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NOTAS PRÉVIAS
DIRECTORA EXECUTIVA INTERINA DO ACES OESTE NORTE
As Doenças Não Transmissíveis são actualmente responsáveis pela maior parte do peso que a
doença representa nos países desenvolvidos, em termos de morbilidade, mortalidade, anos de
vida perdidos e despesa para os Serviços de Saúde.
As Doenças Cardiovasculares, a Diabetes, a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, o Cancro e
as Doenças Neuropsiquiátricas estão identificadas como as mais importantes e, todas elas,
estão largamente dependentes de comportamentos e estilos de vida que se inter-relacionam
directamente com determinantes sociais, económicas, educacionais e ambientais.
O tabagismo, o consumo prejudicial de álcool, os erros alimentares e a inactividade física são
os factores de risco modificáveis que têm uma responsabilidade partilhada na ocorrência
daquelas doenças.
A existência de factores de risco comuns no desenvolvimento de diversas doenças tem a
vantagem eventual de que a intervenção, mesmo quando dirigida a apenas um daqueles
factores, poderá ter um efeito sinérgico sobre todas elas.
A incidência destas doenças tem tido um aumento desproporcionado entre os grupos
populacionais mais desfavorecidos contribuindo para aumentar a desigualdade em saúde.
Estas doenças e os seus factores de risco estão intimamente relacionados com a pobreza e
contribuem para a sua manutenção.
Ao longo da vida, as desigualdades no acesso à protecção, exposição ao risco e acesso aos
Cuidados de Saúde constituem as causas fundamentais das principais desigualdades na
incidência e no resultado das Doenças Não Transmissíveis.
O mesmo é verdade também para algumas Doenças Transmissíveis, como o VIH que neste
momento é considerada uma doença crónica cujos factores de risco são essencialmente
comportamentais.
Tendo em consideração que a probabilidade de ocorrência daquelas doenças depende,
fundamentalmente, de comportamentos e estilos de vida e suas determinantes socioculturais e
económicas, é fácil concluir que a sua prevenção só será possível através de uma intervenção
de base familiar e comunitária, com o propósito de diminuir a exposição aos factores de risco
modificáveis

e seus

determinantes, particularmente nos

grupos

populacionais

mais

desfavorecidos. Pretende-se, assim, fortalecer a capacidade de fazer escolhas mais saudáveis
em termos de padrões e estilos de vida.
Esta responsabilidade pela saúde atribuída aos indivíduos, comunidade e serviços de saúde e
a diminuição das desigualdades é um desafio para todos, podendo contribuir para o reforço da
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cidadania e para a mudança de paradigma de funcionamento das diferentes instituições
comprometidas com os resultados e ganhos em saúde.
A metodologia utilizada pela Unidade de Saúde Pública no estudo do Perfil de Saúde da
população residente no ACeS e no desenho do Plano Local de Saúde (ao envolver vários
parceiros da comunidade atribuindo-lhes responsabilidades partilhadas na gestão dos projectos
considerados prioritários), vem de encontro às necessidades aqui expressas.
Sem a participação da comunidade através das suas várias instituições representativas, sem o
seu envolvimento activo, um conhecimento mais esclarecido das populações, não é possível
ultrapassar o desafio colocado.
A Directora Executiva interina e o Conselho Clínico e de Saúde do ACeS Oeste Norte
congratulam-se com o excelente trabalho desenvolvido pela Unidade de Saúde Pública.
Caber-nos-á agora ser os principais agentes motivadores e facilitadores da concretização dos
objectivos do Plano Local de Saúde.
Ana Maria Pisco

PRESIDENTE CESSANTE DO CONSELHO DA COMUNIDADE E VEREADORA
DO PELOURO DA SAÚDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE
O Planeamento em Saúde é de extrema importância, pois, se por um lado permite um
diagnóstico das necessidades reais e sentidas de saúde e a racionalização do uso de recursos
com vista a atingir os objectivos fixados na redução/minimização dos problemas de saúde
considerados como prioritários, por outro permite a co-responsabilização dos vários sectores
socioeconómicos em todas as fases de planeamento.
No mandato que detive, como Presidente do Conselho da Comunidade, de Fevereiro de
2010 a Março de 2014, congratulo-me de ter integrado o Conselho Executivo do ACeS Oeste
Norte, que entendeu como prioritário a elaboração do Plano Local de Saúde 2011/2013, dando
corpo à sua elaboração através da coordenação da Unidade de Saúde Pública deste ACeS. A
elaboração do anterior Plano de Saúde 2011/2013 contou, sobretudo, com a envolvência dos
profissionais de saúde. Porém, na sua execução contou com a envolvência da comunidade,
através do Conselho da Comunidade, mas também dos vários concelhos que integram o ACeS
Oeste Norte, com a mobilização dos vários sectores que compõem os Conselhos Locais de
Acção Social e as respectivas Câmaras Municipais. Foi um passo importante para a
sensibilização e compreensão da responsabilidade da comunidade na saúde das suas
populações, facilitando a construção do Plano Local de Saúde 2014/2016 com a participação
de vários sectores da comunidade, já na fase de diagnóstico.
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Nunca é demais reforçar a importância deste instrumento de planeamento para a
melhoria do nível de saúde da população de área da abrangência do ACeS Oeste Norte. No
entanto, saliento que o seu sucesso depende, também, da cooperação articulada dos vários
sectores que compõem a comunidade. Para tal, as estratégias poderão passar por um
compromisso concelhio na elaboração de Planos Integrados de Saúde Concelhios, os quais
devem convergir para o alcançar dos objectivos do Plano Local de Saúde 2014/2016, onde o
Conselho da Comunidade, as Câmaras Municipais e os Conselhos Locais de Acção Social
terão também um papel crucial.
Clara Abrantes

COORDENADOR DA UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA
O Plano Local de Saúde da Região Oeste Norte, para o triénio 2014/2016, contou com a
participação dos profissionais de saúde de todas as Unidades de Saúde do Agrupamento de
Centros de Saúde Oeste Norte (ACeS ON) e de diversos Parceiros da Comunidade, tendo sido
amplamente discutido e participado. Contou, também, com a colaboração e participação do
Conselho da Comunidade, da Directora Executiva e do Conselho Clínico e de Saúde. Foi um
trabalho alicerçado numa lógica de trabalho multidisciplinar, intersectorial e interinstitucional, e
atendeu a certos factores, nomeadamente aos seus recursos humanos, factores sóciodemográficos, culturais e geográficos.
As estratégias que serviram de base a todo o processo de construção do Plano Local de Saúde
do ACeS Oeste Norte assentaram na definição, a nível local, de intervenções em espaços e
grupos populacionais prioritários, privilegiando a promoção da saúde e detecção precoce da
doença, a inovação das intervenções, a capacitação de recursos e a potenciação da
articulação institucional. A promoção das boas práticas clínicas e da acção comunitária foram
também relevantes em todo este processo.
Os programas e projectos contidos neste plano foram seleccionados tendo em linha de conta o
Perfil de Saúde do ACeS Oeste Norte, recentemente elaborado, e a opinião de um grupo de
peritos composto por profissionais de instituições directa e indirectamente relacionadas com a
saúde, garantindo, logo à partida, uma forte e consistente participação comunitária. Foram
sujeitos a uma ampla discussão e consenso das respectivas equipas de gestão dos programas
e de coordenação de projectos e tiveram em conta as orientações contidas nos Planos de
Saúde Nacional e Regional.
Cada programa é tutelado por um gestor que será responsável pela sua monitorização e
respectiva avaliação (contando com coordenadores específicos para os diferentes projectos),
cabendo à Unidade de Saúde Pública a responsabilidade da gestão global e organização de
todo o plano.
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Independentemente da avaliação específica estabelecida para cada um dos programas e
projectos, ficou acordado proceder a avaliações anuais do plano, em reuniões com a Equipa
Consultiva do Plano, os Gestores e Coordenadores dos programas e projectos, o Conselho
Clínico e de Saúde e a Directora Executiva, com elaboração de relatório.
A primeira etapa – a participação e o envolvimento por parte de todas as Unidades de Saúde e
Parceiros da Comunidade - já é uma realidade. E para que aquilo em que verdadeiramente
acreditamos se possa tornar realidade, firmamos a nossa vontade na garantia de que todos
faremos o melhor para honrar os compromissos assumidos.
Jorge Sousa Nunes
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PERFIL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE NORTE
O Perfil de Saúde da Região Oeste Norte, elaborado durante o ano de 2013 por uma equipa de
cinco elementos da USP (dois médicos de saúde pública – Jorge Nunes e Inês Campos Matos,
uma enfermeira de saúde comunitária – Fátima Neves e duas técnicas de saúde ambiental –
Ana Maria Rodrigues e Anabela Santos) pretendeu, de uma forma rápida e abrangente, dar
uma visão do estado de saúde da região. Este perfil foi concebido como uma ferramenta de
base para a construção do presente Plano Local de Saúde. Segue-se um resumo deste
documento (Inês Campos Matos, 2013).

DEMOGRAFIA
A Região ON inclui os concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos e
Peniche (Figura 1). Viviam na região 176.281 pessoas à data dos Censos de 2011 (Instituto
Nacional de Estatística, 2011).

Figura 1. Região Oeste Norte, população e densidade populacional por concelho.
Fonte: INE, 2013
A estrutura etária da população da Região Oeste Norte modificou-se consideravelmente nos
últimos 50 anos. A Figura 2 mostra a pirâmide etária dos residentes na região em 1960 e 2011.
O número de nascimentos decresceu para quase metade, a população envelheceu
consideravelmente e os grupos etários com mais representação passaram dos com menos de
20 anos para o grupo entre os 30 e os 50 anos. A par destas alterações, existe agora um
número consideravelmente maior de habitantes com mais de 70 anos.
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Não surpreendentemente e em consonância com tendências nacionais, a esperança média de
vida aumentou na Região Oeste Norte nos últimos anos, tendo atingido os 79 anos à
nascença, no triénio 2009-2011.

Figura 2. Pirâmides etárias da Região Oeste Norte em 1960 e 2011. Fonte: INE, 2013

CONDIÇÕES DE VIDA
No que diz respeito às condições de vida, cerca de 12% da população em idade activa estava
desempregada em 2011 (uma duplicação da taxa de desemprego desde 2001). Por outro lado,
a proporção da população com ensino superior mais que duplicou (de 4,5% para 11,9%) e a
proporção da população com 10 e mais anos que não sabe ler nem escrever diminuiu (de
cerca de 10% para 6%). É ainda de notar que, se em Portugal a média do ganho mensal era
superior a 1.000 € em 2009, em nenhum dos seis concelhos da Região ON este valor era
superior a 901 €.

COMPORTAMENTOS DE RISCO
A informação disponível sobre comportamentos de risco na Região ON é escassa. Sabemos
que, em comparação com estudos nacionais, parece existirem mais adolescentes nesta região
(tanto no 3º ciclo como no secundário) que consomem bebidas alcoólicas regularmente.
Verifica-se ainda um aumento expressivo no número de utentes dos Cuidados Primários de
Saúde com registo de abuso crónico do álcool entre 2008 e 2012. O hábito de fumar também
aumentou, mas de forma muito menos acentuada. É de notar, no entanto, que esta informação
provém de registos médicos, que podem não ser os mais fiáveis para avaliar correctamente um
problema de saúde na população.
Existem várias fontes de dados sobre obesidade e excesso de peso na Região Oeste Norte.
Também de acordo com os registos médicos do ACeS, menos de 6% dos utentes têm
obesidade e/ou excesso de peso. No entanto, rastreios populacionais feitos pela Unidade de
Cuidados na Comunidade de Alcobaça detectaram uma prevalência de obesidade e excesso
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de peso de 31,9% e 46,1%, respectivamente. Num estudo recente junto dos profissionais de
saúde do ACeS Oeste Norte, constatou-se que 18% têm obesidade e 43% excesso de peso.

MORTALIDADE
A mortalidade geral (por todas as causas), padronizada para a idade, tem vindo a decrescer e
tem sido, desde 2000, sempre superior na Região ON quando comparada com Portugal. Já a
mortalidade por Diabetes e por Doenças Cérebro-Vasculares (padronizada para a idade e para
o género) tem-se mantido quase sempre superior ao valor nacional. A mortalidade por Suicídio
sofreu um grande aumento na Região ON de 2009 para 2010, tendo-se mantido superior ao
valor nacional desde então.
A mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório e por Tumores Malignos também tem sido
superior na Região ON. No entanto, estes dados não se referem a taxas padronizadas, pelo
que podem reflectir apenas uma distribuição etária diferente (mais envelhecida).

