causaram um 
excesso de mortalidade no ACeS Oeste Norte relativamente à ARS LVT e Continente 
(células sublinhadas nos Quadros XVII e XVIII) no referido triénio. 
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Analisando a mortalidade padronizada por tumor maligno do cólon e do reto (Figura 34) é 
possível observar que ela toma valores mais elevados entre os indivíduos do sexo 
masculino dos concelhos de Nazaré e Alcobaça 

Figura 34. Taxa de mortalidade padronizada (/100000 habitantes) por tumores malignos do cólon e do reto, no triénio 
2012-14, na população total residente, por sexo e local de residência. H – Homens, M - Mulheres. Dados: INE 

Analisando a mortalidade padronizada, na população masculina residente total, por tumor 
maligno da próstata verifica-se que em todos os concelhos do ACeS Oeste Norte, exceto 
Bombarral, a mortalidade por tumor maligno da próstata é superior à média da ARS 
Lisboa e Vale do Tejo e Continente. O mesmo padrão se verifica em relação à 
mortalidade por tumores malignos da mama, na população do sexo feminino residente 
nos seis concelhos do ACeS Oeste Norte.  Analisando a mortalidade padronizada, na 
população feminina total, por tumor maligno do ovário por concelho de residência, 
verifica-se que a mortalidade nos concelhos do Bombarral, Peniche, Alcobaça e Caldas 
da Rainha (por ordem decrescente) é superior à média da ARS Lisboa e Vale do Tejo e 
Continente. Finalmente, analisando a mortalidade padronizada por melanoma maligno da 
pele por sexo e concelho de residência, verifica-se que a mortalidade é superior, entre a 
população masculina, nos concelhos da Nazaré e Peniche e, entre a população feminina, 
nos concelhos de Caldas da Rainha e Óbidos. 
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A Figura 35 mostra a mortalidade por diabetes por sexo e concelho de residência. Nele 
verifica-se que a mortalidade por diabetes em todos os concelhos do ACeS Oeste Norte 
é superior à média da ARS Lisboa e Vale do Tejo e Continente. Particularmente, em 
Peniche, onde este valor entre o sexo masculino é aproximadamente o triplo. 

Figura 35. Taxa de mortalidade padronizada (/100000 habitantes) por diabetes, no triénio 2012-14, na população 
total residente, por sexo e local de residência. H – Homens, M - Mulheres. Dados: INE. 
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A taxa de mortalidade padronizada por doenças do aparelho circulatório não apresenta 
muitas diferenças entre concelhos do ACeS Oeste Norte, sendo ligeiramente mais elevada 
entre os residentes de Peniche, e tendencialmente superior nos indivíduos do sexo 
masculino. A mortalidade por doenças cérebro-vasculares, no entanto, apresenta uma 
distribuição por sexo e local de residência mais heterogénea (Figura 36). 

As taxas de mortalidade por doenças do aparelho respiratório e pneumonia apresentam um 
excesso de mortalidade no Quadro XVII, que se dilui em grande parte quando se analisa a 
mortalidade apenas na população com idade inferior a 75 anos (Quadro XVIII). Isto aponta 
para a necessidade de melhorar o acesso e cuidados de saúde para essas doenças na 
população acima dos 75 anos, com vista a reduzir o excesso de mortalidade nessa camada 
etária. 

O ACeS Oeste Norte apresenta um excesso de mortalidade por acidentes, causas externas 
de lesão/envenenamento e suicídios, relativamente à ARS LVT e Continente. Na Figura 37 
podemos verificar que os óbitos por estas causas se concentram maioritariamente nos 
indivíduos do sexo masculino. Embora nos concelhos da Nazaré, Óbidos e Peniche as 
taxas de mortalidade por acidentes e lesões externas/envenenamentos sejam superiores, 
Alcobaça apresenta a maior taxa de mortalidade por suicídio. 

Figura 36. Taxa de mortalidade padronizada (/100000 habitantes) por doenças do aparelho circulatório (doenças 
cérebro-vasculares e outras doenças do aparelho circulatório), no triénio 2012-14, na população total residente, por 
sexo e local de residência. H – Homens, M - Mulheres. Dados: INE. 
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Figura 37. Taxa de mortalidade padronizada (/100000 habitantes) por causas externas de lesão/envenenamento, acidentes, acidentes de 
transporte, e suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente, no triénio 2012-14, na população total residente, por sexo e local de 
residência. H – Homens, M - Mulheres. Dados: INE. 
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Determinantes de Saúde 

Hábitos de Saúde na Adolescência 

Quadro XIX. Prevalência pontual (%) de alguns determinantes de 
saúde entre os utentes inscritos nos cuidados de saúde primários, 
em dezembro de 2015. 

No Quadro XIX enumeram-se alguns fatores 
que influenciam a saúde da população 
avaliados em contexto de Cuidados de 
Saúde Primários (CSP). Da informação 
apresentada, retira-se que uma maior fatia da 
população do ACeS Oeste Norte apresenta 
hábitos tabágicos relativamente à população 
da ARS LVT e do Continente. Este 
determinante de saúde está associado ao 
desenvolvimento de diversas patologias e é 
responsável por uma carga importante de 
morbi-mortalidade.  

Num estudo desenvolvido pela USP Zé Povinho no ano letivo de 2015/16, abrangendo alunos do 
ensino secundário (10º, 11º e 12º ano) de todas as escolas com cursos científico-humanísticos dos 
concelhos do ACeS Oeste Norte, foram investigados os hábitos de saúde e comportamentos de 
risco dos adolescentes, sob a forma de questionário.  

Figura 38. Proporção (%) de alunos ensino secundário que já consumiu 
tabaco, álcool, derivados da marijuana e outras substâncias psicoativas 
(SPA) à data do inquérito. Fonte: USP Zé Povinho. 

O estudo concluiu que 90,8% dos 
estudantes já havia experimentado álcool, 
com uma média de idades no momento de 
experimentação de 13,7 anos. Quase 
metade (42,9%) desses alunos do 10º ano 
confessaram já ter atingido o estado de 
embriaguez, e este número subia para 
58,4% entre os alunos do 12º ano. Dos 
53,2% alunos que revelaram já ter 
experimentado tabaco, 11,3% disse fumar 
todos os dias. Quanto a outras substâncias 
psicoativas (SPA), 23% dos estudantes já 
haviam experimentado derivados da 
marijuana, e 3,8% outro tipo de SPA ilícitas. 

Quanto à iniciação da vida sexual, cerca de metade (49,5%) dos alunos do 12º ano referiu já ter 
tido relações sexuais, comparado com um quarto (25,5%) dos alunos do 10º ano que confirmou o 
mesmo. Dos estudantes que já haviam iniciado a sua vida sexual, 10,2% referiram não ter utilizado 
preservativo na primeira relação sexual. Um dado importante do estudo foi a conclusão de que, 
dos estudantes com vida sexual já iniciada, 31,4% referiu já ter tido relações sexuais associadas 
ao consumo de álcool ou outras drogas. 

10.2%

89.8%
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Não

Figura 39. Uso de preservativo na primeira relação sexual 
entre os estudantes do ensino secundário do ACeS Oeste 
Norte. Fonte: USP Zé Povinho 
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Figura 40. História de relações sexuais associadas ao 
consumo de álcool ou outras SPA, entre alunos do ensino 
secundário do ACeS Oeste Norte. Fonte: USP Zé Povinho 
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 Continente ARS LVT ACES ON 

Excesso de Peso 5,40 5,11 4,44 

Obesidade 6,98 5,91 5,86 

Abuso crónico do álcool 1,38 0,88 0,75 

Abuso do tabaco 9,40 7,70 9,60 

Abuso de drogas 0,42 0,37 0,43 
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Prevenção da Obesidade Infantil 

De acordo com o relatório de Primavera 2017 do Observatório Português dos Sistemas de 
Saúde, em Portugal verifica-se uma maior percentagem de excesso de peso entre crianças dos 
3 aos 10 anos de idade (31% das raparigas e 25% dos rapazes) relativamente a outros países 
da Europa. Isto é, em Portugal, mais do que uma em quatro crianças têm excesso de peso. 
Nas Caldas da Rainha, um estudo mostrou que, entre as crianças entre os 5 e os 6 anos, 25% 
tinha excesso de peso e 11% obesidade (Arroja, 2006).  

Com vista à identificação, prevenção e controlo 
da obesidade na população infantil (5-6 anos) 
no concelho de Caldas da Rainha, arrancou no 
ano letivo 2014/15 um projeto baseado no 
rastreio de crianças do 1º ano de escolaridade, 
de forma a sinalizar aquelas que têm excesso 
de peso e/ou obesidade, de acordo com as 
curvas de crescimento, fornecendo 
gratuitamente às crianças sinalizadas 
consultas especializadas de nutrição, durante o 
ano letivo. Devido aos bons resultados obtidos, 
o projeto tem-se mantido ativo desde então, 
rastreando as crianças do 1º ciclo em cada ano 
letivo e possibilitando o seguimento prolongado 
das crianças sinalizadas em anos anteriores.  

Este projeto concretizou-se através de uma 
parceria entre a Câmara Municipal de Caldas 
da Rainha, a USP do ACeS Oeste Norte e a 
Associação Nacional de Animação e 
Educação, contando com todos os 
Agrupamentos Escolares / Escolas não 
agrupadas do concelho de Caldas da Rainha e 
Hospitais de referência como colaboradores. 

