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seu limite interno as freguesias de Olivais, Areeiro, Arroios,

Nota introdutória

Santo António e Campo de Ourique, abrangendo à data do

De acordo com o decreto-lei 28/2008 de 22 de

Censo de 2011 uma população de 261 350 habitantes.

Fevereiro, os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS)

Confina a norte com o território do ACeS Lisboa Norte e a

têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde

oeste, com as freguesias do ACeS Lisboa Ocidental-

primários

Oeiras.

(CSP)

à

sua

população,

desenvolvendo

atividades de promoção da saúde e prevenção da doença,
prestação de cuidados na doença e ligação a outros
serviços para a continuidade dos cuidados. Compete à
Unidade de Saúde Pública (USP), enquanto observatório
de saúde da área geodemográfica do ACeS, elaborar
informação e planos em domínios da saúde pública e
promover

a

saúde

através

de

ações

sobre

os

determinantes sociais, com enfoque na identificação de
pessoas

e

populações

com

riscos

Segundo o Perfil Local de Saúde e o Diagnóstico de
Situação de Saúde do território de Lisboa Central,
foram identificadas

diferenciados,

Grandes assimetrias sociodemográficas entre
freguesias

contribuindo para políticas intersetoriais que promovam a

Menor escolaridade nas freguesias mais
jovens e com mais população

saúde e progressivamente eliminem as desigualdades,
permitindo que a governação clínica se desenvolva a par
de uma governação de saúde orientada para a obtenção
de ganhos em saúde. (decreto-lei 137/2013 de 7 de
Outubro).

Elevado número de idosos, representando 28%
da população do território
Forte contexto migratório, sobretudo nas
freguesias do centro antigo

O Plano Local de Saúde (PLS) é um documento
estratégico com a missão de, entre outros:


Identificar os problemas e necessidades de
saúde da população;








No que se refere à situação de saúde, e apesar do

Ser quadro de referência para as políticas de

défice de informação específica para o território,

saúde da comunidade;

consideraram-se os dados de mortalidade (principais

Catalisar a melhoria da saúde da comunidade,

causas de morte) e morbilidade (grupos de diagnóstico

através da projeção do estado de saúde da

homogéneo e registo de diagnósticos ativos nas consultas

população e da proposta de metas a alcançar;

dos médicos de família), para a construção do Diagnóstico

Ser um instrumento de governança que auxilia

de Saúde, o qual foi complementado através de um

a gestão e a tomada de decisões pelos líderes

processo faseado de consulta interna, que teve por base

de saúde locais;

de trabalho uma matriz de priorização (incluindo os

Integrar e articular os esforços dos parceiros

critérios de magnitude, transcendência e vulnerabilidade

em torno de objetivos comuns, reforçando uma

dos problemas, classificados entre 0 e 6) e, numa segunda

abordagem intersetorial e de Saúde em Todas

fase de consulta externa a diversos parceiros, conduzindo

as Políticas (DGS - Manual Orientador dos PLS).

à priorização de seis problemas de saúde:


cardiovasculares

O PLS, tal como o Plano Nacional de Saúde (PNS) tem

doenças

como desígnio “a redução da mortalidade prematura, a
melhoria da esperança de vida saudável e ainda a redução
dos fatores de risco relacionados com as doenças não
transmissíveis”.
O território do Agrupamento de Centros de Saúde

Quatro problemas para intervenção: doenças
(DCV),

oncológicas

e

diabetes

mellitus,

doença

pulmonar

obstrutiva crónica (DPOC);


Dois problemas que se considerou carecerem
de aprofundamento diagnóstico, através de
estratégias

de

investigação

e

formação

(patologias osteoarticulares e saúde mental).

(ACeS) de Lisboa Central, abrange uma área de 13
freguesias, estendendo-se desde o Parque das Nações,

Considerando o contexto do território, sugerem-se

na zona oriental de Lisboa, passando por todas as

estratégias gerais, de acordo com o referencial do PNS,

freguesias ao longo do rio, até à Estrela. Compreende no

que constituem o enquadramento do PLS, assentes na
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entidades dos sectores social e de saúde presentes no
território, ao longo da sua implementação. A concretização

Problemas de saúde priorizados para intervenção

e operacionalização do Conselho da Comunidade previsto
no decreto-lei 28/2008, seria facilitador desta integração
que se deseja.

Doenças cardiovasculares

As iniciativas dos parceiros, devidamente articuladas
com os objetivos do PLS, poderão ser uma mais-valia nas

Diabetes mellitus

ações sobre o conjunto de determinantes de saúde,
transversais aos problemas de saúde identificados e que

Doenças oncológicas

carecem

de

respostas

incisivas

e

integradas,

consubstanciadas numa verdadeira coprodução de saúde.