Figura 3. Taxa de mortalidade por Doenças Cérebro-Vasculares (esquerda) e por
Diabetes (direita) entre 2000 e 2010 padronizada por idade e por género, na Região
Oeste Norte e em Portugal.

REGISTOS CLÍNICOS
Os registos dos Cuidados de Saúde Primários mostram que, em comparação com a população
da Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), a Hipertensão Arterial é o problema que mais se
destaca: existe uma proporção quase 3% maior no ACeS Oeste Norte. Existe também uma
maior proporção de utentes neste ACeS com Alterações do Metabolismo dos Lípidos,
Diabetes, Perturbações Depressivas e Distúrbios Ansiosos. Já para os restantes problemas de

8
saúde apresentados na Figura 3, a proporção no Oeste Norte é muito semelhante à da Região
de Lisboa e Vale do Tejo.
Entre 2008 e 2012, cerca de 10% dos internamentos na Unidade Hospitalar de Caldas da
Rainha foram de doentes com Diabetes Mellitus (independentemente do motivo de
internamento). Já a proporção de doentes com Hipertensão Arterial internados nesta unidade
hospitalar subiu de 15,5% para cerca de 21% entre estes anos. A proporção de doentes com
Insuficiência Renal Crónica internados nesta unidade teve um aumento importante de 1,3%
para 4,5% entre 2008 e 2012. No que diz respeito à Insuficiência Cardíaca Crónica, este
número também sofreu um aumento importante, de 3,6% para quase 6%. Já a proporção de
doentes com Obesidade manteve-se relativamente constante neste período de tempo.

SAÚDE MENTAL
Num estudo efectuado entre 2009 e 2012, no concelho das Caldas da Rainha, constituído por
uma amostra de 424 utentes inscritos no ACeS, com aplicação do questionário General Health
Questionnaire – versão GHQ-28, pretendeu-se conhecer a realidade comunitária desse
concelho por referência à Saúde Mental e Bem-Estar Subjectivo. Os principais resultados
podem resumir-se da seguinte forma:
1. Um em cada três participantes tinha mal-estar significativo, sugestivo de patologia
psiquiátrica;
2. As dimensões “disfunção social”, “ansiedade e insónia” e “sintomas somáticos” foram as
que obtiveram pontuações médias mais elevadas;
3. As mulheres apresentavam pior Saúde Mental, sobretudo as de baixa escolaridade;
4. Constatou-se existir uma relação entre Saúde Mental e acontecimentos de vida (perante a
conjuntura económica desfavorável, o desemprego e a pobreza).
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Figura 4. Proporção de utentes dos Cuidados de Saúde Primários com registo de
problemas seleccionados no ACeS Oeste Norte e na Região de Lisboa e Vale do Tejo

VIH/SIDA
Os casos acumulados de infecção por VIH até 2012, na Região Oeste Norte, totalizam uma
prevalência de 2.6 casos por cada 1000 habitantes, um número inferior à prevalência nacional
de 3.9. No entanto, o concelho de Peniche com uma prevalência de 5.3 ultrapassa largamente
o valor nacional.

Figura 5. Prevalência de casos acumulados de SIDA, CRS e Portadores
Assintomáticos, 2012
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RESUMO COMPARATIVO
O seguinte Resumo Comparativo apresenta a posição da Região Oeste Norte em
relação ao País em indicadores de saúde e sociodemográficos seleccionados.
Mínimo
nacional

Mínimo
nacional

Média nacional
percentil 25

percentil 75

Oeste Norte

Máximo
nacional

Máximo
nacional

Oeste
Norte

Portugal

1. Taxa de natalidade

7,9

9,2

5,0

11,1

2. Índice sintético de fecundidade (a)

1,31

1,35

0,99

1,58

47,70

47,86

43,77

58,08

141

128

74

326

5. Índice de dependência total

53,5

51,4

43,6

78,8

6. Índice de dependência dos idosos

31,3

28,8

19,3

60,3

7. Índice de dependência dos jovens

22,2

22,6

18,2

26

8. Taxa de analfabetismo

6,0

5,3

3,0

11,8

9. Proporção da população com ensino superior

11,9

15,1

7,5

22,9

10. Ganho médio mensal (b) (c)

826

1034

722

1365

11. Sem abrigo por 10.000 residentes

0,51

0,66

0,00

2,50

12. Taxa de desemprego

12,70

13,18

9,12

16,42

13. População beneficiária do RSI

1,85

4,24

1,69

9,54

14. Acidentes de viação com vítimas (d)

3,87

3,24

2,63

4,49

15. Crimes registados (e)

3,91

3,83

2,21

5,52

16. Médicos/as por 1000 residentes

1,68

4,05

0,76

12,70

17. Farmácias por 1000 residentes

0,24

0,29

0,21

0,63

18. Pessoal ao serviço nos centros de saúde (f)

2,81

2,83

1,86

6,55

19. Alojamentos com água canalizada

99,49

99,68

97,68

99,82

20. Água segura (d)

99,44

97,72

97,27

99,68

21. Área Rede Natura 2000 (g) (d)

5,83

17,05

0,00

45,03

0,39

0,38

0,17

0,38

23. Dias de licença de maternidade / nado-vivo

59,77

52,48

38,12

62,59

24. Dias de licença de paternidade / nado-vivo

3,77

3,64

1,90

5,32

25. Abstenção nas eleições para a AR (h)

44,2

41,9

36,2

59,3

26. Esperança de vida à nascença (i) (a)

79,01

79,55

75,38

80,92

27. Mortalidade geral (padronizada)

5,93

5,57

5,02

7,70

28. Mortalidade infantil

2,9

3,4

0,0

6,3

3,7

3,0

1,9

5,9

2,8

2,4

1,7

3,8

3. Índice de longevidade
Quem somos?

4. Índice de envelhecimento

Como vivemos?
Que recursos temos?

22. Museus, jardins zoológicos, botânicos e aquários
Que escolhas
fazemos?
Que saúde temos?

29. Mortalidade por doenças do aparelho circulatório
30. Mortalidade por tumores malignos
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INFORMAÇÃO RELATIVA AO RESUMO COMPARATIVO DA PÁGINA ANTERIOR:
Os mínimos, máximos e percentis 25 e 75 referem-se a todas as regiões NUTS III. O valor para Portugal
refere-se a todo o território nacional, excepto quando indicado o contrário. Todos os valores se referem ao
ano de 2011, excepto quando indicado o contrário. Todos os dados foram retirados da página electrónica
do Instituto Nacional de Estatística.
Notas: (a) Dados referentes à Região Oeste e não Oeste Norte. (b) dados referentes a 2009. (c) o valor
do ganho médio mensal para o Oeste Norte é a média do ganho médio mensal em cada um dos seis
concelhos. (d) valores de referência para Portugal Continental. (e) dados referentes a 2012 (assumiu-se a
base populacional de 2011). (f) dados referentes a 2007. (g) dados referentes a 2010. (h) média da taxa
de abstenção dos seis concelhos. (i) dados referentes ao triénio 2009-2011. AR: Assembleia da
República.

ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE SAÚDE
O PLS é um documento que pretende definir o que a comunidade, em conjunto, quer e pode
fazer para melhorar a saúde da população da Região Oeste Norte durante o triénio 2014/2016.
Procurou-se, assim, elaborá-lo com a colaboração de vários intervenientes na vida comunitária
desta região, nas mais variadas áreas. Pretendeu-se que estes parceiros, para além de
contribuírem no processo de selecção das áreas de acção prioritárias, contribuíssem também
para a elaboração e execução das intervenções seleccionadas, no contexto das instituições
nas quais trabalham.
Assim sendo, o PLS define as áreas em que se pretende intervir, que intervenções se
pretendem fazer, quem e com que funções cada um contribuirá para cada intervenção e quais
as metas que se pretendem atingir.

COLABORADORES DO PLANO LOCAL DE SAÚDE
A criação de um grupo heterogéneo e multidisciplinar de indivíduos que participam activamente
na vida comunitária da Região ON teve como objectivo juntar diversas visões de “peritos” de
várias áreas.
Este conjunto de especialistas procurou representar, da forma mais abrangente possível, as
diferentes áreas da comunidade. Evidentemente, por questões práticas, é muito difícil (se não
impossível) ter uma representação exaustiva, pelo que algumas áreas são negligenciadas
nesta representação. No entanto, a necessidade de manter um tamanho do grupo de peritos
que permitisse o contributo de todos e uma interacção produtiva, obrigou ao sacrifício de
algumas áreas. O quadro 1 apresenta a constituição deste grupo.
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Quadro 1. Lista de colaboradores de acordo com área de conhecimento e respectiva instituição
ÁREA

PERITO

INSTITUIÇÃO

Ana Maria Pisco

ACeS ON

Paula Carvalho

CHO (Caldas da Rainha)

Maria João Melo

ACeS ON (Bombarral/Peniche)

Teresa Manteigas

ACeS ON (Caldas da Rainha)

José António Silva

Protecção Civil (Caldas da Rainha)

Luis Lima Reis

GNR (Peniche)

António Lopes

GNR (Caldas da Rainha)

Saúde

Administração e Segurança

Presidente cessante do Conselho da Comunidade e
Municípios

Clara Abrantes

Vereadora do Pelouro da Saúde (Câmara Municipal de
Peniche)

Comunicação Social

José Luiz Silva

Luísa Sardo
Educação

Apoio Social

Ambiente

Jornal Gazeta das Caldas (Caldas da Rainha)
Agrupamento de Escolas de S. Martinho do Porto
(Alcobaça)

Luís Sá Lopes

ETEO (Caldas da Rainha)

Ana Castro

Segurança Social (Caldas da Rainha)

Rogério Cação

Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social
(Peniche)

Cecília Neto

Socióloga (Caldas da Rainha)

Carlos Castro

Delegação Regional do Ambiente (Caldas da Rainha)

METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES
Processos de consensualização nem sempre são fáceis de concretizar. O PLS exigia que um
grupo de quinze pessoas, com experiências e perspectivas sobre a saúde muito diferentes
chegassem a um consenso sobre onde iriam ser alocados os recursos – limitados – da
comunidade. Assim, escolheu-se utilizar uma metodologia intitulada “multi-criteria decision
analysis”, ou “análise de decisão com múltiplos critérios”, utilizada noutros contextos para a
priorização de intervenções em saúde. Esta metodologia tem por objectivo chegar a uma lista
final de intervenções, ordenadas por grau de prioridade, e é ideal para consensualizar opiniões
diversas.
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Assim, depois de ser feito um convite de colaboração no PLS a cada um dos peritos
enunciados, o Perfil de Saúde foi apresentado a todos e foi construída a lista de problemas
com a sua fundamentação e hipóteses causais (Quadro 2).

Quadro 2. Lista de problemas, fundamentação e possíveis causas
1. VIH/SIDA
Fundamentação: Taxa de prevalência muito elevada no concelho de Peniche.
Comportamentos de risco mais frequentes?
Falta de rastreio precoce?
Problemas de acessibilidade aos cuidados de saúde?
2. Consumo excessivo de bebidas alcoólicas e substâncias aditivas nos jovens
Fundamentação: Estudos locais recentes indicam que um grande número de jovens consomem bebidas alcoólicas
regularmente.
Percepção de peritos.
Falta de informação/conhecimento por parte dos jovens e/ou escolas/pais?
Demasiada acessibilidade na aquisição de bebidas alcoólicas?
3. Diabetes
Fundamentação: Taxa de mortalidade na região mais elevada que a nacional, nos últimos anos. Percentagem de
diabéticos com retinopatia muito acima da média nacional.
Comportamentos de risco mais frequentes?
Diagnóstico tardio?
Qualidade não satisfatória dos cuidados prestados?
4. Doenças Cérebro-Cardiovasculares
Fundamentação: Taxa de mortalidade na região mais elevada que a nacional nos últimos anos.
Comportamentos de risco mais frequentes?
Questões relacionadas com prevenção em pessoas com risco aumentado?
5. Saúde Mental
Fundamentação: Taxa de mortalidade por suicídios superior à taxa nacional.
Estudo local recente aponta para risco elevado de perturbações mentais.
Número de registos clínicos a aumentar nos últimos cinco anos.
“Apenas” o contexto socio-económico actual?
Falta de recursos humanos?
Necessidade de estudar novas estratégias de intervenção?
Isolamento dos idosos?
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6. Insuficiência Renal Crónica
Fundamentação: Maior proporção de doentes internados que sofrem de Insuficiência Renal Crónica.
Comportamentos de risco mais frequentes?
Qualidade insuficiente no acompanhamento de indivíduos com risco aumentado?
Falta de recursos humanos (Nefrologistas/Médicos de Família, outros técnicos)?
7. Acidentes de viação
Fundamentação: Taxa elevada de acidentes de viação com vítimas, na região.
Problemas a nível de infra-estruturas da rede viária?
Factores comportamentais?
8. Higiene urbana
Fundamentação: Percepção de peritos.
9. Práticas agrícolas com risco para a saúde humana
Fundamentação: Percepção de peritos.