Das crianças rastreadas no ano letivo de 2016-
17 no concelho de Caldas da Rainha, uma 
proporção de 19,1% foi identificada como 
tendo excesso de peso (entre os percentis 85 e 
97), e de 12,8% como obesa (acima do 
percentil 97). 

n=141; 
36%

n=251; 
64%
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Não

Figura 41. Número de crianças identificadas para 
seguimento em consultas especializadas de nutrição, no 
ano letivo de 2014/2015. Fonte: USP Zé Povinho 
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Figura 42. Número de crianças identificadas para 
seguimento em consultas especializadas de nutrição, no 
ano letivo de 2015/2016. Fonte: USP Zé Povinho 

Relativamente ao panorama nacional, o 
ACeS Oeste Norte tem mostrado bons 
resultados nos indicadores relativos ao 
rastreio do cancro da mama e do colo do 
útero (Quadro XX), no entanto, os valores 
relativos ao rastreio de cancro colorretal são 
ainda bastante inferiores aos do Continente. 
Adicionalmente, no ACeS Oeste Norte são 
promovidos rastreios de retinopatia, a cada 
2 anos, orientados para toda a população 
diabética do ACeS, fruto de um protocolo 
entre a Associação Protetora dos Diabéticos 
de Portugal (APDP) e a ARS LVT. Fonte: Transparência SNS. 

Quadro XX. População em risco abrangida por programas de rastreio 

para o cancro da mama (mulheres [50; 70[ anos com mamografia de 

2/2 anos), cancro do colo do útero (mulheres [25; 60[ anos com 

colpocitologia de 3/3 anos) e cancro colorretal (utentes [50; 75[ anos 

com rastreio realizado). Dados cumulativos anuais, dezembro 2015 

Rastreios 

 

 

 

 

      

 Cancro da 
mama 

Cancro do 
colo do útero 

Cancro 
colorretal 

Continente 51,2% 42,2% 47,2% 

ARS LVT 49,3% 37,7% 36,6% 

ACeS ON 63,1% 51,7% 37,6% 
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Saúde Escolar 
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Figura 43. Proporção (%) dos alunos do ACeS Oeste Norte que são 
abrangidos pelo Programa Nacional de Saúde Escolar, por grau de 
ensino, nos anos letivos de 2014/15 e 2015/16. Pré-esc: ensino pré-
escolar; Sec: ensino secundário. Fonte: USP Zé Povinho 

O ACeS Oeste Norte tem implementado localmente o Programa Nacional de Saúde 
Escolar (PNSE), que tem como finalidades promover a saúde e prevenir a doença na 
comunidade educativa, apoiar a inclusão escolar de crianças com necessidades de 
saúde e educativas especiais, promover um ambiente escolar seguro e saudável, 
reforçar os fatores de proteção relacionados com os estilos de vida saudáveis, e 
contribuir para o desenvolvimento dos princípios das escolas promotoras da saúde. 

Dirigido a alunos, professores, auxiliares 
de ação educativa, pais, encarregados de 
educação e outros profissionais do meio 
escolar, o PNSE no ACeS Oeste Norte 
inclui a realização de ações de educação 
para a saúde sobre variados temas de 
saúde (higiene, alimentação, afetos e 
sexualidade, entre outros), formação de 
professores (primeiros socorros, afetos e 
outros temas), avaliações de risco do 
meio escolar, vigilâncias de saúde dos 
alunos e investigação. Dentro das 
atividades realizadas no âmbito da saúde 
escolar, encontram-se as enquadradas 
no Movimento Escola dos Afetos, que 
desenvolve iniciativas relacionadas com 
o meio escolar integradas no projeto 
Cidade dos Afetos (página 47). 

Vacinação 

O ACeS Oeste Norte tem atingido bons resultados de cobertura vacinal segundo o 
Plano Nacional de Vacinação (PNV), tal como é possível observar no Quadro XXI. A 
proporção de idosos ou doentes crónicos vacinados contra a gripe não sazonal no 
ACeS (34,7%) fica um pouco aquém da média no Continente (39,6%), no entanto é 
superior ao valor da ARS Lisboa e Vale do Tejo (32,5%). 

Quadro XXI. Proporção de crianças de 2, 7 e 14 anos com PNV cumprido e de idosos ou doentes 

crónicos com a vacina da gripe (dados cumulativos anuais, dezembro de 2015) 

Fonte: Transparência SNS, USP Zé Povinho 

A USP Zé Povinho realizou um estudo para avaliar a vacinação contra a gripe sazonal 
nos profissionais de saúde do ACeS Oeste Norte na época 2016/17 e estudar as 
motivações por detrás da decisão de vacinação e de recusa. Entre os profissionais de 
saúde do ACeS 46% foram vacinados contra a gripe não sazonal na referida época. 
Apenas 71% dos profissionais de saúde consideraram a vacina eficaz, e 96% 
consideraram fácil o acesso à vacina. Os motivos mais frequentemente citados para a 
não vacinação foram «baixo risco de contrair gripe», «receio dos efeitos adversos da 
vacina» e «dúvidas acerca da eficácia da vacina». 

 

  

 Proporção de 

crianças de 2 

anos, com PNV 

cumprido 

Proporção de 

crianças de 7 

anos, com PNV 

cumprido 

Proporção de 

jovens de 14 

anos, com 

PNV cumprido 

Proporção de 

idosos / doentes 

crónicos com 

vacina da gripe 

Continente 92,8 94,5 87,2 39,6 

ARS LVT 89,1 91,2 80,3 32,5 

ACeS ON 94,3 94,6 87,3 34,7 
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Saúde Oral 

No ano letivo de 2015/16, ao abrigo 
do Programa Nacional de Promoção 
da Saúde Oral (PNPSO), foram 
emitidos 2131 cheques-dentista e 
2632 documentos de referenciação 
ao higienista oral nas escolas do 
ACeS Oeste Norte (faixas etárias dos 
7, 10 e 13 anos de idade), com uma 
taxa de utilização de 58% e 86%, 
respetivamente. De entre os alunos 
que não utilizaram o cheque, 37% 
não teve qualquer consulta com 
médico dentista ou higienista oral 
durante esse ano letivo. Com essa 
preocupação e com vista a aumentar 
a taxa de adesão ao primeiro cheque-
dentista, no ano de 2016 foi 
desenvolvido um trabalho pela USP 
Zé Povinho para informar os 
encarregados de educação acerca do 
PNPSO e forma de utilização do 
cheque-dentista através de sessões 
de esclarecimento nas escolas. Esse 
estudo foi motivado pelas conclusões 
de que, embora 90% dos 
encarregados de educação tivessem 
conhecimento do PNPSO, apenas 
52% conheciam as idades e os 
tratamentos abrangidos pelo cheque-
dentista. 

Saúde Mental 
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Figura 45. Evolução das taxas de utilização dos documentos (cheques 

dentista e documentos de referenciação ao higienista oral) emitidos por 

ano letivo. Dados: USP Zé Povinho 
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Figura 44. Evolução do número de documentos (cheques dentista e 

documentos de referenciação ao higienista oral) emitidos por ano letivo. 

Dados: USP Zé Povinho 

Nas Figuras 44 e 45 podemos observar a evolução de alguns indicadores do programa de 
saúde oral do ACeS Oeste Norte. O número de cheques dentista emitidos tem vindo a 
diminuir ao longo dos anos, havendo um aumento do número de referenciações para 
higienista oral, o que aponta para uma melhoria progressiva do estado de saúde oral das 
crianças observadas, nas idades de 7, 10 e 13 anos. O ACeS Oeste Norte possui quatro 
higienistas orais, que realizam consultas para a aplicação de selantes, polimento dentário, 
aplicação tópica de flúor, destartarização e educação para a higiene oral em contexto de 
CSP. 

A área da Saúde Mental foi enumerada como uma das prioridades no mais recente Plano 
Local de Saúde do ACeS Oeste Norte. Foi assim previsto, nessa publicação, o reforço do 
Programa de Saúde Mental do ACeS Oeste Norte com equipas multidisciplinares com vista 
ao acompanhamento na comunidade de doentes com patologia psiquiátrica, e suas famílias, 
que são sinalizados através de parcerias com as forças policiais, serviços de saúde e outras 
entidades locais. Estas equipas, além da caracterização do episódio/situação de risco, 
procedem à referenciação dos utentes, sempre que necessário, ao médico assistente, 
médico de saúde pública, enfermeiro especialista de saúde mental, consulta de terapia 
familiar, ou outras, pretendendo ser elo de ligação e facilitadora de cuidados. Este programa 
tem como parceiros as unidades funcionais do ACeS Oeste Norte, o departamento de 
Psiquiatria e Saúde Mental do CHO, as forças de segurança públicas, os serviços municipais 
de proteção civil, e as autarquias locais. Tem como objetivos melhorar a acessibilidade das 
pessoas a cuidados de saúde mental, garantir a adesão terapêutica e promover e proteger o 
bem-estar das pessoas e comunidade. 
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Figura 48. Número de mandados de condução para internamento 

compulsivo por 10000 habitantes, por concelho, média do triénio 

2014-16. Dados: USP Zé Povinho 

Entre os técnicos que integram as equipas multidisciplinares referidas, enumeram-se duas 
enfermeiras especialistas em Enfermagem de Saúde Mental, que fazem intervenção em famílias 
vulneráveis e pessoas com doença mental grave e seus familiares, grupos de apoio terapêutico a 
cuidadores informais e famílias em processo de luto, prevenção e deteção precoce de depressão 
pós-parto, e apoio a iniciativas locais no âmbito da promoção da saúde e saúde mental nos 
concelhos de Caldas da Rainha e Peniche (semanas da juventude, feiras da saúde, jornadas 
sénior, etc). 