Doença pulmonar obstrutiva
crónica

O facto de não dispormos de um referencial de
caracterização robusto dos estilos de vida da população
para o concelho de Lisboa, reportando-se os resultados
representativos do Inquérito Nacional de Saúde com
Exame Físico (INSEF) apenas ao nível do território da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
(ARSLVT), dificulta a capacidade de avaliar os resultados

Problemas de saúde priorizados para investigação

das intervenções sobre os determinantes. Ainda assim,
propõem-se, a título indicativo resultados desejáveis para

Patologias osteoarticulares

2030, na expectativa do desenvolvimento de projetos de
intervenção nestas áreas serem acompanhados do
desenvolvimento de iniciativas para desenvolver a

Saúde mental

capacidade de avaliação das intervenções.
Finalizada a elaboração do documento orientador
inicia-se o processo de construção de um percurso

cidadania, acesso e continuidade de cuidados, qualidade,
e políticas saudáveis, tendo-se associado ainda um eixo
decorrente do diagnóstico de saúde realizado, no âmbito
da informação, comunicação e conhecimento.

partilhado de coprodução de saúde. Pretende-se que se
desenvolva a partir da participação local dos profissionais
de saúde e do sector social que operam no terreno, e
pretende-se acima de tudo integrado e participado da
população que habita o território, sem descurar as

Para cada um dos seis problemas priorizados

estratégias de acesso aos cuidados e à informação de

sugerem-se ainda estratégias específicas que visam

saúde, bem como a prossecução da equidade em saúde

promover

da

ao longo do território. Nesse sentido, devem ser

população, apoiando a prestação de cuidados do sector

desenvolvidos instrumentos de gestão e comunicação

da saúde, bem como o desenvolvimento de intervenções

facilitadores deste processo.

uma

efetiva

governação

de

saúde

comunitárias sobre os principais determinantes.
Para

os

quatro

problemas

identificados

Define-se

ainda

um

Plano

de

Informação

e

para

Comunicação que deverá integrar diversos instrumentos

intervenção avançam-se propostas de metas de ganhos

específicos de partilha de informação e de comunicação

em saúde até 2021, apoiadas em alguns objetivos

com os parceiros, com o objetivo de congregar iniciativas

específicos para os CSP.

e ações comuns. Deverá basear-se na existência de um

Apresenta-se ainda uma proposta de tradução das
estratégias preconizadas ao longo do ciclo de vida, para
uso dos CSP.

website,

de

linhas

e

estratégias

diferenciadas

de

comunicação com a comunidade, os parceiros sociais e os
profissionais de saúde.

O PLS envolveu e pretende integrar projetos e
iniciativas do sector da saúde e dos parceiros sociais,

Tendo em conta o contexto de saúde em constante

articulando-se com a Rede Social e o Plano de

mudança, prevê-se que este seja um plano dinâmico,

Desenvolvimento de Saúde Qualidade de Vida e Bem-

sujeito a atualizações que expressem problemas reais e

Estar da cidade de Lisboa (PDSQVBEL), carecendo ainda

permita ganhos em saúde.

de promover diálogos e articulações com outras

2

Lisboa Central ● Plano Local de Saúde 2018-2021 ● Uma Responsabilidade de Todos

Lisboa Central | Caracterização demográfica

que,

apesar de envelhecida, a população de Lisboa

apresenta um potencial de rejuvenescimento à custa do
aumento da população jovem.

O ACeS Lisboa Central está integrado na ARSLVT,
sendo um dos três agrupamentos que integra a área
geográfica do concelho de Lisboa, a par do ACeS Lisboa
Norte e parte do ACeS Lisboa Ocidental e Oeiras.

O território de Lisboa Central abrange uma área de 13
freguesias: Areeiro, Arroios, Beato, Campo de Ourique
(apenas parte), Estrela, Marvila, Misericórdia, Olivais,
Parque das Nações, Penha de França, Santa Maria Maior,
Santo António e São Vicente. Representa uma área de
32,94 km2 e um ambiente urbano na sua totalidade.

Lisboa Central
7 934 residentes por
cada km2
Mínimo
Parque das Nações, 3 864 res/km2
Máximo
Arroios, 14 860 res/km2

Segundo dados do Censos 2011, a área de influência
abrange 261 350 residentes, totalizando uma densidade
populacional de aproximadamente 7 934 residentes/km2,
um registo superior à densidade populacional no concelho
de Lisboa (6 448 residentes/km2).