À construção da lista de problemas seguiu-se uma reunião presencial na qual foram discutidas
possíveis intervenções para enfrentar os problemas seleccionados. O anexo A1 enumera todas
as intervenções propostas.

Quadro 3. Exemplo de intervenções propostas para o problema VIH/SIDA
P1: VIH/SIDA
1.1. Implementação de centros de rastreio/teste rápido de VIH, com a colaboração de diversas instituições na
divulgação da actividade, aproveitando a oportunidade para formação e distribuição de material informativo e outro
(preservativo, seringa…).
1.2. Programa de informação/sensibilização de grupos de risco (todos os que vão fazer o teste VIH, entre outros),
incluindo distribuição de material informativo e outro.
1.3. Programa de informação/sensibilização nas escolas, incluindo distribuição de material informativo e outro.
1.4. Campanhas de informação/sensibilização da população em geral, incluindo distribuição de material informativo e
outro.
1.5. Programa de intervenção junto de grupos de risco, incluindo campanha de formação e distribuição de material
informativo e outro.

Para além da enumeração de possíveis intervenções, foi ainda feito um brainstorming a fim de
definir critérios de valorização e respectivos factores de ponderação para a valorização de cada
intervenção. Os critérios definidos, a sua explicação e os respectivos factores de ponderação
acordados por todos foram os seguintes:
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1. Evidência sobre a existência do problema. Ponderação: 0,1.
Responde à questão “Temos a certeza que este problema existe mesmo?”.
Questiona-se o conhecimento que existe sobre o problema. Assim, problemas que estão
documentados por fontes fiáveis (como o número de pessoas infectadas com VIH) têm uma
evidência elevada, enquanto problemas que surgem como a percepção relativa individual terão
uma evidência baixa.
2. Impacto do problema. Ponderação: 0,25.
Responde à questão “Qual o peso do problema na população?”.
Refere-se à gravidade do problema em termos subjectivos. Como exemplo, podemos
considerar que a infecção por VIH é um problema mais grave que uma toxi-infecção alimentar
(uma “vulgar” gastroenterite).
3. Abrangência do problema. Ponderação: 0,2.
Responde à questão “Quantas pessoas são afectadas por este problema?”.
Terá um valor tanto maior quanto maior for a proporção da população que é afectada pelo
problema em causa.
4. Recursos disponíveis para a intervenção. Ponderação: 0,1.
Responde à questão “Quais os recursos disponíveis (como financeiros, humanos ou
materiais?)”.
Quando já existem recursos que facilmente se organizam para levar a cabo uma determinada
intervenção a pontuação será mais alta.
5. Eficácia da Intervenção. Ponderação: 0,2.
Responde à questão “A intervenção terá resultados?”.
Intervenções cujo resultado seja incerto terão uma pontuação menor. Por oposição,
intervenções para as quais há a certeza que funcionarão terão uma pontuação maior.
6. Custos da intervenção. Ponderação: 0,15.
Responde à questão “Quais os custos da intervenção?”.
Quanto mais altos os custos de uma intervenção, mais baixa será a pontuação e vice-versa.

Com as intervenções propostas e os critérios definidos, foi construída uma matriz que serviu de
base para a pontuação que cada colaborador atribuiu individualmente. O quadro 4 mostra uma
parte da matriz (para as intervenções propostas para o problema de VIH/SIDA) e a pontuação
média atribuída pelos colaboradores.
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Quadro 4. Exemplo de pontuação por critério e total das intervenções propostas para o
problema VIH/SIDA
Critérios relacionados com o problema

Critérios relacionados com a
intervenção

Impacto

Abrangência

Recursos

Eficácia

Custos

0,1

0,25

0,2

0,1

0,2

0,15

7,7

8,7

8,3

7,5

8,3

6,3

8,0

7,2

8,2

8,0

7,0

7,2

6,5

7,5

6,8

7,0

7,5

6,2

6,7

6,2

6,8

7,0

6,8

7,0

4,7

5,7

5,3

6,2

7,7

8,7

8,3

7,2

7,8

5,7

7,7

P1: VIH/SIDA
1.1.
Implementação de
centros de rastreio/
teste rápido de VIH
1.2.
Programa de
informação/
sensibilização grupos
de risco
1.3.
Programa de
informação/
sensibilização nas
escolas
1.4.
Campanhas de
informação/
sensibilização da
população em geral
1.5.
Programa de
intervenção junto de
grupos de risco

Pontuação
total

Evidência

Neste caso, a intervenção com a pontuação mais alta (implementação de centros de teste
rápido de VIH) seria considerada prioritária sobre as outras. O Anexo 1 inclui a pontuação
média total de todas as intervenções propostas.
Assim, a partir das dez intervenções com maior pontuação, foi proposta a estrutura que é
apresentada agora no PLS. O Programa de Educação para a Saúde em Meio Escolar foi
definido como prioritário por todos os Delegados de Saúde Coordenadores da Região de
Lisboa e Vale do Tejo.
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PROGRAMAS E PROJECTOS

18

PROGRAMA 1: VIH/SIDA
GESTÃO DO PROGRAMA
António Romão - Médico, Medicina Geral e Familiar
Maria João Melo - Médica, Saúde Pública

ENQUADRAMENTO
A infecção por VIH e a SIDA representam sempre um fardo elevado, tanto para o indivíduo,
como para a população e o seu sistema de saúde. Portugal mantém uma incidência elevada de
infecção por VIH quando comparada com os restantes países da União Europeia (ECDC,
2013). Na Região ON, tanto a incidência de infecção por VIH como a prevalência de VIH/SIDA
têm sido geralmente mais baixas que a nacional nas duas últimas décadas (Campos Matos,
2011). Destaca-se, no entanto, a situação do concelho de Peniche, que tem uma prevalência
de infecção por VIH e de SIDA de 5.3 casos por 1000 habitantes, muito diferente dos 3.9
nacionais.
Deparamo-nos então com duas questões, aparentemente opostas: uma elevada prevalência no
concelho de Peniche e baixa prevalência no resto da Região ON. Apesar de problemas
opostos, as soluções propostas adaptam-se a toda a região.
Para começar, é gritante a inexistência de estruturas para teste rápido de VIH na região. Com
excepção do concelho de Peniche, não existe, no ACeS ON, um local onde um indivíduo se
possa dirigir e realizar, anonimamente, um teste rápido de VIH. A existência destas estruturas
faz sentido tanto num local com alta prevalência da infecção (onde qualquer indivíduo terá uma
maior probabilidade de ser infectado), como num local com baixa prevalência (que poderá não
ser mais do que artificialmente baixa por falta de diagnóstico).
Não é, no entanto, possível alterar o perfil da infecção numa população apenas com centros de
rastreio. Assim, é proposta também uma intervenção que pretenderá, em última análise,
sensibilizar os residentes desta região para a infecção por VIH e, esperamos nós, venha a
alterar comportamentos de risco deste grupo populacional.
Pelo exposto, este programa integra dois projectos:
1º Unidades de rastreio/teste rápido de VIH;
2º VIH/SIDA – Intervenção junto de populações vulneráveis.
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OBJECTIVO GERAL
Reduzir a taxa de incidência de casos de SIDA, CRS e Portadores Assintomáticos na
população do ACeS Oeste Norte.

POPULAÇÃO ALVO
Toda a população do ACeS, com especial relevo para os indivíduos e grupos com
comportamentos de risco.

AVALIAÇÃO
Este programa prevê dois tipos de avaliação:
- Uma avaliação contínua, semestral, em reunião com as Equipas Coordenadoras dos
projectos respectivos;
- Uma avaliação final, de resultados, anual, com a Equipa de Gestão do Programa e as
Equipas Coordenadoras dos dois projectos, com elaboração de relatório.
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PROJECTO 1.1: UNIDADES DE RASTREIO/TESTE RÁPIDO DE VIH
EQUIPA COORDENADORA
Sérgio Araújo - Médico, Interno de Medicina Geral e Familiar
Clementina Gomes - Enfermeira Especialista, Saúde Materna e Obstétrica/Mestre em
Sexualidade Humana

ENQUADRAMENTO
Em Portugal, e à semelhança do que acontece nos países da União Europeia, estima-se que a
proporção de pessoas com um diagnóstico tardio da infecção por VIH continue elevada. Os
poucos dados disponíveis, abrangendo já esta década e reportados à data de admissão para
seguimento hospitalar, apontam percentagens de diagnósticos tardios superiores a 60%.
Um dos principais motivos para fazer precocemente o teste rápido do VIH é permitir iniciar o
tratamento da doença o mais cedo possível, caso o resultado seja positivo. Por outro lado, o
conhecimento de estar infectado permite evitar a transmissão da doença a outras pessoas
usando comportamentos preventivos, bem como defender-se de ser infectado novamente. É
neste sentido que se torna urgente que todas as Unidades de Saúde do ACeS Oeste Norte
estejam disponíveis para prestar este serviço. O rastreio de grupos de risco, em locais
previamente definidos, permitindo o acesso voluntário, confidencial e gratuito ao teste do VIH e
um apoio mais especializado, é um recurso importante a ponderar a breve prazo.

OBJECTIVOS GERAIS
A nível individual: diagnóstico precoce e seguimento adequado do doente;
A nível de Saúde Pública: evitar propagação da infecção VIH.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Implementar, nas Unidades de Saúde do ACeS, a realização de testes rápidos VIH para os
utentes que o desejem;
Fornecer/aumentar os conhecimentos sobre infecção VIH/SIDA, sobretudo os relacionados
com a prevenção, aos utentes que procuram a consulta de rastreio.
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METAS
Conseguir que, no final do programa, todos os seis concelhos do ACeS Oeste Norte tenham
implementado projectos consistentes de rastreio (testes rápidos), de acordo com o seguinte
calendário: 2014 – Peniche e Nazaré; 2015 – Alcobaça e Bombarral; 2016 – Caldas da Rainha
e Óbidos.

POPULAÇÃO ALVO
Embora aberto a toda a população, o rastreio sistemático é dirigido sobretudo a pessoas que
apresentem maior vulnerabilidade face à infecção pelo VIH/SIDA: homens que fazem sexo com
homens, utilizadores de drogas intravenosas, pessoas em situação de reclusão, minorias
étnicas, migrantes e trabalhadores/as do sexo.

PARCEIROS
Todas as Unidades de Saúde do ACeS, Hospitais de referência, Instituições que trabalham na
área do VIH/SIDA.

RECURSOS
Médicos de Medicina Geral e Familiar e de Saúde Pública, Enfermeiros e pessoal com
Funções Administrativas, Parceiros a identificar.