O ACeS Oeste Norte possui ainda o projeto “Familiarmente”, uma iniciativa de saúde mental 
promovida pela Unidade de Saúde Pública Zé Povinho (Unidade Local da Saúde Pública de 
Óbidos), sustentada na intervenção em Terapia Familiar e Sistémica, que abrange os concelhos 
de Bombarral, Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche. Esta consulta tem como objetivo 
disponibilizar uma intervenção que contribua para uma eventual resolução de problemas e 
dificuldades aos indivíduos e famílias, no âmbito da sua dinâmica relacional funcional, familiar ou 
comunitária. O projeto prevê, para o concelho de Óbidos, uma forma particular de intervenção, 
articulando com o município através do veterinário municipal, e com o envolvimento de um 
elemento animal, na dinâmica de intervenção, intitulando-se este subprojecto “Um Amigo 
Especial”. A iniciativa foi já premiada pela "Missão Continente", com os projetos "Familiarmente – 
Um Amigo Especial" e "Os Silva – Vivendo Familiarmente" nos anos de 2015 e 2016, 
respetivamente. 

Há ainda a referir um recente projeto de parceria entre o ACES Oeste Norte e o serviço de 
Pedopsiquiatria do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (Hospital de Santa Maria) com arranque no 
ano de 2017, que prevê o acompanhamento de crianças sinalizadas em consulta de 
especialidade da área da saúde mental infanto-juvenil por médicos especialistas que se 
deslocam semanalmente do referido centro hospitalar às Unidades de CSP dos concelhos de 
Caldas da Rainha e Peniche. 

Em Portugal o internamento compulsivo está 
regulamentado pela Lei de Saúde Mental, 
que prevê a condução de utentes portadores 
de anomalia psíquica grave aos serviços de 
saúde, nos termos da Lei n.º 36/98, de 24 de 
julho. No ano de 2015, a taxa de emissão de 
mandados de condução para internamento 
compulsivo no ACeS Oeste Norte foi inferior 
à média da ARS Lisboa e Vale do Tejo 
(Figura 47). Fazendo uma análise por 
concelho, verifica-se que o concelho da 
Nazaré obteve, no triénio de 2014-16, o 
maior número de mandados de condução 
emitidos por 10.000 habitantes (Figura 48). 
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Figura 46. Proporção (%) de mandados de condução para internamento compulsivo 

emitidos por ACeS da ARS Lisboa e Vale do Tejo, no ano de 2015. Fonte: ARS LVT. 

Figura 47. Número de mandados de 

condução para internamento 

compulsivo por 10000 habitantes, no 

ano de 2015. Fonte: ARS LVT; USP 

Zé Povinho. 
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Medicina do Viajante e Vacinação Internacional 

Ainda no âmbito da medicina preventiva, existe no ACeS Oeste Norte uma consulta 
de Medicina do Viajante, que tem lugar no Centro de Saúde do Bombarral, onde 
está localizado também o Centro de Vacinação Internacional da Região Oeste. Esta 
consulta fornece aconselhamento médico pré-viagem aos utentes que planeiam 
deslocar-se para fora do país, nomeadamente as medidas preventivas a adotar 
antes, durante e depois da viagem. Estas medidas dependem do destino, idade e 
estado de saúde do viajante, data de início da viagem e tipo de viagem, e incluem 
habitualmente medidas de proteção individual, vacinação, medicação preventiva da 
malária, informação sobre higiene individual, cuidados a ter com a água e os 
alimentos, entre muitos outros aspetos. 
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Figura 49. Evolução do número de atendimentos médicos e de 

enfermagem realizados no contexto de Medicina do Viajante e 

Vacinação Internacional. Dados: USP Zé Povinho 

A consulta de Medicina do Viajante do ACeS Oeste Norte tem tido uma procura 
crescente nos últimos anos, provavelmente como resultado de um aumento no 
turismo internacional e emigração, e na consciencialização da população de 
viajantes internacionais em termos de medicina preventiva pré-viagem. Apesar da 
dificuldade em dar resposta a tal afluência, a consulta do viajante realizou 334 
atendimentos médicos no ano de 2016. O número de atendimentos de enfermagem 
no contexto da vacinação internacional foi de 454 nesse mesmo ano (Figura 49). 
Na Figura 50 podemos observar a proporção de vacinas administradas no contexto 
da vacinação internacional no ano de 2016: a vacina mais frequentemente 
administrada foi a contra a Febre Tifóide (41%), seguida do reforço da vacina 
contra a poliomielite (VIP; 27%), e da vacina contra a Febre Amarela (16%). É 
necessário ter em conta que a distribuição de vacinas administradas neste contexto 
depende não só dos países de destino, como de fatores individuais e histórico 
vacinal dos viajantes. 

Figura 50. Distribuição da proporção (%) de vacinas 

administradas no contexto da vacinação internacional, no 

ano de 2016. Dados: USP Zé Povinho 

O ACeS Oeste Norte dispõe ainda de recursos dirigidos ao controlo de 
comportamentos aditivos na região, com serviços de apoio que abordam o uso de 
tabaco e o abuso de álcool e outras substâncias psicoativas (PSA) em todos os 
níveis de prevenção. Nomeiam-se, neste perfil de saúde, a consulta de Alcoologia 
do ACeS Oeste Norte, as Equipas de Tratamento de Caldas da Rainha e Peniche, 
o Centro de Atendimento a Toxicodependentes da Nazaré, e a consulta de 
Cessação Tabágica do ACeS Oeste Norte. 

Prevenção e Tratamento de Comportamentos 

Aditivos 
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A Consulta de Alcoologia do ACeS 
Oeste Norte tem lugar no Centro de 
Saúde de Caldas da Rainha e 
destina-se a todos os utentes da área 
de abrangência do ACeS Oeste 
Norte, com atendimento em horário 
laboral e pós-laboral. Durante o ano 
de 2016 foram realizadas 450 
consultas e prestado apoio a 147 
utentes, com uma média de 3,1 
consultas por utente. À última 
consulta do ano de 2016, 51% dos 
utentes estavam abstinentes.   

 Um estudo realizado em 2016 
avaliou e caracterizou o perfil socio-
demográfico dos utentes desta 
consulta (Figuras 51 e 52). A maioria 
dos utentes foram enviados à 
consulta pelos serviços de saúde 
(45%) e por imposição legal (34%). 
Verifica-se que a maior parte dos 
utentes pertencem às faixas etárias 
dos 35 e 64 anos.  

Figura 51. Distribuição percentual dos utentes da Consulta de 
Alcoologia do ACeS Oeste Norte, segundo a proveniência; ano 2015 

Figura 52. Distribuição percentual dos utentes da Consulta de 
Alcoologia do ACeS Oeste Norte por grupo etário (anos), na primeira 
consulta 

Na intervenção em comportamentos aditivos associados ao consumo de substâncias 
psicoativas, na área de abrangência do ACeS Oeste Norte existem duas Equipas de 
Tratamento (ET), no concelho de Caldas da Rainha e no concelho de Peniche, integradas 
no Centro de Respostas Integradas (CRI) do Oeste. Ao CRI compete executar os 
programas de intervenção local, no que respeita à prevenção dos comportamentos aditivos 
e dependências, bem como à prestação de cuidados integrados e globais a utentes com 
comportamentos aditivos e dependências de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas, 
segundo as modalidades terapêuticas mais adequadas a cada situação, em regime de 
ambulatório, com vista ao tratamento, redução de riscos, minimização de danos e 
reinserção, bem como à sua referenciação a unidades hospitalares, unidades de alcoologia, 
ou comunidades terapêuticas.  

O ACeS Oeste Norte dá ainda apoio ao Centro de Atendimento a Toxicodependentes (CAT) 
no concelho da Nazaré, com base numa parceria entre a ARS Lisboa e Vale do Tejo/ACeS 
Oeste Norte, CRI do Oeste, Confraria Nossa Senhora da Nazaré e Município da Nazaré.  
Aberto desde o ano de 2002, o CAT providencia um serviço de consulta aberta, apoio e 
tratamento a toxicodependentes, afirmando-se como um centro especializado na prevenção, 
tratamento, recuperação e reinserção social dos toxicodependentes do concelho. 

Consulta de Alcoologia do ACeS Oeste Norte 

 

Equipas de Tratamento e Centro de Atendimento a 

Toxicodependentes 

 

O Programa de Alcoologia do ACeS Oeste Norte engloba duas vertentes: a intervenção 
comunitária que promove a prevenção primária dos problemas relacionados com o álcool; e 
a consulta de alcoologia que, em articulação com vários parceiros sociais e institucionais, 
visa o tratamento de doentes com dependência alcoólica e prevenção de recaída. 
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O uso de tabaco é reconhecido como uma das causas major de morbilidade e mortalidade a 
nível mundial, potenciando o desenvolvimento de doenças tais como neoplasias de 
localização diversa, patologia cardíaca, doença pulmonar crónica obstrutiva, acidente vascular 
cerebral, e complicações na gravidez, entre outras. Além disso, como já foi referido 
anteriormente, este determinante de saúde tem uma expressão importante no ACeS Oeste 
Norte (Quadro XIX) afetando cada vez mais o género feminino em termos proporcionais, e 
sendo muitas vezes introduzido numa fase precoce da vida (Figura 38). 

A Consulta de Cessação Tabágica do ACeS Oeste Norte tem como objetivo acompanhar 
indivíduos no processo de cessação tabágica e dinamizar ações no âmbito do tabagismo, 
para diminuir o número de fumadores na comunidade e aumentar a proporção de jovens não 
fumadores através da educação para a saúde e promoção de estilos de vida saudáveis. 

Consulta de Cessação Tabágica 

Finalmente, com o objetivo de prevenir infeções pelo VIH e pelos vírus das Hepatites B e C, 
por via sexual, endovenosa e parentérica, nas Pessoas que Utilizam Drogas Injetáveis 
(PUDI) tem sido assegurada a distribuição de material esterilizado e a recolha e destruição 
deste material utilizado em diferentes locais dos seis concelhos do ACeS Oeste Norte, no 
âmbito do Programa de Troca de Seringas (PTS). Atualmente, o ACeS Oeste Norte possui 
35 farmácias aderentes ao PTS. A listagem completa das instituições aderentes pode ser 
encontrada na página eletrónica do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA 
(PNVIHSIDA). 
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Figura 53. Número de novos utentes atendidos na consulta de cessação tabágica no 

ano de 2016, de acordo com o grupo etário, e género. Dados: USP Zé Povinho. 

