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 Existem vários dados epidemiológicos, sobre a mortalidade e a 

prevalência das complicações por DM, que comprovam o impacto que 

esta doença tem na população da Região ON; 

 

 Na Região ON não existem programas de rastreio implementados para 

a população geral e a elevada taxa de mortalidade e prevalência de 

complicações por DM sugerem que esta população beneficiaria de um 

programa de identificação precoce de factores de risco que permitissem 

o diagnóstico precoce da doença; 

 

 De acordo com o Perfil de Saúde da Região ON em 2013, também as 

doenças cérebrovasculares são uma importante causa de morte nesta 

região; 

 

 Propomos a realizar, 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. 

ENQUADRAMENTO 

PROGRAMA 

DE 

RASTREIO 



OBJECTIVO GERAL 

Identificar a população com factores 

de risco para DM e Doenças Cérebro-

Cardiovasculares dos concelhos do 

ACeS Oeste Norte. 



OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar os locais possíveis de implementação dos programas de 

identificação precoce de factores de risco no concelho do ACeS Oeste 

Norte; 

 

2. Definir a população alvo para tratamento estatístico dos dados recolhidos; 

 

3. Implementar o programa de identificação precoce de factores de risco nos 

concelhos do ACeS Oeste Norte; 

 

4. Encaminhar os casos detectados para o respectivo Médico de 

Família/Unidade de Saúde em que está inscrito; 

 

5. Tratar e analisar os dados obtidos. 



POPULAÇÃO ALVO 

População adulta dos concelhos do 

ACeS Oeste Norte. 



PARCEIROS E RECURSOS 

 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. 

 

 Médicos especialistas de SP 

e de MGF; 

 Médicos internos de SP e de 

MGF e do IAC; 

 Enfermeiros da área dos 

CSP; 

 Estudantes de Medicina e de 

Enfermagem; 

 Patrocínios: Indústria 

Farmacêutica e Entidades 

Públicas e Privadas locais. 

 

PARCEIROS RECURSOS 



ACTIVIDADES DO PROJECTO 

1 



ACTIVIDADES DO PROJECTO 

2 



ACTIVIDADES DO PROJECTO 

3 



ACTIVIDADES DO PROJECTO 

4 



ACTIVIDADES DO PROJECTO 

5 



AVALIAÇÃO 

 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). 

 Reunião, no final do projecto, 

entre a Equipa Coordenadora 

e a USP com discussão do 

relatório final e eventual 

elaboração de artigo 

científico. 

AVALIAÇÃO CONTÍNUA AVALIAÇÃO FINAL 



Obrigada pela atenção! 