ACTIVIDADES DO PROJECTO
Quadro 5. Actividades e especificidades de execução e avaliação para o projecto 1.1:
Unidades de rastreio/teste rápido de VIH
Actividade

Quem

Como

Quando

Avaliação
Número de médicos,

Formação de médicos e
enfermeiros e outros
técnicos

USP e Centro
Saúde da
Lapa

Consultas no CS da
Lapa, sessões
teóricas

enfermeiros e outros
Primeiros

técnicos com

semestres

formação/número total de
médicos, enfermeiros e
outros técnicos

Metas
Que seja dada
formação a pelo
menos um médico e
um enfermeiro por
centro de consulta
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Elaboração de manual
de procedimentos da
consulta
Elaboração de protocolo
com hospitais de
referência

USP e Equipa
Coordenadora

USP, CCS e
DE

Redacção de
documento com base
noutras experiências

Reuniões

2º Semestre
de 2014

2º Semestre
2014

Elaboração de folheto

Manual de
procedimentos efectuado

USP e Equipa

suportes de informação

Coordenadora

Reuniões

1º Semestre
2014

da consulta

de procedimentos a
30 Novembro 2014
Existência de

Protocolo elaborado

protocolo a 30 de
Setembro 2014

Gabinetes de consultas

informativo e outros

Existência de manual

munidos com suportes
de informação
adequados

Suportes
informativos de apoio
à consulta em todos
os gabinetes de
consulta
2014 – 50%;

Distribuição e
Divulgação da consulta
nos Serviços de Saúde
e Comunicação Social
local

afixação de
USP e

folhetos/cartazes nas

Equipa

Unidades Saúde e

Coordenadora

envio à Comunicação
Social para

Nos
primeiros
semestres
de cada ano

divulgação

Número de Unidades

2015 – 75%;

Saúde com folhetos

2016 – 100%

cartazes afixados /

Que no final de cada

número total de

ano haja, pelo

Unidades Saúde;

menos, uma

relatório sobre

divulgação na

divulgação

Comunicação Social
por concelho

Equipamento dos
gabinetes com o
material mínimo
necessário a esta

Que no final de cada
USP e

Elaboração de

Equipa

listagem de material

Coordenadora

necessário

Primeiros

Verificar cumprimento

ano os gabinetes

semestres

dos requisitos mínimos

seleccionados

de cada ano

em todos os gabinetes

estejam devidamente

consulta

equipados

Consultas VIH:

Profissionais

Consulta Pré-teste;

designados

Teste VIH;

para a

Ao longo

Consulta em gabinete

consulta

Referenciação dos

Profissionais

A definir no protocolo

indivíduos com teste VIH

designados

e com garantia de

para a

confidencialidade e

dos hospitais referência
Rastreio de grupos de
risco
(teste rápido)

consulta
USP, UCC e
outros

Elaboração de relatório

anos, a

com os indicadores de

iniciar em

Consulta Pós-teste

reactivo para consulta

dos três

Realização efectiva

avaliação

2014

anonimato
Em locais a definir
pelo CCS, USP e
UCC

Logo que
feito o
diagnóstico

Sempre que
necessário

Número de casos
reactivos encaminhados
para hospitais/número
total de casos reactivos;

100%,
Relatório anual
elaborado

Número de grupos de
risco rastreados/número
de solicitações

80%
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PROJECTO 1.2: VIH/SIDA - INTERVENÇÃO JUNTO DE
POPULAÇÕES VULNERÁVEIS

EQUIPA COORDENADORA
Rogério Cação - Director, Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, Peniche
Sandra Pancas - Psicóloga, Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, Peniche
Jorge Nunes - Médico, Saúde Pública

ENQUADRAMENTO
Conforme a Declaração de Dublin (2004) e a Comunicação da Comissão Europeia “Luta contra
o VIH/SIDA na União Europeia e nos países vizinhos, 2009-2013”, as populações que
apresentam maior vulnerabilidade face à infecção pelo VIH/SIDA na Europa, incluem homens
que fazem sexo com homens, utilizadores de drogas intravenosas, pessoas em situação de
reclusão, minorias étnicas, populações migrantes e trabalhadores/as do sexo.
Em Portugal, apesar de o número de casos mais elevados ocorrerem em heterossexuais, a
epidemia por VIH é uma epidemia do tipo concentrada, afectando sobretudo as populações
mais vulneráveis, o que reserva uma importância redobrada à intervenção junto das
populações referidas.
A elevada prevalência de infecções por VIH em determinados concelhos da Região ON
(Peniche e, em menor dimensão, Nazaré) chama a atenção para a necessidade de alterar
comportamentos de risco que levam a novas infecções. De facto, em Peniche, existe já história
de diversas intervenções levadas a cabo por organizações não governamentais que tentam
enfrentar este problema. É, no entanto, percepção de quem trabalha neste concelho, que é
necessário fazer mais.
Assim, este projecto pretende lançar as bases para uma intervenção prolongada e sustentável
que promova uma diminuição dos comportamentos de risco para a infecção por VIH,
começando no concelho de Peniche.
O maior número de infecções por VIH, à semelhança dos dados a nível nacional, ocorre em
pessoas da categoria “heterossexuais”, tal como registado na notificação obrigatória da
infecção. Em segundo lugar está a categoria “toxicodependentes” e em terceiro “homo ou
bissexuais” (Campos Matos, I., 2011). A experiência, no terreno, em Peniche faz crer que os
principais grupos para quem esta intervenção será prioritária são os trabalhadores/as do sexo e
os utilizadores de drogas intravenosas.
Para estes grupos, estudos mostram que intervenções comportamentais aumentam o
conhecimento dos trabalhadores do sexo sobre o VIH, embora não esteja provado que
diminuam a taxa de incidência de novas infecções (Ota, 2011).
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Segundo o estudo PREVIH (2011), os trabalhadores/as sexuais apresentam uma epidemia do
tipo concentrada acima dos 5%. Dos 921 participantes neste estudo, conclui-se que 7,2%
reportou ser seropositivo, dos quais 6,6% são mulheres, 4,8% homens e 15,4% transexuais.
De acordo com as declarações obtidas no mesmo estudo, a via mais provável de transmissão
do VIH foi a sexual.
Importa ainda referir que cerca de 10% dos participantes dizem desconhecer o seu estatuto
serológico.
Já para os utilizadores de drogas intravenosas, intervenções psicossociais individuais ou de
grupo

sobre

comportamentos

de

risco

parecem

ser

eficazes

na

redução

destes

comportamentos (Meader, 2010).
Neste sentido aponta o relatório de avaliação externa do Plano Nacional Contra a Droga e as
Toxicodependências (PNCDT 2005 – 2012), que, na categoria de notificações por transmissão
do VIH nos utilizadores de drogas, se verifica um acentuado decréscimo entre 2003 e 2010, de
54,2% para 25%.
O referido relatório salienta que o Programa de Troca de Seringas foi das medidas mais
efectivas na prevenção do contágio de doenças infecciosas entre os utilizadores de drogas
intravenosas. Outra medida destacada foi a implementação do então programa KLOTHO e
adopção da metodologia ADR “Aconselhamento, Diagnóstico e Referenciação”, no âmbito do
Programa de Identificação Precoce e Prevenção da Infecção VIH/SIDA junto dos utilizadores
de drogas.
Por último, a quase inexistente articulação com a sociedade civil, sector privado, ONG e
pessoas que vivem com VIH, em todo o processo de prevenção, educação/informação,
comunicação e cuidados de saúde, tem, a nosso ver, levado à falta de efectividade no combate
à propagação da infecção.
Entende-se, desta forma, que a cooperação multissectorial potencia a implementação de
acções preventivas adaptadas a cada população, permitindo-nos assim aumentar os níveis de
eficácia do presente projecto.

OBJECTIVOS GERAIS
Implementar medidas no sentido da melhoria da informação, prevenção, redução de riscos,
rastreio e diagnóstico precoce da infecção, através de uma rede de serviços tendo como
garantia a articulação que envolva os Parceiros Sociais na Comunidade, as Unidades de
Saúde do ACeS e a Rede Hospitalar de Referência.
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OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Melhorar os conhecimentos dos profissionais de saúde;
Aumentar o acesso à informação e meios de prevenção;
Promover intervenções prioritárias junto de grupos populacionais específicos: homens que
fazem sexo com homens, utilizadores de drogas intravenosas, pessoas em situação de
reclusão, minorias étnicas, migrantes e trabalhadores/as do sexo.

METAS
Conseguir que, no final do programa, todos os seis concelhos do ACeS Oeste Norte tenham
projectos consistentes e integrados dirigidos a grupos de maior risco.

POPULAÇÃO ALVO
Pessoas que apresentem maior vulnerabilidade face à infecção pelo VIH/SIDA: homens que
fazem sexo com homens, utilizadores de drogas intravenosas, pessoas em situação de
reclusão, minorias étnicas, migrantes e trabalhadores/as do sexo.

PARCEIROS
Unidades de Saúde do ACeS, Hospitais de Referência, Acompanha - Cooperativa de
Solidariedade Social, CRL, Peniche, outras parcerias a identificar.

RECURSOS
Profissionais de saúde; profissionais de organizações que trabalham na área da prevenção do
VIH/SIDA (Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, Peniche, e outros a identificar); pessoas
que contraíram VIH/SIDA.

ACTIVIDADES DO PROJECTO
Quadro 6. Actividades e especificidades de execução e avaliação para o projecto 1.2:
VIH/SIDA – Intervenção junto de populações vulneráveis

Actividade
Criação de uma rede
com instituições que
pretendam trabalhar
nesta área (rede externa)

Quem

USP e
Equipa
Coordenadora

População alvo

Como

Quando

Número de

Identificação de
Instituições/

serviços

Ao longo

Organizações

interessados;

do 1º ano

reuniões de trabalho

Avaliação

equipas
envolvidas em
projectos nesta
área

Metas
Pelo

menos

duas

equipas

concelhias
todo o ACeS

em
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Identificação de locais

75% dos locais

Junto da PSP, GNR,

prioritários alvo do

Equipa

Instituições/

Serviços Sociais,

Ao longo

Listagem

projecto (para

Coordenadora

Organizações

Camarários e outros

do 1º ano

elaborada

intervenção)

Acções de formação
sobre VIH/SIDA

parceiros

USP e

Médicos,

Equipa

enfermeiros e

Coordenadora

outros técnicos

Disponibilização de
material preventivo e

USP e

informativo (diferentes

Equipa

línguas); rastreio ao VIH

Coordenadora

(aconselhamento pré e
pós teste); consultas de
planeamento familiar
(rastreio a outras IST);

científica

Número de

segundos

acções

semestres

realizadas/núme-

de cada

ro de acções

ano

programadas

Uma acção/
ano

Número de

do sexo,

Criação de uma rede

Unidades de

utilizadores de

interna constituída

Saúde onde se

drogas

por técnicos de

intravenosas,

referência nas

migrantes,

diferentes Unidades

minorias étnicas

de Saúde

A iniciar no
2º semestre
de 2014

50% No final de

implementaram

2015

as actividades /

80% No final de

número total de

2016

Unidades de
Saúde do ACeS

Criação de uma rede

Seringas nos concelhos

pelo PTS;

de documentação

Nos

Trabalhadores

Programa Troca de

encaminhamento para as

formação; divulgação

de, pelo menos,
uma acção/ano

e reclusos

consulta de tuberculose

do ON não abrangidos

Reuniões de

identificados
devem ser alvo

interna constituída
USP e Equipa
Coordenadora

Utilizadores de

por técnicos de

Ao longo

drogas

referência nos

do 1º ano

intravenosas

diferentes concelhos;

do projecto

respectivas Equipas de

articulação com a

Tratamento

rede externa

Número de
concelhos com
PTS / número
total de concelhos

Implementar o
PTS em todos
os concelhos
até ao final do
plano (2016)

Número de

Reforço de informação à
população:
Comunicação Social;
Unidades de Saúde e
nos locais de trabalho

Trabalhadores

Utilizar folhetos

acções realizadas

Equipa

do sexo,

informativos;

/número de

Coordenadora,

utilizadores de

nas consultas das

Ao longo

acções previstas;

USP,

drogas

Unidades de Saúde;

dos três

número de

Unidades de

intravenosas,

Equipa de Saúde

anos do

concelhos onde

Saúde, Saúde

migrantes,

Escolar; SMT em

plano

se realizaram as

Escolar

minorias étnicas

articulação com

acções/número

e reclusos

outros parceiros

total de concelhos

50% no 1º ano
60% no 2ºano
75% no 3ºano

33% no 1ºano
66% no 2ºano
100%no 3ºano

do ACeS;

Efectuar projecto
específico no Dia
Mundial da SIDA

Equipas
Coordenadora,
USP,

População em
geral

Parceiros

Equipa
Semana Europeia do

Coordenadora,

teste ao VIH

USP,
Parceiros

Reuniões com
parceiros para
elaborar projecto

Peniche – 2014;

No dia 1 de
Dezembro

Relatório de

de cada

avaliação

ano

Alcobaça –
2015,
Caldas Rainha 2016

Trabalhadores

Número de

do sexo,

projectos

utilizadores de

Reuniões com

Novembro

elaborados e

drogas IV,

parceiros para

de cada

executados/

migrantes,

elaborar projecto

ano

número de

minorias étnicas

concelhos do

e reclusos

ACeS

Um projecto em
cada ano do
programa
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PROGRAMA 2: SAÚDE MENTAL – EQUIPAS
MULTIDISCIPLINARES DE INTERVENÇÃO PRECOCE
GESTÃO DO PROGRAMA
EQUIPA DINAMIZADORA
Fátima Pais - Médica, Saúde Pública
Dina Santos - Técnica Superior, Serviço Social
Teresa Manteigas - Enfermeira Especialista, Saúde Mental
Fernanda Viola - Enfermeira Especialista, Saúde Mental
Renato Martins - Médico, Interno do Internato de Saúde Pública
Jorge Nunes - Médico, Saúde Pública

EQUIPA DINAMIZADORA ALARGADA
António Lopes - Comandante do Posto, GNR, Caldas da Rainha
José António Silva - Delegado Municipal, Protecção Civil, Caldas da Rainha
Representante da PSP
Representante da Segurança Social
Serviço de Psiquiatria do CHO

EQUIPAS LOCAIS DE INTERVENÇÃO PRECOCE EM SAÚDE MENTAL
(a criar uma equipa por concelho)

ENQUADRAMENTO
A OMS estima que, em 2011, cerca de 10% dos anos de vida corrigidos para a incapacidade
(DALYs, Disability Adjusted Life Years), na Região Europeia, serão devidos a problemas de
Saúde Mental (29). Embora a situação Portuguesa não seja extensivamente conhecida,
estudos pontuais mostram (9):


Alta prevalência (cerca de 40%) de “casos” em indivíduos sem diagnóstico psiquiátrico
prévio;
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Associação destes casos com o sexo feminino, viuvez, situação de reforma, baixo suporte
social e mais de 65 anos;



Baixa taxa de mortalidade por suicídio quando comparada com a europeia, mas com
tendência a aumentar.