Figura 54. Número de novos utentes atendidos na 

consulta de cessação tabágica no ano de 2016, por 

género, de acordo com o estado final de fumador ou 

não fumador. Dados: USP Zé Povinho. 

Só no ano de 2016 foram realizados 444 
atendimentos de cessação tabágica, 60 deles 
como primeira consulta. Para atingir os 
objetivos propostos são utilizados diversos 
métodos terapêuticos de suporte ao processo 
de desabituação tabágica e destaca-se, na 
Figura 55, o enfoque da consulta do ACeS 
Oeste Norte nos métodos de aconselhamento 
e psicoterapia, o que poderá estar relacionado 
com os bons resultados obtidos nesta consulta 
(Figura 54) em relação aos resultados 
habitualmente atingidos em consultas de 
cessação tabágica. 
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Figura 55. Métodos utilizados na consulta de cessação 

tabágica em 2016. PSI: psicoterapia. TSN: terapêutica de 

substituição com nicotina. BUP: bupropiona. Dados: USP Zé 

Povinho. 
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Morbilidade a Nível 

dos Cuidados de 

Saúde Primários 

Dados: SIARS. Fonte: DE. 

O Quadro XXIV apresenta a lista 
dos diagnósticos mais frequentes 
entre os utentes do ACeS Oeste 
Norte, registados nos Cuidados de 
Saúde Primários. A alteração do 
metabolismo dos lípidos, e a 
hipertensão sem complicações 
ocupam o primeiro e segundo lugar 
na lista, respetivamente, com 
prevalências pontuais na ordem 
dos 20%. Em terceiro e quarto 
lugar surgem as perturbações 
depressivas e o abuso do tabaco, 
respetivamente, com uma 
proporção de diagnósticos ativos 
na ordem dos 10% entre os utentes 
do ACeS Oeste Norte. 

No ano de 2015 a taxa de utilização de 
consultas médicas no ACeS Oeste Norte, 
isto é, a proporção de utentes com pelo 
menos uma consulta no período de tempo 
apontado (Quadro XXII), foi superior à do 
Continente e ARS Lisboa e Vale do Tejo, 
atingindo valores de 71% a um ano, e 89% 
a três anos.  

O ACeS Oeste Norte obteve ainda bons 
índices de acompanhamento adequado de 
grupos de utentes (Quadro XXIII), 
indicadores que levam em conta o número 
de consultas de acompanhamento 
realizadas face ao número de consultas 
considerado adequado para cada grupo de 
utentes. Os melhores índices de 
acompanhamento adequado no ACeS 
Oeste Norte dizem respeito às consultas de 
saúde infantil (acima de 75%) e de saúde 
materna (cerca de 72%), seguidos pelas 
consultas de hipertensão e diabetes (68% e 
66%, respetivamente) e consultas de 
planeamento familiar de mulheres em idade 
fértil (62%). 

Quanto ao consumo de medicamentos 
genéricos no ACeS Oeste Norte, em 2015 
estes corresponderam a 61% de todos os 
medicamentos consumidos, face a 59% na 
ARS Lisboa e Vale do Tejo. 
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Figura 56. Proporção (%) de medicamentos consumidos 

que são genéricos, no ano 2015. Dados: SIARS. Fonte: DE. 

Quadro XXII. Taxa (%) de utilização de consultas médicas 

(a um e a três anos) no ACeS Oeste Norte, dezembro 2015 

Dados: SIARS. Fonte: DE. 

Quadro XXIII. Índices de desempenho (índices de 

acompanhamento adequado) do ACeS Oeste Norte, 

em dezembro 2015 

Dados: SIARS. Fonte: DE. 

Quadro XXIV. Proporção dos 10 diagnósticos ativos mais frequentes entre 

os utentes inscritos no ACeS Oeste Norte, dezembro 2015 

 

 

  

Os 10 problemas de saúde mais frequentes nos utentes do ACeS 
Oeste Norte 

Alteração dos lípidos (T93) 20,2 

Hipertensão sem complicações (K86) 18,7 

Perturbação depressiva (P76) 10,0 

Abuso do tabaco (P17) 9,6 

Síndrome da coluna com irradiação de dor (L86) 7,9 

Diabetes não insulino-dependente (T90) 7,6 

Infeção respiratória superior aguda (R74) 6,3 

Distúrbio ansioso/estado de ansiedade (P74) 6,0 

Obesidade (T82) 5,9 

Cistite/infeção urinária outra (U71) 4,8 

 1 ano 3 anos 

Continente 69,59 86,55 

ARS LVT 61,29 79,33 

ACeS Oeste Norte 71,31 88,96 

Índice de acompanhamento em 
planeamento familiar de mulheres 
em idade fértil 

61,9% 

Índice de acompanhamento em 
saúde materna 

72,1% 

Índice de acompanhamento em 
saúde infantil no 1º ano 

81,7% 

Índice de acompanhamento em 
saúde infantil no 2º ano 

75,9% 

Índice de acompanhamento a 
utentes diabéticos 

66,4% 

Índice de acompanhamento de 
hipertensos 

68,2% 
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No Quadro XXV podemos observar a proporção de diagnósticos ativos por utentes 
inscritos nas unidades de CSP do ACeS Oeste Norte, ARS Lisboa e Vale do Tejo e 
Continente. Nele podemos destacar a maior proporção de diagnósticos de diabetes 
(particularmente não insulinodependente), hipertensão arterial e perturbações 
depressivas entre os utentes do ACeS Oeste Norte, relativamente aos utentes da 
ARS Lisboa e Vale do Tejo e Continente.  

Quadro XXV. Proporção (%) de diagnósticos ativos por utentes inscritos nas unidades de CSP no 

Continente, Região de Lisboa e Vale do Tejo e ACeS Oeste Norte, em dezembro de 2015. 

Nota: os dados relativos à ARS Lisboa e Vale do Tejo correspondem à média dos ACeS integrantes. Dados: SIARS. 

Fonte: DE. 

 

 

 

  

Diagnóstico ativo (código ICPC-2) 
Proporção de diagnósticos ativos (%) 

Continente ARS LVT ACeS ON 

Alteração do metabolismo dos lípidos (T93) 20,40 15,59 20,24 

Acidente vascular cerebral (K90) 1,77 1,08 1,34 

Enfarte agudo do miocárdio (K75) 0,81 0,58 0,72 

Diabetes insulino-dependente (T89) 0,76 0,56 0,63 

Diabetes não insulino-dependente (T90) 6,93 5,92 7,56 

Diabetes (T89+T90) 7,66 6,48 8,19 

Excesso de peso (T83) 5,40 5,11 4,44 

Obesidade (T82) 6,98 5,91 5,86 

Hipertensão arterial (K86 + K87) 21,40 19,26 22,64 

Abuso crónico do álcool (P15) 1,38 0,88 0,75 

Abuso do tabaco (P17) 9,40 7,70 9,60 

Abuso de drogas (P19) 0,42 0,37 0,43 

Sensação de ansiedade (P01) 3,35 2,49 2,51 

Estado de ansiedade (P74) 5,61 4,16 5,97 

Perturbações depressivas (P76) 8,75 7,87 10,04 

Demência (P70) 0,77 0,67 0,85 

DPOC (R95) 1,29 0,99 0,96 

Asma (R96) 2,33 2,15 2,55 

Rinite alérgica (R97) 3,44 3,79 3,67 

Doença dos dentes e gengiva (D82) 2,89 2,15 2,16 

Doença do esófago (D84) 1,32 1,19 1,56 

Osteoartrose da anca (L89) 2,04 1,49 2,09 

Osteoartrose do joelho (L90) 4,30 3,16 4,11 

Osteoporose (L95) 2,37 1,92 1,83 

Infeção VIH/SIDA (B90) 0,14 0,25 0,15 

Hipertrofia prostática benigna (Y85) 3,12 2,51 3,13 

HM - Homens e Mulheres  |  H - Homens  | M - Mulheres 
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Figura 59. Proporção (%) de diagnósticos ativos de “Perturbação depressiva” 

nos inscritos nas unidades de CSP de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, 

Nazaré, Óbidos e Peniche; média do triénio 2013-15. Dados: SIARS. Fonte: DE. 
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Figura 57. Proporção (%) de diagnósticos ativos de “Diabetes” nos inscritos 

nas unidades de CSP de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, 

Óbidos e Peniche; valor médio do triénio 2013-15. Dados: SIARS. Fonte: DE. 

Figura 58. Proporção (%) de diagnósticos ativos “Hipertensão arterial” nos 

inscritos nas unidades de CSP de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, 

Nazaré, Óbidos e Peniche; média do triénio 2013-15. Dados: SIARS. Fonte: DE. 
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Figura 60. Evolução da proporção (%) de diagnósticos ativos de “Diabetes”, “Hipertensão arterial” e “Perturbação 

depressiva” nos utentes inscritos no ACeS Oeste Norte; valor anual. Dados: SIARS. Fonte: DE. 

Nas Figuras 57 a 59 apresenta-se uma 
análise mais aprofundada de alguns dos 
problemas de saúde destacados da 
análise do Quadro XXV.  

Analisando a proporção de diagnósticos 
ativos de diabetes, verificamos que nos 
utentes de Nazaré e Peniche essa 
proporção é bastante menor que nos 
restantes concelhos (Figura 57).  

Os utentes inscritos nos CSP dos 
concelhos de Caldas da Rainha e 
Alcobaça são os que apresentam maior 
proporção de diagnósticos ativos de 
perturbação depressiva. Neste âmbito, é 
importante lembrar que a taxa de 
mortalidade por “suicídios e lesões auto-
provocadas” tem tomado valores muito 
elevados no ACeS Oeste Norte, 
particularmente entre os homens e no 
concelho de Alcobaça.  