É neste sentido que o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio 2013/2017 sugere, entre
outras, as seguintes acções prioritárias para a população geral (18):


A informação à população sobre serviços, redes e associações de apoio;



O aumento da rede de cobertura dos Cuidados de Saúde Primários e articulação com
serviços especializados;



A criação de barreiras físicas protectoras em locais potencialmente perigosos;



A sensibilização da Comunicação Social sobre as boas práticas relativamente às notícias
de comportamentos auto lesivos e actos suicidas;



O desenvolvimento de redes de “porteiros sociais” na comunidade.

No que diz respeito à Região Oeste Norte, existem várias fontes de dados epidemiológicos que
permitem construir uma ideia do estado da Saúde Mental na região.
Num estudo efectuado no concelho das Caldas da Rainha entre 2009 e 2012, uma amostra de
424 utentes inscritos no ACeS respondeu ao questionário General Health Questionnaire. Os
resultados mostraram que um terço dos participantes tinha mal-estar significativo, sugestivo de
patologia psiquiátrica, as mulheres tinham pior Saúde Mental, sobretudo as de baixa
escolaridade e existia uma relação entre a Saúde Mental e acontecimentos de vida perante a
conjuntura económica desfavorável, o desemprego e a pobreza (26).
A mortalidade por suicídio nesta região é, desde 2010, mais elevada que a nacional, com cerca
de 1,2 mortes por 1.000 habitantes na região em 2012 (7). Por outro lado a patologia mental é
frequentemente causa e consequência de episódios de violência, nomeadamente intrafamiliar.
Este aspecto merece particular atenção por parte dos Serviços de Saúde, especialmente pelos
Cuidados de Saúde Primários pela mais-valia que a proximidade com a comunidade lhes
confere. Esta mais valia é importante sobretudo nos aspetos ligados à prevenção, quer
primária quer secundária mas, e também, na articulação necessária com os Cuidados
Hospitalares. Estes aspectos estão explanados no IV Plano Nacional de Prevenção da
Violência Doméstica 2011-2013 (38), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
100/2010, nomeadamente no parágrafo que se transcreve: “Em 2003, a Organização Mundial
da Saúde considerou que a violência doméstica é um grave problema de Saúde Pública e que
as consequências que lhe estão associadas [...] são devastadoras para a saúde e para o bemestar de quem a sofre [...] comprometendo o desenvolvimento da criança, da família, da
comunidade e da sociedade em geral”. Já em 2001 esta Organização tinha sublinhado a
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necessidade de serem criados serviços na comunidade e aos níveis dos Cuidados de Saúde
Primários e Secundários para apoiar as mulheres que sofrem violência doméstica, sexual ou
outras formas de violência”.
Assim, tendo em conta as necessidades sentidas e reconhecendo a diversidade de formas de
actuação, torna-se necessário aprimorar as intervenções já desenvolvidas em alguns
concelhos da região e garantir que toda esta esteja abrangida por uma rede de profissionais,
articulados entre si, que trabalhem com o objectivo de intervir precocemente na Saúde Mental
da população da Região Oeste Norte.

OBJECTIVOS GERAIS
Conhecer a realidade do ACeS Oeste Norte relativamente à prevalência de episódios agudos
referentes

a

situações

de

perigo

em

Saúde

Mental

e

comparação

com

dados

regionais/nacionais/europeus disponíveis, acompanhando a sua evolução;
Definir de procedimentos conducentes a uma resposta atempada e eficaz em situações de
risco/perigo em Saúde Mental;
Capacitar os profissionais de saúde e os parceiros da comunidade através da informação
pertinente com vista à boa implementação do presente programa.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Definição de caso (caraterização de: problemáticas em causa/situação de risco ou
perigo/episódio agudo), com base na literatura científica disponível;
Constituição de seis equipas multidisciplinares (uma/concelho);
Recolha de dados locais, regionais, nacionais e europeus de prevalência de episódios agudos
relativamente a, pelo menos, duas problemáticas: suicídio/tentativa de suicídio e violência
intrafamiliar;
Definição de um algoritmo de actuação interna (Unidades de Saúde do ACeS Oeste Norte) e
de articulação interinstitucional nos diferentes concelhos, estabelecendo o procedimento
adequado em situação de risco (prevenção de situação aguda) e de perigo (episódio agudo);
Promoção do presente programa, nas diferentes fases do seu processo de desenvolvimento
entre todos os intervenientes, desenvolvendo actividades que apontem para as seguintes
METAS:
- 100 % dos concelhos;
- 80 % das Unidades Funcionais do ACeS;
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POPULAÇÃO ALVO
População residente na área de abrangência do ACeS Oeste Norte (inscrita ou não nas
Unidades de Saúde).

PARCEIROS
- Unidades de Saúde Funcionais do ACeS Oeste Norte (UCSP, USF, UCC);
- Departamento de Psiquiatria e de Saúde Mental do CHO;
- Forças de Segurança Públicas (PSP, GNR) dos seis concelhos;
- Autarquias dos seis concelhos, particularmente através das suas áreas de intervenção social;
- Serviços Municipais de Protecção Civil dos seis concelhos;
- Outros serviços ou entidades de nível concelhio.

RECURSOS
- Suporte logístico (equipamento informático, suporte administrativo, deslocações);
- Disponibilidade de tempo e motivacional para cumprimento dos procedimentos estabelecidos.

ACTIVIDADES DO PROGRAMA
Quadro 7. Actividades e especificidades de execução e avaliação para o programa 2:
Saúde Mental – Equipas multidisciplinares de intervenção precoce
Objectivo
Específico

Actividade

Quem

Como

Quando

Avaliação

Metas
Uma EDA

Constituição de
equipas: Equipa

Articulação com as

Dinamizadora

Entidades

Alargada e seis

Parceiras

Equipas Locais

Equipa
Dinamizadora

2º
Contactos e reuniões

Semestre
2014

Número de

em finais

equipas

2014 e

locais

5 Equipas

constituídas/

locais em

número de

finais do 2º

concelhos

semestre
2015
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Definição de

Levantamento e

caso -

consulta de

caracterização

documentos e

de problemáticas

textos disponíveis

abrangidas/

Estabelecimento de

situação de risco

consenso

ou perigo/

relativamente a

episódio agudo

conceitos e

(literatura

situações alvo do

científica)

programa

Equipa
Dinamizadora
Alargada

Equipa
Dinamizadora
Alargada

Consulta bibliográfica
(DGS, ARSLVT e outras)

Reflexão partilhada pelos
elementos da EDA

2º
Semestre

Relatório

2014

2º
Semestre

Relatório

2014

Realização
efectiva

Realização
efectiva

Recolha de dados
junto dos serviços
envolvidos no

Recolha de

Consulta de bases de
Equipa

dados disponíveis,

projecto de acordo

Dinamizadora

nomeadamente nos

com a definição de

Alargada

serviços respectivos

2º
Semestre

Relatório

2014

Realização
efectiva

caso;

dados locais/
regionais/

Consulta de dados

nacionais/

em plataformas e

europeus de

serviços

prevalência dos

regionais/nacional/

problemas no

europeus de

âmbito da Saúde

acordo com a

Mental

definição de caso;

Diagnóstico de
situação

Pesquisa e compilação
Equipa
Dinamizadora
Alargada

de dados em plataformas

2º

e serviços

Semestre

regionais/nacionais/

2014

Relatório

Realização
efectiva

Europeus

Equipa
Dinamizadora
Alargada

Elaboração e divulgação
de relatório

2º
Semestre

Relatório

2014

Realização
efectiva

Elaboração de uma
Definição de um
algoritmo de
actuação interna
(Unidades de
Saúde do ACeS

proposta inicial de
procedimento com
algoritmo de
actuação e

Equipa
Dinamizadora
Alargada

Equipa

articulação

Dinamizadora

nos diferentes
concelhos,
estabelecendo o
procedimento
adequado em

Discussão desta
proposta inicial com

Realização
efectiva

todas as entidades
e estruturas
envolvidas

Número de

representantes

Reuniões para

das Entidades

apresentação prévia do

Parceiras,

diagnóstico de situação

CCS,

feito

reuniões
2º

efectuadas/

80%;

Semestre

número de

Realização

2014

reuniões

efectiva

previstas;

Coordenadores
das Unidades

(prevenção de

Funcionais

situação aguda)

(episódio agudo)

Relatório

2014

Alargada,

situação de risco

e de perigo

Semestre

articulação

ON) e de
interinstitucional

2º
Reunião de equipa

Relatório

Reunião de equipa para
Elaboração de

Equipa

elaboração de proposta

procedimento final

Dinamizadora

e apresentação às outras
Entidades Parceiras

1º
Trimestre
2015

Relatório

Realização
efectiva
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Promoção do
presente
programa, nas
suas diferentes
fases entre todos
os
intervenientes,
desenvolvendo
actividades que

100 % dos

Divulgação do

concelhos

projeto e dos

Apresentação de

resultados em
reuniões com as

Equipa

Unidades de Saúde

Dinamizadora

e eventualmente

informação relativa ao

1º

projecto, e discussão do

Trimestre

mesmo, bem como dos

2015

Relatório do
projecto

resultados de avaliação

outras Entidades

80 % das
Unidades
Funcionais
do ACeS

Parceiras

abranjam:
- 100% dos
concelhos;
- 80% das
Unidades
Funcionais do
ACeS

Execução das

100% dos

Semestral

actividades
previstas com

Equipa

momentos de

Dinamizadora

avaliação

Recolha e análise de

(relatório);

dados de avaliação das

anual, ao

diferentes actividades

longo de
2014/2016

partilhada

concelhos
Relatório do

80% das

projecto

Unidades
Funcionais
do ACeS

AVALIAÇÃO
A avaliação do projecto será da responsabilidade da Equipa Dinamizadora Alargada,
semestralmente, e com elaboração de relatório anual, sendo feita através do cálculo dos
valores atingidos para as metas das diferentes actividades previstas e da apreciação de
propostas e sugestões de todos os intervenientes.