No global, a proporção de registos ativos 
de diabetes e hipertensão arterial sofreu 
um aumento mais acentuado até ao ano 
de 2012 (Figura 60), com um aumento 
mais discreto desde então. Tal poderá 
ser o resultado de uma maior 
sensibilização para o registo e 
codificação informática de diagnósticos 
entre os médicos dos CSP. Pelo 
contrário, a proporção de diagnósticos 
ativos de perturbação depressiva no 
ACeS Oeste Norte mostra uma evolução 
mais acentuada nos últimos anos. 
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Dados: SIARS. Fonte: DE. 
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Por último, para toda a informação cujos dados foram obtidos através do SIARS, há que 
considerar possíveis viéses na sua análise, como a não padronização dos mesmos para 
efeitos de comparação e as diferenças locais em termos de codificação de diagnósticos 
pelos médicos de medicina geral e familiar. 

Na Figura 61, apresenta-se a proporção de diagnósticos ativos de síndromes dolorosas 
do aparelho musculo-esquelético, sendo essa uma área de necessidades sentidas no 
ACeS Oeste Norte, particularmente em termos de incapacidade e de carga de doença, 
estando alguns destes diagnósticos entre os mais frequentemente registados a nível dos 
nossos CSP (Quadro XXIV, página 34). Da análise sucinta da Figura 60, retira-se que as 
síndromes da coluna com irradiação são as síndromes dolorosas mais prevalentes entre 
os utentes do ACeS Oeste Norte em todos os concelhos. As síndromes dolorosas da 
coluna e do ombro têm uma grande proporção de registos ativos nos concelhos de 
Alcobaça, seguida de perto por Nazaré e Caldas da Rainha. Chama-se a atenção para a 
associação frequente entre as síndromes dolorosas crónicas e as síndromes depressivas, 
podendo haver relação entre os dois grupos de patologias nos concelhos referidos. 

Quadro XXVI. Proporção (%) de diagnósticos ativos (tumores malignos) por utentes inscritos nas unidades de CSP no 

Continente, Região de Lisboa e Vale do Tejo e ACeS Oeste Norte, em dezembro de 2015. 

Figura 61. Proporção (%) de diagnósticos ativos (síndromes dolorosas) nos inscritos nas unidades de CSP de Alcobaça, Bombarral, Caldas 

da Rainha, Nazaré, Óbidos e Peniche; média do triénio 2013-15. Dados: SIARS. Fonte: DE. 

O Quadro XXVI apresenta o registo de tumores malignos nas unidades de CSP do ACeS 
Oeste Norte. Como estas patologias apresentam taxas de letalidade elevadas, é necessário 
ter em consideração também as suas taxas de mortalidade (Quadros XVII e XVIII, páginas 
22 e 23) dado que podem influenciar a prevalência. Podemos verificar que o ACeS Oeste 
Norte regista uma maior proporção de diagnósticos ativos de neoplasia maligna da mama 
feminina, do cólon e do reto, e da próstata, apesar das taxas de mortalidade específica 
correspondentes também serem superiores. Sugere-se a realização de estudos com o 
intuito de confirmar esta informação e entender os motivos subjacentes. Por outro lado, o 
ACeS Oeste Norte regista uma maior proporção de diagnósticos ativos de neoplasia do 
colo do útero, no entanto isto pode ser explicado pela taxa de mortalidade mais baixa (os 
doentes vivem mais tempo). 

                                                                                                                                                                

  

Diagnóstico ativo (código ICPC-2) 
Proporção de diagnósticos ativos (%) 

Continente ARS LVT ACES ON 

Neoplasia maligna do colo do útero (X75) 0,12 0,12 0,16 

Neoplasia maligna do cólon e reto (D75) 0,47 0,43 0,51 

Neoplasia maligna da mama feminina (X76) 0,72 0,73 0,79 

Neoplasia maligna da próstata (Y77) 0,47 0,47 0,59 

Neoplasia maligna do pulmão/brônquio (R84) 0,08 0,08 0,07 

Neoplasia maligna do estômago (D74) 0,13 0,09 0,10 

HM - Homens e Mulheres  |  H - Homens  | M - Mulheres 
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Morbilidade Hospitalar (Urgências) 

Apesar de, nos últimos anos, se 
verificar uma diminuição global do 
número de episódios de urgência por 
habitante, no ACeS Oeste Norte 
existe um excesso de urgências 
hospitalares (nos serviços de 
urgência hospitalares públicos da 
região) por número de residentes na 
região, particularmente comparado 
com o mesmo índice na Região da 
ARS Lisboa e Vale do Tejo e 
Continente (Figura 62). 

Por outro lado, analisando o número 
de internamentos hospitalares por 
episódio de urgência (Figura 63), nos 
hospitais públicos ou parcerias 
público-privadas de cada região, 
observa-se que no ACeS Oeste Norte 
o número de internamentos por 
urgência é aproximadamente metade 
do valor registado na ARS LVT e 
Continente. 

Estes dados sugerem que no ACeS 
Oeste Norte existe um excesso de 
uso dos serviços de urgência 
hospitalares da região pelos 
habitantes, sem que se verifiquem 
índices de internamento por episódios 
de urgência superiores. 
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Figura 62. Evolução do número de episódios de urgência em hospitais 

públicos ou parcerias público-privadas por habitante da área geográfica 

de referência, no Continente, ARS LVT e ACeS Oeste Norte. Dados: INE.  

Figura 64. Distribuição de Episódios de Urgência por Grupo de 

Prioridade da Triagem de Manchester no Centro Hospitalar do Oeste, 

ano de 2016. Fonte: Transparência SNS.  
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Figura 63. Evolução do número de internamentos hospitalares por 

episódio de urgência, nos hospitais de referência da área geográfica do 

Continente, ARS LVT e ACeS Oeste Norte. Dados: INE.  

Aliás, analisando a distribuição dos 
episódios de urgência do Centro 
Hospitalar do Oeste por pulseira de 
prioridade (Figura 64) em 2016, verifica-
se que 41,7% correspondeu a “falsas 
urgências”, isto é, episódios 
classificados como grau de prioridade 
baixo (pulseiras verdes, azuis e 
brancas) que, por definição, não 
necessitavam de cuidados de saúde 
urgentes em contexto de serviço de 
urgência hospitalar. Estes dados 
sugerem a necessidade de reforço das 
respostas de atendimento permanente 
dos serviços de CSP e também de 
educação da população residente para 
a saúde e uso racional dos serviços de 
saúde disponíveis. 
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Quadro XXVII. Proporção (%) de primeiras consultas 

hospitalares realizadas em tempo adequado, média anual. 
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Figura 65. Proporção (%) de primeiras consultas realizadas em 

tempo adequado, média anual. Fonte: Transparência SNS. 

Morbilidade Hospitalar (Consultas) 

Quadro XXIX. Proporção (%) de primeiras consultas hospitalares do total de 

consultas realizadas, média anual 

Fonte: Transparência SNS. 

Fonte: Transparência SNS. 

Quadro XXVIII. Número total de consultas hospitalares realizadas, por ano. 

Fonte: Transparência SNS. 

Morbilidade Hospitalar (Internamentos) 

Quadro XXX. Número de internamentos em hospitais públicos e 

parcerias público-privadas por 1000 habitantes, por localização 

geográfica. 

Fonte: INE. 

A capacidade de resposta hospitalar para a marcação de primeiras consultas de especialidade 
dentro do tempo adequado, tem aumentado, no global, no Centro Hospitalar de Leiria (CHL) e no 
Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN)/Hospital de Santa Maria desde 2013 (Figura 65). 

No entanto, no Centro Hospitalar do 
Oeste (CHO), apesar do número total 
de consultas hospitalares por ano ter 
aumentado no ano de 2016 (Quadro 
XXVIII) e da proporção de primeiras 
consultas do total de consultas 
realizadas se manter relativamente 
estabilizado no período apontado 
(Quadro XXIX), a proporção de 
primeiras consultas de especialidade 
realizadas em tempo adequado tem 
vindo a decrescer desde 2014, 
situando-se na ordem dos 66% no ano 
de 2016. Este número contrasta com 
os valores obtidos no CHL e CHLN, de 
83% e de 70% respetivamente. 
Sugere-se uma análise mais 
aprofundada deste problema com a 
realização de estudos para a 
compreensão das causas 
subjacentes, que permitam delinear 
estratégias de correção.  

Analisando os internamentos hospitalares 
em hospitais públicos e parcerias público-
privadas, verifica-se que a taxa de 
internamentos por 1000 habitantes se tem 
mantido relativamente constante nos 
últimos anos no ACeS Oeste Norte 
(Quadro XXX), com cerca de 51 
internamentos por 1000 habitantes. Esta 
taxa é inferior à observada na Região de 
Lisboa e Vale do Tejo e no Continente. 

  

 2013 2014 2015 2016 

Centro Hospitalar de 
Leiria (CHL) 

76,86 81,68 83,82 82,97 

Centro Hospitalar do 
Oeste (CHO) 

79,08 82,14 76,32 65,79 

Centro Hospitalar 
Lisboa Norte (CHLN) 

58,08 56,58 71,03 69,74 

 2013 2014 2015 2016 

Centro Hospitalar de 
Leiria (CHL) 

1418030 1615652 1658610 1699367 

Centro Hospitalar do 
Oeste (CHO) 

918029 909719 865305 921571 

Centro Hospitalar 
Lisboa Norte (CHLN) 

4619060 4431635 4541861 4610325 

 2013 2014 2015 2016 

Centro Hospitalar de 
Leiria (CHL) 

35,4% 35,4% 35,1% 33,8% 

Centro Hospitalar do 
Oeste (CHO) 

32,4% 34,5% 33,2% 32,6% 

Centro Hospitalar 
Lisboa Norte (CHLN) 

27,1% 25,0% 26,7% 26,8% 

 2013 2014 2015 

Continente 88,66 86,99 87,66 

ARS LVT 85,99 84,65 85,60 

ACeS ON 52,95 52,99 51,32 
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A Figura 66 apresenta as taxas de internamento por algumas causas de destaque no 
ACeS Oeste Norte, ARS Lisboa e Vale do Tejo e Continente. Como já foi mencionado, a 
taxa global de internamento por habitante no ACeS Oeste Norte é significativamente 
inferior às registadas na ARS LVT e Continente (Quadro XXXI), pelo que seria de esperar 
que as taxas de internamento específicas mantivessem uma tendência semelhante. 