Figura 6. Estrutura das equipas dinamizadoras e equipas locais do programa 2: Saúde
Mental
EQUIPA DINAMIZADORA
Fátima Pais
Fernanda Viola
Dina Santos
Teresa Manteigas
Renato Martins
Jorge Nunes

SPC - GNR - PSP - SS – CHO
EQUIPA DINAMIZADORA ALARGADA

ELIPSM
Alcobaça

ELIPSM
ELIPSM

Caldas da
Rainha

Bombarral

ELIPSM
Nazaré

ELIPSM
ELIPSM
Óbidos

Peniche
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Quadro 8. Sinopse de funções das Equipas Multidisciplinares de Intervenção Precoce
em Saúde Mental
EQUIPA DINAMIZADORA
-

Promove a implementação, dinamização e avaliação do projecto nas suas diversas fases

-

Representa o projecto
EQUIPA DINAMIZADORA ALARGADA

-

Divulga o projecto nas estruturas tutelares

-

Dinamiza e dá suporte às equipas locais

-

Promove a articulação entre Saúde e entidades parceiras

-

Elabora definição de caso e fluxograma de intervenção

-

Realiza reuniões trimestrais/semestrais de monitorização

-

Reúne anualmente para avaliação

-

Analisa situações concretas apresentadas pelas equipas concelhias

-

Apresenta propostas
EQUIPAS LOCAIS

-

Identificam entidades parceiras

-

Acolhem casos

-

Definem e implementam as intervenções adequadas

-

Acompanham no terreno

-

Procedem à referenciação de: médico de família, consulta de enfermagem de saúde mental, terapia familiar
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PROGRAMA 3:ESTILOS DE VIDA
GESTÃO DO PROGRAMA
Fernando Guerreiro - Médico, Saúde Pública
José Fernando Pereira - Médico, Medicina Geral e Familiar
Maria João Alves - Enfermeira Especialista, Saúde Materno-Infantil

ENQUADRAMENTO
Investigação epidemiológica recente mostrou que tanto a Diabetes como as Doenças CérebroCardiovasculares são problemas importantes da população residente na Região ON. As
elevadas taxas de mortalidade por estas doenças obrigam-nos a reflectir e a intervir sobre a
sua origem – os comportamentos e estilos de vida desta população. De facto, por terem
factores de risco em comum e tão sobreponíveis, não faria sentido separá-las em programas
diferentes e intervir separadamente.
Assim, conscientes de que se trata de um tema abrangente, acreditamos também que a
intervenção em Saúde Pública não faz sentido a nível de patologias, mas sim de
comportamentos. Por isso, o programa “Estilos de Vida” deste PLS procurará lançar as bases
para uma intervenção organizada e sustentável que pretende, em última análise, promover a
adopção de estilos de vida saudáveis pelas pessoas que vivem na Região ON.
Porque muitas das complicações dessas doenças são passíveis de prevenção, pela educação
para a saúde e autogestão da doença apoiada em equipas multidisciplinares, a implementação
de projectos com objectivos específicos bem definidos, sobretudo os direccionados para o
rastreio e para a adopção de boas práticas clínicas, são um contributo importante. As recémcriadas Unidades Coordenadoras Funcionais da Diabetes (UCFD) que têm como objectivo
primeiro tornar mais dinâmica e eficaz a comunicação entre os diferentes níveis de cuidados à
pessoa com Diabetes (agilizando as respostas necessárias a uma intervenção atempada, quer
nos Hospitais quer nos CSP), têm assim uma tarefa mais facilitada.
Pelo exposto, este programa engloba dois projectos:
1º Projecto de sensibilização e formação dos profissionais de saúde e utentes com Diabetes
Mellitus;
2º Projecto de identificação precoce de factores de risco para Diabetes Mellitus e Doenças
Cérebro-Cardiovasculares.
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OBJECTIVOS GERAIS
Capacitar os profissionais de saúde do ACeS ON para o seguimento clínico dos utentes com
Diabetes;
Capacitar os utentes com Diabetes do ACeS ON para o controlo da doença e das suas
complicações;
Construir um sistema de rastreio para a população com risco aumentado de desenvolver
Diabetes e patologia Cérebro-Cardiovascular de forma a facilitar o diagnóstico precoce e o
seguimento adequado desde o início da doença e sensibilizar a população para os factores de
risco comportamentais.

POPULAÇÃO ALVO
Profissionais do ACeS ON com responsabilidade sobre o seguimento clínico de utentes com
Diabetes. Utentes do ACeS ON. População da Região ON.

AVALIAÇÃO
Reuniões semestrais entre os Gestores e Coordenadores dos Projectos. Relatórios anuais.
Reuniões anuais com os elementos do Conselho Clínico e de Saúde, elementos do ACeS das
UCFD e com a Equipa Consultiva do Plano.
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PROJECTO 3.1: SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE E UTENTES COM DIABETES
MELLITUS
EQUIPA COORDENADORA
Leonor Salvo - Médica, Medicina Geral e Familiar
Anne Carvalho - Enfermeira
Henrique Nascimento - Médico, Interno Medicina Geral e Familiar
Luís Fonseca - Médico, Medicina Geral e Familiar

ENQUADRAMENTO
Foi feito recentemente um estudo da população residente na Região ON que caracterizou
epidemiologicamente o estado desta população em termos de Diabetes (Campos Matos,
2012). Constatou-se que a taxa de mortalidade por esta doença, padronizada para a idade e
para o género, foi sempre mais alta do que a nacional entre 2000 e 2009; que a proporção de
diabéticos com retinopatia nesta região é mais do que o dobro da nacional; isto tudo num
contexto de uma prevalência da doença aparentemente sobreponível à nacional.
A elevada taxa de mortalidade e prevalência de retinopatia salientam a importância de um
seguimento clínico adequado dos indivíduos com Diabetes. Em 2011, 5,55% dos utentes do
ACeS ON tinham Diabetes. Dos cerca de 100 médicos de Medicina Geral e Familiar do ACeS
ON, desconhece-se quantos têm formação específica sobre o seguimento clínico de indivíduos
com Diabetes.
Por outro lado, a prática clínica no terreno tem demonstrado que, por parte dos utentes com
Diabetes existe um notável desconhecimento das noções mais básicas sobre a doença, assim
como o modo de actuar perante ela, seja relativamente à alimentação, seja em relação à
actividade física. Num pequeno inquérito informal executado por um dos proponentes deste
documento constatou-se, precisamente e em concreto no concelho de Peniche, que a quase
totalidade dos inquiridos pouco ou mesmo nada sabiam sobre vários aspectos relacionados
com a doença.
Daí se constata que, se algo se pretende fazer de modo a reverter as taxas anuais de
morbilidade e mortalidade por Diabetes na Região ON, logo à cabeça surge a necessidade de
formação em competências pessoais e sociais da população diabética e suas famílias.
É necessário que as pessoas se sintam mais confortáveis em assumir uma maior
responsabilidade no controlo da sua Diabetes.
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Esse objectivo pode ser atingido mediante a aquisição de competências que permitam a
tomada de decisões, o que poderá facilitar a gestão adequada da doença.
É de notar que, uma revisão da Cochrane Collaboration, feita em 2009, de todos os ensaios
randomizados que testavam a educação de grupos de pessoas com Diabetes Mellitus tipo 2,
mostrou que estas eram mais eficazes que as intervenções de rotina ao melhorar a glicémia
em jejum, a hemoglobina glicada, o conhecimento sobre a doença, os valores de tensão
arterial, o peso e mesmo a necessidade de fármacos.

OBJECTIVOS GERAIS
Uniformizar as práticas profissionais em prol de uma efectiva qualidade clínica, organizacional
e satisfação das pessoas com Diabetes;
Promover a qualidade dos cuidados de saúde a prestar à pessoa com Diabetes;
Promover a prevenção primária, através do combate aos factores de risco conhecidos,
sobretudo nos factores de risco modificáveis da etiologia da Diabetes.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Conhecer os médicos e enfermeiros do ACeS ON com formação em Diabetes;
Dinamizar acções de formação aos profissionais de saúde para o ensino de pessoas com
Diabetes;
Realizar acções de sensibilização sobre Diabetes à população, particularmente a pessoas com
Diabetes e a grupos populacionais de maior risco;
Efectuar actividades de índole comunitária à população no âmbito da celebração do Dia
Mundial da Diabetes, envolvendo Profissionais de Saúde, as Autarquias, a Comunicação Social
e a comunidade em geral;
Propor metodologias formativas (cursos e seus conteúdos, equipas multidisciplinares) às
Unidades de Saúde do ACeS.

METAS
Relativamente aos profissionais de saúde, pretende-se que, no final do programa:


Todas as Unidades de Saúde do ACeS ON tenham profissionais de saúde com
formação específica no ensino de pessoas com Diabetes.

Relativamente aos utentes, pretende-se que, no final do programa:


As pessoas com Diabetes (que foram alvo dos cursos de formação) sejam capazes de:
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 Ter uma visão global de todos os aspectos presentes na Diabetes;
 Aprofundar conhecimentos sobre a fisiopatologia da doença, isto é, o que se
altera no organismo de uma pessoa com Diabetes;
 Melhorar conhecimentos sobre alimentação saudável e as vantagens do
exercício físico;
 Promover mudanças para estilos de vida mais saudáveis, o que poderá
proporcionar melhor qualidade de vida;
 Valorizar a importância da alimentação saudável e do exercício físico no
controlo da Diabetes;
 Conhecer, na generalidade, os nutrientes que se encontram nos diferentes
alimentos;
 Fazer desafios para uma alimentação saudável (o que come, quando come e a
que horas);
 Demonstrar a importância de conhecer os objectivos dos valores da glicemia,
pressão arterial e perímetro da cintura;
 Aplicar medicação e avaliar os valores da glicemia;
 Aprender a importância do tratamento com a insulina, incluindo o motivo pelo
qual este tratamento poderá vir a ser necessário.
No referente à população em geral, pretende-se que, no final do programa:


As pessoas estejam mais capacitadas no que respeita aos seus conhecimentos sobre
a doença.

POPULAÇÃO ALVO
Profissionais de saúde e toda a população do ACeS Oeste Norte, em particular, todas as
pessoas residentes a quem foi diagnosticado Diabetes Mellitus tipo 1 e 2, assim como aos seus
cuidadores (familiares ou outros).

PARCEIROS
UCFD; Unidades de Saúde do ACeS; Hospitais; APDP; Escolas; Autarquias; outros a
identificar.
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ACTIVIDADES DO PROJECTO
Quadro 9. Actividades e especificidades de execução e avaliação para o projecto 3.1:
Sensibilização e formação dos profissionais de saúde e utentes com Diabetes Mellitus
Objectivo
Específico

Actividade

Conhecer os
médicos e
enfermeiros do
ACeS ON com
formação em
Diabetes

Inventariar listas
de profissionais
(médicos e
enfermeiros) do
ACeS ON com
formação em
Diabetes

Dinamizar acções
de formação aos
profissionais de
saúde para o
ensino de pessoas
com Diabetes,
especialmente os
que não têm essa
formação

Quem

Equipa
Coordenadora

Como

Questionário
individual a
médicos e
enfermeiros

Durante
2014

Equipa
Coordenadora e
UCFD

Reunião com
profissionais
sem formação
em Diabetes

1º
Semestre
2015

Dinamizar
formação em
Diabetes no ACeS
ON (Seminários,
Encontros, outros)

Equipa
Coorden
adora

Organização
de formação
no ACeS ON
sobre
Diabetes

1º
Semestre
2016

Equipas
Coordenadoras
dos
projectos
3.1 e 3.2;
USP

Efectuar
actividades de
índole comunitária
à população no
âmbito da
celebração do Dia
Mundial da
Diabetes.

Actividades a
definir anualmente
com colaboração
das Autarquias,
Comunicação
Social e Parceiros
a identificar

Equipa
Coordenadora,
USP,
Autarqui
as e
outros
Parceiros

Reuniões
entre Equipa
Coordenador
a, USP e
Conselho da
Comunidade

Propor
metodologias
formativas (cursos
e seus conteúdos,
equipas
multidisciplinares)
às Unidades de
Saúde do ACeS;

Definição dos
cursos e
conteúdos (em
colaboração com
as outras equipas
do programa)

Equipas
Coordenadoras
dos dois
projectos

Reuniões
com as
coordenações
das Unidades
de Saúde

Avaliação
Número de profissionais
médicos com curso/total
médicos

Seleccionar
profissionais das
Unidades de
Saúde para
frequência de
cursos específicos
sobre Diabetes

Elaboração de
folhetos
informativos para:
Comunicação
Social;
afixação de
cartazes nas
Unidades de
Saúde, em locais
públicos e nas
empresas;
Acções de
sensibilização e
informação à
população
aquando de
acções de rastreio.