A maior diferença entre as taxas de internamento pelos grupos de diagnósticos apontados 
consiste na taxa de internamento por pneumonia, com 300 internamentos por 100.000 
habitantes no ACeS Oeste Norte e mais de 370 internamentos por 100.000 habitantes na 
ARS LVT e Continente no ano de 2015. Importa lembrar que a taxa de mortalidade por 
pneumonia no ACeS ON toma valores bastante elevados relativamente às mesmas 
regiões em comparação, sendo este excesso de mortalidade mais acentuado na 
população mais idosa (Quadros XVII e XVIII, páginas 22 e 23). 

Também se verificam diferenças significativas nas taxas de internamento por insuficiência 
cardíaca congestiva, e por asma/doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) em adultos, 
ficando novamente o ACeS Oeste Norte abaixo das taxas de internamento nas regiões de 
Lisboa e Vale do Tejo e Continente. 

Havendo necessidade de um estudo mais aprofundado relativamente a internamentos 
hospitalares para corroborar a informação apresentada, os dados apontam para uma 
capacidade de internamento hospitalar limitada na região Oeste Norte, o que se prenderá 
possivelmente com a existência de 1,2 camas hospitalares por mil habitantes no ACeS 
ON, quase metade da média registada na ARS LVT e Continente (Quadro XV, página 19). 

Figura 66. Taxa de internamento em hospitais públicos ou parcerias público-privadas por doenças cerebrovasculares em utentes com 

menos de 65 anos, por asma ou DPOC em utentes adultos, por complicações da diabetes mellitus, por insuficiência cardíaca congestiva, 

por angina de peito, e por pneumonia, por 100.000 habitantes, no ACeS Oeste Norte, ARS Lisboa e Vale do Tejo (média) e Continente 

(mediana), dezembro 2015 (dados cumulativos anuais). Fonte: Benchmarking ACSS 
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Doenças de 

Declaração Obrigatória 

Quadro XXXI. Incidência cumulativa de notificações (/100 000 hab) 

no SINAVE, no primeiro semestre de 2015. 

Figura 67. Número de doenças de declaração obrigatória notificadas 

no ACeS Oeste Norte, por semestre. Fonte: SINAVE. 
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No ano de 2016 foram notificados 83 
casos de doenças transmissíveis de 
declaração obrigatória no ACeS Oeste 
Norte, através do Sistema de Informação 
Nacional de Vigilância Epidemiológica 
(SINAVE). Na Figura 68 estão 
apresentadas em gráfico de hierarquia 
as doenças notificadas em 2016 no 
ACeS. A tuberculose foi a doença que 
teve maior número de notificações, 
seguida por algumas doenças 
sexualmente transmissíveis (sífilis, 
gonorreia, VIH/SIDA, e hepatite C 
respetivamente) e tosse convulsa. 

Fonte: Relatório de Monitorização do SINAVE 2016 

Figura 68. Notificações de Doenças de Declaração Obrigatória através do SINAVE no ACeS Oeste Norte no ano de 2016. Fonte: SINAVE. 

 

 

 

   
Continente ARS LVT ACeS ON 

Notificações no 
SINAVE 

37,65 40,59 22,69 
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Infeção VIH/SIDA 

Figura 69. Evolução do número de novos casos de VIH [PA+CRS], SIDA e VIH/SIDA, por ano de 
diagnóstico, no ACeS Oeste Norte. Dados: INSA DDI-URVE, SINAVE. *Dados de 2015 e 2016 
segundo SINAVE à data de 30/06/2017. 
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Em 2016 atingiu-se o número mais baixo de novos casos de infeção pelo vírus da 
imunodeficiência humana (VIH) em Portugal desde o ano de 2000. Foram registados 841 
novos casos, o que corresponde a uma taxa de 8,1 por 100 mil habitantes (relatório do 
Programa Nacional para a Infeção VIH, SIDA e Tuberculose - 2017).  

Na Região Oeste Norte nos últimos anos verifica-se igualmente uma diminuição do 
número de novos casos e no mesmo ano de 2016 verificou-se uma taxa de incidência de 
4,7 novos casos por 100000 habitantes, igual à do ano anterior (dados provisórios, 
segundo SINAVE notificados até à data de 30/06/2017).  

No entanto, apesar desta tendência favorável na incidência da infeção, dados nacionais 
apontam para que uma proporção significativa dos novos diagnósticos em Portugal 
reunam critérios de diagnóstico tardio (i.e, valor de Linfócitos TCD4 inferior a 350 células 
por milímetro cúbico), havendo assim uma necessidade de reforçar a acessibilidade da 
população portuguesa a meios de diagnóstico rápido e criar oportunidades de rastreio de 
grupos de risco para aumentar a taxa de diagnóstico precoce da doença.  

Também é importante referir que se, por um lado, se verifica uma tendência favorável 
na incidência da infeção, o efeito da terapêutica antiretrovírica no decréscimo do 
número de mortes nos indivíduos infetados pelo VIH, associado aos novos casos de 
infeção (incidência), levou a um aumento do número total de indivíduos infectados na 
população (prevalência). Estima-se que a prevalência de VIH/SIDA se mantenha 
elevada no nosso país, e que esta afete particularmente as 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 sempre referida como superior a 7%. 
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Alcobaça Bombarral Caldas da Rainha Nazaré Óbidos Peniche ACeS Oeste Norte

Figura 70. Evolução da incidência cumulativa de VIH/SIDA por 100.000 habitantes (por 
quadriénio) por concelhos do ACeS Oeste Norte. Dados: INSA DDI-URVE, SINAVE. 
*Dados de 2015/16 segundo SINAVE à data de 30/06/2017. 
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Figura 71. Evolução da incidência cumulativa de VIH/SIDA por 100.000 habitantes (por concelho do 
ACeS Oeste Norte) por quadriénio. Dados: INSA DDI-URVE; SINAVE. *Dados de 2015/16 segundo 
SINAVE à data de 30/06/2017. 

No último Plano Local de Saúde da Região Oeste Norte (triénio 2014-2016), elaborado pela 
USP Zé Povinho do ACeS Oeste Norte, a infeção VIH/SIDA já havia sido identificada como 
uma prioridade, e um dos objetivos de saúde locais previa reduzir a taxa de incidência de 
casos de síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA), complexo relacionado com a 
SIDA (CRS) e Portadores Assintomáticos (PA) de VIH na população do ACeS Oeste Norte. 
Para tal, foi implementada, em todas as Unidades de Saúde do ACeS Oeste Norte, a 
possibilidade de realização de testes rápidos de VIH para os utentes que desejem fazer o 
rastreio. Foi ainda implementado um projeto de intervenção junto de populações vulneráveis 
com vista a reforçar ações preventivas adaptadas a cada população, que conta com a 
cooperação entre vários parceiros: Unidades de Saúde do ACeS, hospitais de referência, 
farmácias aderentes ao programa de troca de seringas, e a Cooperativa de Solidariedade 
Social "Acompanha". A ONG "Acompanha", sediada em Peniche, tem realizado um 
importante trabalho junto de populações vulneráveis ajudando a combater a elevada 
prevalência de VIH/SIDA em determinados concelhos da região (nomeadamente, Peniche, 
onde as taxas de incidência ultrapassavam, até há pouco tempo, as médias nacionais, e 
onde se estima ainda uma elevada prevalência da doença). 

Para analisar as taxas de incidência nos concelhos do ACeS Oeste Norte nos anos mais 
recentes, chama-se a atenção para as Figuras 70 e 71, onde estão representadas as 
incidências cumulativas de VIH/SIDA por quadriénio. Podemos verificar que, no quadriénio 
de 2013-2016, houve maior número de novos casos de VIH/SIDA (por 100.000 habitantes) 
nos concelhos de Caldas da Rainha e Alcobaça, tendo baixado nos concelhos de Nazaré e 
Bombarral relativamente a quadriénios anteriores. No concelho de Peniche, onde se 
verificou uma redução importante da incidência de VIH/SIDA desde 2008, a incidência 
cumulativa estabilizou nos últimos dois quadriénios, mantendo ainda assim valores 
significativos. 
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Tuberculose 

Figura 74. Taxa de incidência de tuberculose, média do 

período 2010-2014, por 100.000 habitantes, no Continente. 

Fonte: Programa Nacional para a infeção VIH/SIDA e 

Tuberculose, apresentado em março 2016. 

O Centro de Diagnóstico Pneumológico 
(CDP) do ACeS Oeste Norte está integrado 
na USP Zé Povinho, e faz atendimento a 
residentes dos seis concelhos da área de 
abrangência do ACeS Oeste Norte – no 
Coto (Caldas da Rainha) aos utentes de 
Bombarral, Caldas da Rainha e Óbidos, no 
Centro de Saúde de Peniche aos utentes 
desse concelho, e no Centro de Saúde de 
Alcobaça aos utentes de Alcobaça e 
Nazaré. No entanto, qualquer utente com 
sintomas de doença respiratória pode 
dirigir-se à consulta do CDP. Entre as 
atividades desenvolvidas por esta equipa 
encontra-se o diagnóstico e tratamento de 
tuberculose e outras doenças respiratórias, 
o rastreio de contatos de pessoas com 
tuberculose, o rastreio comunitário de 
grupos de risco, e a promoção de sessões 
e atividades de educação para a saúde 
para a população em geral e em meio 
escolar.  