Realizar acções de
sensibilização
sobre Diabetes à
população,
particularmente a
pessoas com
Diabetes e a
grupos
populacionais de
maior risco;

Quando

Número de profissionais
de enfermagem com
curso/total de
enfermeiros
Número de profissionais
sem formação em
Diabetes presentes na
reunião/ número total de
profissionais por Unidade
de Saúde
Número total de
profissionais (médicos e
enfermeiros) com
formação em Diabetes/
número total de
profissionais por Unidade
de Saúde

Listagem de
profissionais que têm
formação em
Diabetes no final de
2014

Ao fim dos 3 anos
75% dos profissionais
de cada Unidade de
Saúde do ACeS ON
deverão ter formação
em Diabetes

Realização efectiva de
formação sobre Diabetes
no ACES ON

Relatório

Número de acções de
informação divulgadas
nas Unidades de
Saúde/número total de
Unidade de Saúde;
número de artigos
divulgados na
Comunicação Social, por
concelho

Que no final do
projecto tenham sido
efectuadas acções
informativas em todas
as Unidades de
Saúde; que tenha
sido feita divulgação
de artigos sobre o
tema em todos os
concelhos, pela
Comunicação Social
e que, pelo menos
50% dos SMT,
tenham realizado
actividades de
informação junto dos
seus trabalhadores

Novembr
o de cada
ano
do
projecto

Realização efectiva de
actividades (elaboração
de relatório)

Realização de pelo
menos uma
actividade por ano
num concelho do
ACeS

2º
Semestre

Número de Unidades de
Saúde que realizaram
cursos de formação aos
seus diabéticos/ número
total de Unidades de
Saúde

Até ao final de 2016,
75% das Unidades de
Saúde deverão ter
realizado cursos de
formação aos seus
diabéticos (50% no 2º
ano do projecto)

Ao longo
do 1º ano;
Recolha e
selecção de
material
informativo já
disponível;
reuniões com
órgãos de
Comunicação
Social;
reuniões com
SMT das
empresas

Metas

Ao longo
dos 2º e
3º anos
do
projecto

Ao longo
dos 2º e
3º anos
do
projecto
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PROJECTO 3.2: IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE FACTORES DE
RISCO PARA DIABETES MELLITUS E DOENÇAS CÉREBROCARDIOVASCULARES
EQUIPA COORDENADORA
Ângela Cerqueira - Médica, Medicina Geral e Familiar
Diana Marques - Médica, Interna de Medicina Geral e Familiar
Jenny Duarte - Médica, Interna de Medicina Geral e Familiar
Marisa Batarda - Médica, Interna de Medicina Geral e Familiar
Raquel Osório - Médica, Interna de Medicina Geral e Familiar

ENQUADRAMENTO
A decisão de implementar um programa de rastreio pode ser pensada em termos dos critérios
definidos por Wilson e Junger, que estabeleceram as características de um problema de saúde
e de um teste de rastreio que justificariam implementação em larga escala. O primeiro critério
refere que o problema deve ser um importante em termos de saúde. Existem vários dados
epidemiológicos, sobre a mortalidade e a prevalência das complicações por Diabetes, que
comprovam o impacto que esta doença tem na população da Região Oeste Norte. Outros dois
critérios relacionados com a doença referem que a sua história natural deve ser bem
compreendida e que deve haver uma fase inicial diagnosticável. Os critérios descritos são
facilmente aplicáveis ao caso da Diabetes.
Os critérios relacionados com o teste relembram a importância de se tratar de um teste
aceitável, fiável, sensível e específico. A sua aceitabilidade dificilmente poderá ser posta em
causa, já que o diagnóstico pode ser feito simplesmente com uma análise sanguínea
(Direcção-Geral da Saúde, 2011). A sensibilidade e especificidade destes testes são
geralmente consideradas suficientes para eles serem utilizados para o fim de rastrear
populações (Borch-Johnsen, 2001).
Os critérios relacionados com o tratamento também não deixam margem para dúvidas: o
tratamento é geralmente aceitável, é mais eficaz se iniciado mais cedo, existem indicações
bem definidas sobre quando e como o iniciar e é custo-efectivo na maioria dos contextos
(Borch-Johnsen, 2001).
Sobra um critério que depende do contexto no qual o rastreio é implementado: a continuidade
do processo. De facto, um programa de rastreio deve ser implementado de forma sustentável,
de forma a ter continuidade no tempo e assim garantir que os custos da sua implementação
são justificados pelo retorno que obtêm.
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Na Região ON não existem programas de rastreio implementados para a população em geral e
a elevada taxa de mortalidade e prevalência de complicações por Diabetes sugerem que esta
população beneficiaria de um programa de identificação precoce de factores de risco que
permitissem o diagnóstico precoce da doença (Campos Matos, 2012). De acordo com o Perfil
de Saúde da Região ON em 2013, também as Doenças Cerebrovasculares são uma
importante causa de morte nesta região.
Levanta-se então a questão de onde, como e a quem dirigir estas acções. Existem diversos
estudos e revisões que exploram a integração de rastreio de Diabetes em diferentes Serviços
de Saúde. Estes mostram que, tanto em contexto hospitalar (Simpson, 2013), como nos
cuidados primários (Woolthius, 2010), bem como em consultas de algumas patologias
específicas como a Tuberculose (Jeon, 2010), o rastreio de Diabetes é custo-efectivo. A
efectividade dos rastreios nestes contextos prende-se essencialmente com o facto de se tratar
de grupos de pessoas à partida com mais patologias do que a população geral, e portanto com
uma maior probabilidade de ter também Diabetes.
Apesar de não existirem estudos publicados que mostrem em que contextos e para quem é
mais benéfico o rastreio de doenças Cérebro-Cardiovasculares, é razoável esperar que grupos
populacionais que recorrem ao sistema de saúde terão também uma maior probabilidade de ter
Patologia Cerebrovascular. Assim, rastreios dirigidos a esta população serão provavelmente
também mais custo-efectivos.
Nesta base, e tendo em conta todos os dados acima mencionados, não nos propomos a
realizar um rastreio propriamente dito, mas sim um programa de identificação de factores de
risco, com o objectivo de mais precocemente detectar pessoas com risco aumentado para as
patologias supracitadas que se revelam de extrema importância na nossa região.

OBJECTIVO GERAL
Identificar a população com factores de risco para Diabetes Mellitus e Doenças CérebroCardiovasculares dos concelhos do ACeS Oeste Norte.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Identificar os locais possíveis de implementação dos programas de identificação precoce de
factores de risco nos concelhos do ACeS Oeste Norte;
Definir a população alvo para tratamento estatístico dos dados recolhidos;
Implementar o programa de identificação precoce de factores de risco nos concelhos do ACeS
Oeste Norte;
Encaminhar os casos detectados para o respectivo Médico de Família/Unidade de Saúde em
que está inscrito;
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Tratar e analisar os dados obtidos no programa de identificação de factores de risco de
Diabetes e Doenças Cérebro-Cardiovasculares nos concelhos do ACeS Oeste Norte.

POPULAÇÃO ALVO
População adulta dos concelhos do ACeS Oeste Norte.

PARCEIROS
- Câmaras Municipais dos concelhos do ACeS Oeste Norte
- Juntas de Freguesia dos concelhos do ACeS Oeste Norte
- Estabelecimentos de Saúde dos concelhos do ACeS Oeste Norte
- Bombeiros Voluntários dos concelhos do ACeS Oeste Norte.

RECURSOS
- Médicos especialistas de Saúde Pública e de Medicina Geral e Familiar
- Médicos Internos de Saúde Pública, de Medicina Geral e Familiar e do Internato do Ano
Comum
- Enfermeiros da área dos Cuidados de Saúde Primários
- Estudantes de Medicina e de Enfermagem
- Patrocínios: Indústria Farmacêutica e Entidades Públicas e Privadas locais.

ACTIVIDADES DO PROJECTO
Quadro 10. Actividades e especificidades de execução e avaliação para o projecto 3.2:
Identificação precoce de factores de risco para Diabetes Mellitus e Doenças CérebroCardiovasculares
Objectivos
Específicos
Identificar os
locais possíveis
de
implementação
dos programas
de identificação
precoce de
factores de risco
nos concelhos do
ACeS Oeste
Norte

Actividades

Fazer um levantamento
dos locais possíveis a
implementar o
programa

Quem

Equipa
Coordenadora

Como

Internet e recursos
locais (ex. Câmara
Municipal,
Bombeiros
Voluntários)

Quando

Avaliação

Metas

2014

Listagem dos
locais/eventos
seleccionados
para o
programa;
Definir número
de
acções/progra
mas de
rastreio a
realizar

Realização
efectiva até
novembro/
2014
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Definir a
população alvo
para tratamento
estatístico

Implementar o
programa de
identificação
precoce de
factores de risco
nos concelhos do
ACeS Oeste
Norte

Encaminhar os
casos detectados
para o respectivo
MF/US em que
está inscrito

Tratar e analisar
os dados obtidos
no programa de
identificação de
FR de Diabetes e
Doenças
CérebroCardiovasculares
nos concelhos do
ACeS Oeste
Norte

Definição dos critérios
de inclusão e de
exclusão

Pesquisa
bibliográfica
Equipa
Coordenadora

Elaboração de ficha
individual
Preenchimento da ficha
individual pelos utentes
e profissionais de
saúde durante o
programa
Realização de acções
de Educação para a
Saúde no contexto do
programa

Elaborar uma carta de
referenciação para o
MF

Preenchimento da
ficha individual
pelos utentes
durante o programa

Profissionais
das várias áreas
da saúde

Avaliação dos
parâmetros
biomédicos (peso,
altura, índice de
massa corporal,
glicemia capilar,
tensão arterial,
frequência
cardíaca, pulso
radial)

Equipa
Coordenadora

Encaminhar as
cartas de
referenciação para
as respectivas
Unidades de Saúde
(correio interno)

Até final de
Abril 2014

2014-2016

Número de
pessoas com
FR/número
total de
pessoas
avaliadas

40%

Datas a definir
dependentes
de autorização
prévia e da
disponibilidade
dos parceiros
2014-2016

Número
acções
realizadas/nú
mero de
acções
programadas

2014-2016
(após cada
acção)

Número de
cartas
encaminhadas
para a
US/número de
cartas de
referenciação
preenchidas

100%

2014-2016
(após cada
acção)

Número de
relatórios
elaborados
/número de
acções
efectuadas

100%

5/6
84%

Aplicação dos critérios
de inclusão/exclusão e
selecção dos dados a
tratar
Análise de dados das
fichas individuais
preenchidas pelos
utentes e pelos
profissionais de saúde

Equipa
Coordenadora e
profissionais da
USP

Recursos
informáticos ex:
SPSS, Excel

Elaboração de relatório
no final de cada acção
bem como de relatório
final com compilação
de dados

AVALIAÇÃO
Avaliação contínua – uma reunião no final de cada acção com discussão de relatório seguida
de uma reunião no final de cada ano para análise crítica das acções realizadas e eventual
ajuste de estratégias (Equipa Coordenadora e USP);
Avaliação final – reunião, no final do projecto, entre a Equipa Coordenadora e a USP com
discussão do relatório final e eventual elaboração de artigo científico.
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PROGRAMA 4: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE EM MEIO
ESCOLAR “MOVIMENTO ESCOLA/CIDADE DOS
AFECTOS”
GESTÃO DO PROGRAMA
Cristina Pecante - Médica, Saúde Pública
Fátima Neves - Enfermeira Especialista, Saúde Comunitária
Lola Monteiro - Técnica de Saúde Ambiental
Luísa Sardo - Professora
Sofia Costa - Professora

EQUIPA DE COLABORADORES
Almerinda Leitão - Enfermeira
Ana Patrícia Ferreira - Enfermeira
Anabela Medalho - Enfermeira Especialista, Saúde Comunitária
Carla Lopes - Enfermeira
Clementina Gomes - Enfermeira Especialista, Saúde Materna e Obstétrica
Fernanda Viola - Enfermeira Especialista, Saúde Mental
Susana Alves - Enfermeira
Susana Vaz - Enfermeira
Teresa Bilhastre - Enfermeira Especialista, Saúde Comunitária
Todorka Calisto - Enfermeira

ENQUADRAMENTO
De acordo com o ponto 4 do Programa Nacional de Saúde Escolar para 2013/2014, a
intervenção em Saúde Escolar deve estar orientada para:
Articular programas, projectos, actividades e intervenções que promovam a saúde, a cidadania
e os afectos;
Intervir, de forma sustentável, ao longo de toda a infância e juventude, com projectos que
comecem no Jardim de Infância e se desenvolvam até ao final do Ensino Secundário;
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Articular as intervenções, sinergicamente, com instituições, organizações e associações da
sociedade civil que acrescentem mais-valia ao trabalho da Saúde com a Escola;
Dirigir a intervenção para toda a Comunidade Educativa, promovendo a equidade no acesso e
a resolução de problemas da competência do Sector da Saúde.
Neste contexto, pretende-se criar o “Movimento Escola/Cidades dos Afectos”, que tem como
finalidade a criação de um movimento orgânico, baseado nas Escolas, com o apoio das
Unidades de Saúde Pública.
Este movimento teve a sua génese em 2009/2010 nas escolas do concelho do Barreiro, com o
Projecto “Dia dos Afectos nas Escolas”. Trata-se de um projecto da área da Saúde Escolar –
com actividades que contemplam as áreas da Educação para a Saúde, designadamente nas
componentes afectivas, educação sexual e alimentação, entre muitas outras.
No ano lectivo de 2012/2013, o projecto foi transversal às Escolas/Agrupamentos de Escolas
dos concelhos da Moita, Barreiro, Montijo, Alcochete e Alcobaça, no âmbito do PES, à qual
aderiu a Associação de Produtores de Maçãs de Alcobaça, impulsionada pelas actividades da
geminação entre as Unidades de Saúde Pública Arnaldo Sampaio (ACeS Arco Ribeirinho) e Zé
Povinho (ACeS Oeste Norte), tendo evoluído para o “Movimento Escola/Cidade dos Afectos”,
uma experiência que envolve não só profissionais das áreas da Educação e da Saúde, mas
também os mais diversos Parceiros da Comunidade.
Por concordância do Departamento de Saúde Pública da ARSLVT e da Equipa Regional de
Saúde Escolar o projecto é, a partir do presente ano lectivo de 2013/2014, alargado às Escolas
de toda a Região de Lisboa e Vale do Tejo. A gestão deste programa cabe aos Coordenadores
das Unidades de Saúde Pública respectivas.