Segundo os dados publicados no relatório 
do Programa Nacional para a Infeção VIH, 
SIDA e Tuberculose de 2017, a taxa de 
incidência de tuberculose em Portugal no 
ano de 2016 foi de 16,5 por 100.000 
habitantes. No mesmo ano de 2016, a taxa 
de incidência de Tuberculose no ACeS 
Oeste Norte foi de 12,2 novos casos por 
100.000 habitantes (dados: SINAVE, à data 
de 30/06/2017), um valor significativamente 
inferior à média nacional.  

Fazendo uma análise por concelho do 
ACeS Oeste Norte (Figura 73), podemos 
observar que a incidência cumulativa de 
novos casos de tuberculose no triénio de 
2014-16 foi maior no Bombarral do que em 
qualquer outro concelho. Por outro lado, o 
concelho da Nazaré foi aquele que registou 
menor incidência cumulativa no mesmo 
triénio. Há, no entanto, necessidade de 
estudos posteriores para confirmação 
destes dados contabilizando possíveis 
notificações tardias, e investigando 
hipóteses que possam estar na origem 
destes dados como, por exemplo, 
eventuais dificuldades no acesso a meios 
de diagnóstico/rastreio de tuberculose 
entre os utentes da Nazaré. 

Figura 73. Incidência cumulativa de tuberculose no triénio de 
2014-16, por concelho do ACeS Oeste Norte. Dados: SINAVE, a 
30/06/2017. 

Figura 72. Distribuição das formas de apresentação de 
tuberculose no ACeS Oeste Norte, novos casos no 
triénio 2014-16. Fonte: SINAVE; USP Zé Povinho. 
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Figura 75. Modelo final da análise espacial utilizando o modelo 

aditivo generalizado: representação das probabilidades preditivas de 

tratamento irregular/abandono de terapêutica de acordo com a 

localização geográfica, no mapa de Portugal continental. Fonte: C. 

Nunes, et al. Short Report: Who are the patients that default 

tuberculosis treatment? – space matters! Epidemiol. Infect. 2017; 145: 

1130-1134. 

Quanto ao acompanhamento dos 
doentes com tuberculose, a área de 
abrangência do ACeS Oeste Norte 
parece distinguir-se relativamente à 
restante Região de Lisboa e Vale do Tejo 
e do centro litoral. Um estudo liderado 
por uma investigadora da Escola 
Nacional de Saúde Pública analisou a 
associação entre fatores de risco 
individuais (nomeadamente, género, 
grupo etário, abuso de álcool ou de 
substâncias psicoativas ilícitas, co-
infeção por VIH, condição de migrante, e 
antecedentes criminais envolvendo 
prisão no passado ou presente) e o risco 
de tratamento irregular/abandono de 
terapêutica, definido como ausência de 
tratamento por mais de 8 semanas após 
1 mês de tratamento completo (C. Nunes 
et al., 2017). Além de testar a associação 
e quantificar a capacidade preditiva de 
cada um desses fatores, o estudo avaliou 
ainda se, após ajustamento para os 
fatores individuais referidos, se verificava 
uma variação geográfica/espacial 
residual significativa no risco de 
tratamento irregular ou abandono da 
terapêutica (Figura 75). Na figura da 
direita encontra-se representado o 
modelo final dessa análise, e os 
intervalos da legenda correspondem aos 
valores de razão de possibilidades (“odds 
ratio”) após ajustamento e modelação 
segundo métodos estatísticos de análise 
espacial, no mapa de Portugal 
continental. Assim, da análise da Figura 
75, pode dizer-se que os doentes com 
tuberculose da Região Oeste Norte têm 
menor risco de tratamento irregular / 
abandono da terapêutica, ajustadas as 
variáveis de risco consideradas, do que 
os utentes com tuberculose da maior 
parte da restante ARS Lisboa e Vale do 
Tejo, assim como das regiões 
assinaladas a cor mais escura. Os dados 
para este estudo foram obtidos da base 
de dados nacional de vigilância de 
tuberculose (SVIG-TB), considerando 
apenas os novos casos de tuberculose 
pulmonar diagnosticados entre os anos 
de 2000 e 2013. 

A tuberculose tende a apresentar uma evolução crónica e o seu tratamento é prolongado e 
complexo, envolvendo habitualmente a toma de uma associação de fármacos por vários 
meses, o que requer uma grande cooperação do paciente na toma da medicação conforme 
prescrito. A adesão dos doentes ao tratamento da tuberculose é um dos principais problemas 
da sua abordagem.  
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Figura 76. Taxa de incidência de gripe na época 2016-2017 a nível Nacional e no conjunto dos ACeS 

Oeste Norte e Sul [“Estimativa ACES”]. Fonte: INSA e SIARS. 

Figura 77. Taxa de incidência de gripe nas épocas 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 no conjunto do ACES 

Oeste Norte e Sul [“Estimativa ACES”]. Fonte: SIARS. 

No âmbito do Plano de Contingência Específico da Gripe, elaborado para a Região 
Oeste conjuntamente pela Unidade de Saúde Pública (USP) Zé Povinho do ACeS 
Oeste Norte e a USP Moinhos do ACeS Oeste Sul, foi implementado um projeto de 
vigilância epidemiológica local da gripe na área geográfica de abrangência destes 
dois ACeS. Neste projeto, a atividade gripal é monitorizada semana a semana na 
Região Oeste, complementando a informação que é publicada periodicamente pelo 
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Programa Nacional de Vigilância 
Epidemiológica da Gripe) com dados recolhidos a nível local. 

Assim, são difundidos semanalmente no ACeS Oeste Norte, durante a época da gripe 
sazonal, boletins de vigilância epidemiológica da gripe na Região Oeste. Estes 
boletins incluem dados sobre a evolução das taxas de incidência de gripe a nível 
nacional, no ACeS Oeste Norte e no ACeS Oeste Sul, e incluem ainda o estado de 
alguns indicadores de saúde locais, tais como, número de consultas nos CSP e de 
urgências hospitalares, proporção de consultas codificadas como síndrome gripal nos 
Centros de Saúde, taxa de admissão nas Unidades de Cuidados Intensivos por gripe, 
variação da mortalidade, entre outros. Esta monitorização permite prever a tendência 
de evolução da epidemia ao nível regional/local, e tem como objetivo melhorar a 
capacidade de resposta, intervenção e prevenção dos serviços de saúde para a gripe 
na população durante a época da gripe sazonal. 

Vigilância Epidemiológica da Gripe 

na Região Oeste 
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Projeto Cidade dos Afetos 

O projeto Cidade dos Afetos é um movimento desenvolvido ao nível 
dos municípios e USP locais, aberto a todos os membros de uma 
comunidade, baseado no pressuposto de que maior afetividade 
entre as pessoas diminui a violência, a agressividade e os conflitos 
inúteis, e promove maior coesão social e tolerância, valores 
essenciais a uma comunidade desenvolvida.  O projeto pretende 
mobilizar toda a comunidade para o desenvolvimento de atividades 
que apliquem a componente afetiva, de modo a promover o bem-
estar e os estilos de vida saudáveis. 

Figura 78. Atividades no âmbito do projeto Cidade dos 

Afetos 

O projeto Cidade dos Afetos teve início no ano de 
2014, como parceria entre a USP Zé Povinho do 
ACeS Oeste Norte e a USP Arnaldo Sampaio do 
ACeS Arco Ribeirinho, e municípios de Caldas da 
Rainha e do Barreiro. A maçã dos afetos, que já 
era o símbolo da promoção da saúde nas 
escolas, transformou-se no símbolo da Cidade 
dos Afetos. Desde então já foram desenvolvidas 
inúmeras iniciativas e o projeto conta já com a 
adesão dos concelhos de Bombarral, Peniche, 
Sines, Alcochete, Moita, Montijo, Campo Maior e 
Cascais, aos dois concelhos fundadores de 
Caldas da Rainha e Barreiro. 

Entre as atividades desenvolvidas no âmbito deste 
projeto estão o Movimento Escola de Afetos, as 
Jornadas Pedagógicas, encontros de formação de 
professores, caminhadas temáticas, concursos, 
feiras da saúde, atividades com idosos, corso de 
carnaval com o tema dos afetos, abraço na cidade, 
passeios noturnos e visitas guiadas nos parques de 
Caldas da Rainha e do Bombarral, entre outras. No 
futuro, o ACeS Oeste Norte pretende alargar este 
movimento aos restantes concelhos que o integram 
(Alcobaça, Nazaré e Óbidos). 



 

48 
 

   

  

QUADRO SÍNTESE  
REGIÃO OESTE NORTE 

PERFIL DE SAÚDE 2017 

Como nos comparamos? 

O quadro seguinte (Quadro XXXII) mostra 
como a Região Oeste Norte se compara com o 
País relativamente a alguns indicadores 
demográficos, socioeconómicos e de saúde 
selecionados. ACeS Oeste Norte   Portugal 

Mínimo 
nacional 

Máximo 
nacional 

Percentil 
25 

Percentil 
75 

Mediana 

Quadro XXXII. Alguns indicadores demográficos, socioeconómicos e de saúde, com valor indicado para a Região Oeste Norte, 

Portugal, e mínimo e máximo no território nacional no período de referência apontado. 

Notas: os mínimos, máximos, percentis 25 e 75, e mediana, referem-se ao nível territorial de município, exceto quando indicado o 

contrário. Nos indicadores assinalados com (a) o valor nacional, os mínimos, máximos, percentis 25 e 75, e mediana, e Região Oeste 

Norte referem-se ao nível territorial de ACeS/ULS do Continente. Fonte: INE, Transparência SNS, ACSS Benchmarking e "Diabetes: 

Factos e Números - O Ano de 2015" - Relatório Anual do Observatório Nacional da Diabetes (publicação de dezembro 2016). 
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Quadro XXXII (continuação). Alguns indicadores demográficos, socioeconómicos e de saúde, com valor indicado para a Região 

Oeste Norte, Portugal, e mínimo e máximo no território nacional no período de referência apontado. 

Notas: os mínimos, máximos, percentis 25 e 75, e mediana, referem-se ao nível territorial de município, exceto quando indicado o 

contrário. Nos indicadores assinalados com (a) o valor nacional, os mínimos, máximos, percentis 25 e 75, e mediana, e Região Oeste 

Norte referem-se ao nível territorial de ACeS/ULS do Continente. Fonte: INE, Transparência SNS, ACSS Benchmarking e "Diabetes: 

Factos e Números - O Ano de 2015" - Relatório Anual do Observatório Nacional da Diabetes (publicação de dezembro 2016). 
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Relação de masculinidade (População residente masculina /População residente feminina) x 100 

Índice de envelhecimento 
(População residente com 65 ou mais anos /População residente com menos de 15 
anos) x 100 

Índice de juventude 
(População residente com menos de 15 anos /População residente com 65 ou mais 
anos) x 100 

Índice de dependência de idosos 
(População residente com 65 ou mais anos /População residente com idades 
compreendidas entre os 15 e os 64 anos ) x 100 

Índice de dependência de jovens 
(População residente com menos de 15 anos / População residente com idades 
compreendidas entre os 15 e os 64 anos ) x 100 

Índice de dependência total 
(Soma do número de pessoas com menos de 15 anos e com 65 ou mais anos / 
População residente com idades  entre os 15 e os 64 anos ) x 100 

Esperança média de vida à nascença 
Número médio de anos que uma pessoa à nascença pode esperar viver, mantendo-se 
as taxas de mortalidade por idades observadas no momento 

Esperança média de vida aos 65 anos 
Número médio de anos que uma pessoa aos 65 anos pode esperar viver, mantendo-
se as taxas de mortalidade por idades observadas no momento 

Taxa bruta de natalidade (Número de nados-vivos / População residente estimada para o meio do ano) x 1000 

Taxa de fecundidade geral 
Número de nados vivos durante um determinado período de tempo / Número médio 
de mulheres em idade fértil (entre 15 e 49 anos) x 1000 

Índice sintético de fecundidade 

Número médio de crianças vivas nascidas por mulher em idade fértil, admitindo que as 
mulheres estariam submetidas às taxas de fecundidade observadas no momento. 
Valor resultante da soma das taxas de fecundidade por idades, entre os 15 e os 49 
anos, num dado período. 

Taxa de analfabetismo 
(População residente com 10 e mais anos ("Não sabe ler nem escrever")/ População 
residente com 10 e mais anos) x 100 

Taxa de abandono escolar 
(População residente com idade entre 10 e 15 anos que abandonou a escola sem 
concluir o 9º ano / População residente com idade entre 10 e 15 anos) x 100 
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Desempregados inscritos no IEFP /1000 
habitantes da população ativa 

(Nº de desempregados inscritos no IEFP / População média ativa ) x 1000 

Taxa de desemprego 
[População ativa desempregada com idade entre 15 e 74 anos (ajustada de 
sazonalidade)/ População ativa com idade entre 15 e 74 anos] x 100 

Ganho médio mensal dos 
trabalhadores por conta de outrem 

(Valor global em euros, de montantes em dinheiro e em géneros a pagar pelos 
empregadores aos seus trabalhadores, como contrapartida do trabalho prestado / Nº 
de trabalhadores por conta de outrém) 

Disparidade no ganho médio mensal 
entre sexos na população empregada 

por conta de outrem 

Coeficiente de variação do ganho médio mensal ponderado pelo peso do emprego em 
cada sexo no total do emprego por conta de outrem. 

Poder de compra per capita 
Pretende traduzir o poder de compra manifestado quotidianamente, em termos per-
capita, nos diferentes municípios ou regiões, tendo por referência o valor nacional. 

Taxa de criminalidade (Nº total de crimes / População média residente) x 1000 
População servida por abastecimento 

público de água (%) 
(População servida por sistemas de abastecimento de água / População média anual 
residente) x 100 

População servida por sistemas de 
drenagem de águas residuais (%) 

(População servida por sistemas de drenagem de águas residuais / População média 
anual residente) x 100 

População servida por estações de 
tratamento de águas residuais (%) 

(População servida por estações de tratamento de águas residuais / População média 
anual residente) x 100 

Proporção (%) de nascimentos em 
mulheres com idade <20 anos 

(Nº de nados vivos em mulheres com idade < 20 anos / Nº total de nados vivos) x 100  
 

Proporção (%) de nascimentos em 
mulheres com idade ≥ 35 anos 

(Nº de nados vivos em mulheres com idade ≥ 35 anos / Nº total de nados vivos) x 100 

Proporção (%) de nascimentos pré-
termo por nados-vivos 

(Nº de nados vivos de gestações com menos de 37 semanas / Nº total de nados vivos, 
numa determinada área geográfica e num determinado período de tempo) x 100 

Proporção (%) de nados-vivos com 
baixo peso à nascença 

(Nº de nados vivos com peso ao nascer inferior a 2.500 gramas / Nº total de nados 
vivos, numa determinada área geográfica e num determinado período de tempo) x 100 

Interrupções Voluntárias da Gravidez 
por 10.000 mulheres em idade fértil 

(Número de interrupções voluntárias da gravidez realizadas em estabelecimentos de 
saúde / Número de mulheres com idades entre 15-49 anos) x 10000 

Determinantes nos CSP (tabaco, álcool, 
abuso de drogas, excesso de peso) 

Nº de utentes com diagnóstico ativo na lista de problemas, de acordo com a 
classificação ICPC-2 / Nº total de utentes com inscrição activa no ACeS na data de 
referência do indicador) x 100 

Taxa bruta de mortalidade 
(Nº total de óbitos / População média residente numa determinada área geográfica, 
num determinado período de tempo) x 1000 

Taxa de mortalidade infantil (Nº de óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade / Nº de nados vivos) x 1000 
Taxa de mortalidade neonatal (Nº de óbitos de crianças com menos de 28 dias de idade / Nº de nados vivos ) x 1000 

Taxa de mortalidade neonatal precoce (Nº de óbitos de crianças com menos de 7 dias de vida / Nº de nados vivos ) x 1000 

Taxa de mortalidade pós neonatal 
(Nº de óbitos de crianças com mais de 28 dias e menos de um ano de idade / Nº de 
nados vivos  ) x 1000 

Taxa de mortalidade fetal tardia 
(Nº de fetos mortos com mais de 28 semanas / Nº de nados vivos e fetos mortos de 
28  ou mais semanas numa determinada área geográfica e num determinado período 
de tempo) x 1000 

Taxa de mortalidade perinatal 
7 dias de idade / Nº de nados vivos e fetos mortos de 28 ou mais semanas, numa 
determinada área geográfica e num determinado período de tempo) x 1000 

Mortalidade proporcional por grandes 
grupos de causas 

(Nº de óbitos por grandes causas de morte / Nº total de óbitos, numa determinada 
área geográfica e num determinado período de tempo ) x 100 

Taxa de mortalidade padronizada pela 
idade, todas as idades (TMP) 

Taxas obtidas pelo método direto de padronização: aplicação das taxas de 
mortalidade específicas por grupo etário a uma população padrão.Este valor permite a 
comparação de mortalidade por causa de morte entre diferentes regiões, retirando o 
efeito que a idade tem sobre a mortalidade, num determinado período de tempo. 

Taxa de mortalidade padronizada por 
causas de morte, <75 anos 

Taxas obtidas pelo método direto de padronização, que consiste na aplicação das 
taxas de mortalidade específicas por grupo etário a uma população com idade inferior 
a 75 anos. 

Morbilidade nos cuidados de saúde 
primários 

Nº de utentes com diagnóstico ativo na lista de problemas, de acordo com a 
classificação ICPC-2 / Nº total de utentes com inscrição ativa no ACeS ON,Região 
LVT,Continente na data de referência do indicador) x 100 

Taxa de utilização de consultas 
médicas (a um e a três anos) no ACeS 

ON 

Nº Utentes pelo menos 1 consulta médicas presencial ou não presencial no último 
(um/três anos) / Nº total de utentes com inscrição ativa no ACeS ON na data de 
referência do indicador x 100 

Proporção de primeiras consultas 
hospitalares realizadas em tempo 

adequado 

Proporção de utentes referenciados para a primeira consulta externa, com consulta 
externa prestada dentro do Tempo Máximo de Resposta Garantido, no total de 
primeiras consultas externas prestadas no período em análise. 

Número de episódios de urgência em 
hospitais por habitante 

Somatório dos episódios de urgência nos hospitais localizados na área de 
abrangência do ACeS ON,ARSLVT,Continente / População média residente na 
mesma área de abrangência referida 

Número de internamentos hospitalares 
por episódio de urgência 

Somatório dos internamentos nos hospitais localizados na área de abrangência do 
ACeS ON,ARSLVT,Continente / Somatório dos episódios de urgência nos hospitais 
localizados nessa mesma área 

Taxa de incidência cumulativa de 
notificações 

(Nº de novas notificações de doença num determinado intervalo / População residente 
no início do intervalo) x 100 000 

Taxa de incidência da infeção VIH/SIDA (Nº de novos casos de infeção por VIH/SIDA / População média residente) x 100 000 
Taxa de incidência cumulativa de 

infeção VIH/SIDA 
(Nº de novos casos confirmados de infeção VIH/SIDA / População residente no início 
do intervalo) x 100 000 

 