OBJECTIVO GERAL
Desenvolver uma cultura de afectos, tendo em vista a humanização e o desenvolvimento do
sentimento de pertença nas relações da Comunidade Escolar, baseado no exercício da
Cidadania.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Comemorar o “Dia dos Afectos” nas Escolas/Agrupamentos de Escolas, envolvendo toda a
Comunidade Educativa;
Dinamizar a elaboração e exposição de trabalhos escolares (“maçãs dos afectos”) no espaço
escola e na comunidade;
Realizar acções de formação para professores, com vista ao ingresso das respectivas
Escolas/Agrupamentos no “Movimento Escola/Cidade dos Afectos”;
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Dinamizar o Programa de Educação para a Saúde nas escolas, utilizando como símbolo a
maçã.

POPULAÇÃO ALVO
Alunos do ensino Pré-Escolar, Básico e Secundário e restante Comunidade Escolar das
escolas da área de influência do ACeS Oeste Norte (concelhos de Alcobaça, Bombarral,
Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos e Peniche).

ESTRATÉGIA
Este programa, no âmbito da Educação para a Saúde em Meio Escolar, utiliza a dimensão
AFECTOS, a partir do qual se desenrolam todas as actividades. Todo o processo é centrado
na escola, com a participação activa de alunos, professores e restante comunidade escolar.
Tendo como motivo a maçã, a elaboração de trabalhos, a sua exposição no espaço escola,
aquando da celebração, no dia 11 de Fevereiro, do Dia dos Afectos nas escolas , são o ponto
de partida de toda a acção, que tem o apoio da Unidade de Saúde Pública. A participação dos
mais variados Parceiros Comunitários completa assim, todo este processo inovador e criativo,
que se pretende seja holístico e promotor de bem estar e saúde.

PARCEIROS
Associação de Produtores da Maçã de Alcobaça
Câmaras Municipais
Escolas Técnico-Profissionais
Estabelecimentos Comerciais
Outros parceiros a identificar disponíveis para integrar o projecto.

ACTIVIDADES
1 - Elaboração de trabalhos escolares (“maçãs dos afectos”) pelas turmas/escolas, que
demonstrem como estas vivem e entendem os afectos;
2 - Comemoração do “Dia dos Afectos” nas escolas:
- Exposição no espaço escola das maçãs elaboradas;
- Desenvolvimento de actividades de Educação para a Saúde alusivas ao tema, em
sala de aula, no espaço escola e na comunidade;
3 - Exposição conjunta das maçãs elaboradas por todas as escolas em espaços da
comunidade, nos concelhos onde houve participação das escolas no projecto;
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4 – Selecção da maçã mais representativa do tema, entre todas as realizadas no ACeS
respectivo;
5 – Participação na Exposição conjunta das maçãs seleccionadas em cada ACeS que aderiu
ao projecto - uma por ACeS, a realizar no mês de Maio;
6 – Replicação, em “tamanho gigante”, das duas maçãs seleccionadas: cidades do Barreiro e
Caldas da Rainha - 2014; outras cidades concorrentes da RLVT - 2015 e 2016;
7 - Exposição das maçãs em “tamanho gigante” seleccionadas, na cidade de Lisboa, durante o
evento “Maior Sorriso do Mundo”, a realizar em Junho de cada ano;
8 – Cerimónia Pública de assinatura do “Compromisso das Cidades dos Afectos” (Setembro de
2014 nas cidades do Barreiro e Caldas da Rainha e outras cidades, em datas e cidades a
confirmar, em 2015 e 2016);
9 - Realização de Acção de Formação para professores, sobre Educação Sexual em Meio
Escolar,

em

formato

de

B-learning,

com

vista

ao

ingresso

das

respectivas

escolas/agrupamentos no “Movimento Escola/Cidade de Afectos”, a realizar ao longo do ano
lectivo respectivo;
10 – Participação na acção de formação “NAITHES” – Educação Sexual em Meio Escolar, para
professores e profissionais de saúde;
11 – Avaliação das actividades realizadas nos respectivos anos lectivos.

CRONOGRAMA
2014

2015

2016

Actividades
1ºT
Actividade 1
Actividade 2
Actividade 3
Actividade 4
Actividade 5
Actividade 6
Actividade 7
Actividade 8
Actividade 9
Actividade 10
Actividade 11

2ºT

3ºT

4ºT

1ºT

2ºT

3ºT

4ºT

1ºT

2ºT

3ºT

4ºT
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METAS/INDICADORES DE AVALIAÇÃO
Quadro 11. Indicadores e metas para o programa 4: Educação para a Saúde em Meio
Escolar “Movimento Escola/Cidade dos Afectos”
Metas (%)
Indicadores
% de Agrupamentos / Escolas não Agrupadas que
elaboraram trabalhos escolares (maçãs)
% de Escolas que desenvolveram actividades no “Dia dos
Afectos” no espaço escola
% de Escolas que desenvolveram actividades no “Dia dos
Afectos” em sala de aula
% de Concelhos onde foram realizadas exposições de
trabalhos escolares (maçãs)
% de Agrupamentos Escolares com professores que
participaram nas Acções de Formação

2014

2015

2016

25

30

35

15

20

25

15

20

25

60

80

100

20

30

35

AVALIAÇÃO
Serão realizadas avaliações intercalares trimestrais, de acompanhamento, pelas responsáveis
pelo projecto com o Coordenador da USP.
No final de cada ano lectivo será realizada a avaliação de resultados, pelas responsáveis pelo
projecto, tendo em conta os indicadores previstos, com elaboração do respectivo relatório.
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ANEXO A1: LISTA COMPLETA DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS
INICIALMENTE E PONTUAÇÃO MÉDIA FINAL

P1: VIH/SIDA
1.1. Implementação de centros de rastreio/teste rápido de VIH, com a colaboração de diversas
instituições na divulgação da actividade, aproveitando a oportunidade para formação e distribuição
de material informativo e outro (preservativo, seringa…)

7,97

1.2. Programa de informação/sensibilização de grupos de risco (todos os que vão fazer o teste
VIH, entre outros), incluindo distribuição de material informativo e outro

7,47

1.3. Programa de informação/sensibilização nas escolas, incluindo distribuição de material
informativo e outro

6,81

1.4. Campanhas de informação/sensibilização da população em geral, incluindo distribuição de
material informativo e outro

6,21

1.5. Programa de intervenção junto de grupos de risco, incluindo campanha de formação e
distribuição de material informativo e outro

7,73

P2: Consumo excessivo de bebidas alcoólicas e substâncias aditivas nos jovens
2.1. Actividades de formação nas escolas

6,93

2.2. Actividades alternativas, à noite, nos locais onde os jovens se reúnem para beber
(procurando parcerias, tais como a Cruz Vermelha)

6,62

2.3. Campanhas de informação para os pais (procurando sensibilizá-los para a importância do não
consumo de bebidas alcoólicas em idades precoces)

6,73

2.4. Campanhas de formação de empresários que vendem bebidas alcoólicas onde os jovens as
adquirem (procurando sensibilizá-los para os perigos do consumo de álcool por menores de
idade)

6,73

2.5. Campanhas de informação para a população em geral (nomeadamente campanhas “de
choque”)

5,85

P3:Diabetes
3.1. Formação/reforço da sensibilização dos profissionais de saúde para o seguimento clínico dos
utentes com Diabetes, de acordo com as normas clínicas

7,46

3.2. Campanhas de (in)formação para diabéticos sobre exercício físico, alimentação e controlo da
doença

6,87

3.3. Campanhas de informação para a população geral sobre a importância da prevenção
(exercício físico e alimentação), bem como para os sinais de alarme da doença e suas
complicações

6,97

3.4. Rastreio de Diabetes para a população em geral, incluindo a aplicação de questionário
diagnóstico (Sim/Não/Desconhece), informação aos rastreados (população geral) sobre a
importância da prevenção (exercício físico e alimentação), bem como para os sinais de alarme da
doença e suas complicações

7,40

3.5. Campanhas de formação para diabéticos sobre as sequelas da doença e a necessidade de
exercício físico, alimentação e seu controlo metabólico

7,50

A155
(1)

P4:Doenças Cérebro-Cardiovasculares
4.1. Campanhas de sensibilização/informação para a população em geral sobre os factores de risco
para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares

7,60

4.2. Actividades esporádicas de sensibilização (caminhadas, passeios...)

7,58

4.3. Acções de rastreio para a população geral, incluindo distribuição de questionário diagnóstico de
Hipertensão Arterial (Sim/Não/Desconhece) e informação aos rastreados (população geral) sobre a
importância da prevenção (exercício físico e alimentação sem sal, gorduras), bem como das suas

7,72

complicações
4.4. Disponibilização/criação de espaços públicos para a prática de exercício físico, tanto para a
mobilidade quotidiana como para a actividade física regular (promoção da ideia de “cidades
saudáveis”)

7,41

P5:Saúde Mental
5.1. Melhorar a articulação entre os intervenientes locais (autoridade de saúde, serviços sociais, ...) e
os hospitais que recebem pessoas para internamentos compulsivos (feedback)

7,39

5.2. Criação de equipas multidisciplinares com elementos da saúde, segurança social, autarquias e
IPSS, entre outros, para garantir a boa integração comunitária dos indivíduos com patologia mental

7,52

5.3. Acções de rastreio de doença mental nas escolas

5,62

5.4. Actividades de promoção da Saúde Mental dirigidas a grupos de risco com a articulação entre
vários parceiros

6,83

5.5. Criação de equipas multidisciplinares com elementos da saúde, da segurança social, das
autarquias e das IPSS, entre outros, para garantir o apoio aos familiares de pessoas com patologia
psiquiátrica (grupos de apoio, psicólogos)

7,53

P6: Insuficiência Renal Crónica
6.1. Formação/sensibilização dos profissionais de saúde para acompanhamento de doentes com
risco aumentado de desenvolverem Doença Renal Crónica

6,51

6.2. Campanhas de prevenção da Doença Renal Crónica, articulando com Programa de Hipertensão
Arterial e Diabetes Mellitus

6,72

P7: Acidentes de viação
7.1. Investigação epidemiológica sobre acidentes de viação de forma a compreender melhor em que
circunstâncias e em que locais estes ocorrem

7,14

7.2. Campanhas “de choque” que coajam os condutores a serem mais cautelosos (ex: informação
nas passadeiras sobre o valor da multa por não parar numa passadeira)

6,21

7.3. Acções de informação/campanhas de sensibilização para a população em geral sobre os
factores de risco mais responsáveis pelos acidentes de viação

7,09

7.4. Acções em locais onde os jovens consomem bebidas alcoólicas feitas em parceria com
elementos da saúde e das forças policiais (ex: discotecas, bares, ...)

6,96

P8:Higiene urbana
8.1. Campanhas de informação/sensibilização dirigidas ao público em geral versando aspectos da
cidadania

6,75

8.2. Campanhas de informação nas escolas sobre cidadania

7,43

8.3. Estudo dos locais existentes com maior número de queixas relacionadas com falta de higiene
em espaços públicos (de forma a compreender melhor o porquê do lixo, vandalismo, etc.)

6,78

P9:Práticas agrícolas com risco para a saúde humana
9.1. Acções de sensibilização/informação dos agricultores sobre boas práticas de rega

6,20

9.2. Acções de sensibilização/informação dos agricultores sobre boas práticas de estrumar a terra

6,14
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