Em 2014 cerca de 27,8% da população residente no
concelho tinha 65 ou mais anos.
85 e mais anos
80 - 84 anos
75 - 79 anos
70 - 74 anos
65 - 69 anos
60 - 64 anos

Grupo etário

55 - 59 anos
50 - 54 anos
45 - 49 anos
40 - 44 anos
35 - 39 anos
30 - 34 anos
25 - 29 anos
20 - 24 anos
15 - 19 anos
10 - 14 anos
5 - 9 anos
0 - 4 anos
20000

10000

0

10000

20000

Número de Residentes
H

M

Figura 2 - Pirâmide etária da população residente no concelho de
Lisboa em 2016 (Fonte: INE, extraído a 31 de Março de 2018)

Figura 1 – Freguesias incluídas na área de abrangência do ACeS
Lisboa Central (Fonte: ArcGIS Online, 2018)

O índice de envelhecimento tem sofrido uma
diminuição gradual ao longo dos últimos quatro anos no
concelho de Lisboa, apesar do aumento da população
idosa e do elevado valor face à média portuguesa. No

Em relação a 2011, verifica-se um aumento da

concelho de Lisboa, o crescimento da população jovem

população dos grupos etários 0-4 anos e 5-9 anos, uma

e da população idosa traduziu-se no aumento quer do

redução da população em idade ativa (15-65 anos) e um

índice de dependência de jovens quer do índice de

aumento ligeiro no número de idosos (grupos etários de

dependência de idosos e, globalmente, no índice de

idade igual ou superior a 65 anos), o que parece indiciar

dependência total.
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Quadro 1 – Índice de envelhecimento, dependência de jovens e
idosos no concelho de Lisboa e Continente, em 2016 (Fonte: INE,
extraído a 30-04-2018)

Índice de envelhecimento
(N.º de idosos / N.º de jovens)

Mínimo (2011)
Marvila | 136,0
Olivais | 165,0
Estrela | 170,4

Concelho
de Lisboa
(2016)

Continente
(2016)

182,0

153,9

diversos países e a elevada proporção de casamentos
entre portugueses e estrangeiros (25%), em comparação
com o continente (10%).

27,3

27,8

21,5

(N.º de jovens / N.º de adultos)

Mínimo (2011)
Santa Maria Maior | 13,7
Misericórdia | 16,1
Arroios | 16,6

Máximo (2011)
23,0 | Olivais
22,5 | Estrela
20,8 | Campo de Ourique

Variação (%)
entre 2011-2014

4,9

2,0

Máximo (2011)
261,0 | São Vicente
258,7 | Santa Maria Maior
246,7 | Penha de França

-1,8

Continente
Índice de dependência de
jovens

Variação (%)
entre 2001-2011

-3,0
Área Metropolitana
de Lisboa

-7,5

Lisboa

Figura 3 - Variação percentual da população residente no
concelho de Lisboa, na área metropolitana de Lisboa e no
continente, entre 2001 e 2011 e entre 2011-2014 (Fonte: INE,
Estimativas Anuais de População Residente 2014, Censos 2011)

A esperança média de vida à nascença (EMV) tem
vindo a aumentar, atingindo hoje um valor de 81,3 anos a

Índice de dependência de
idosos

50,7

33,1

nível nacional. O valor concelhio é bastante semelhante.

(N.º de idosos / N.º de adultos)

Máximo (2011)
46,2 | Campo de Ourique
45,6 | São Vicente
43,0 | Beato

85,2

85,0
80,0
EMV

Mínimo (2011)
Marvila | 27,6
Santa Maria Maior | 35,5
Misericórdia | 36,8

84,3
79,4
77,4

78,2

78,1

75,0
72,2

Em 2016,
no concelho de Lisboa,

para cada 100
jovens existiam cerca
de

182 idosos

70,0

68,7

65,0
Lisboa 1998 Lisboa 2015 Continente
1998
Homens

Mulheres

Continente
2015

Total

Figura 4 – Esperança média de vida à nascença no concelho de
Lisboa e no Continente, em 1998 e 2015 (Fonte: INE, Observatórios
Regionais da Saúde)

Corolário de uma população envelhecida, o saldo
natural do concelho de Lisboa é consistentemente
negativo desde há vários anos. No entanto, desde 2013

No campo dos determinantes sociais de saúde o

que se tem registado um aumento do saldo, com -705

território

efetivos populacionais em 2016. Este balanço é sobretudo

coexistência de grandes desigualdades e assimetrias no

feito à custa de um ligeiro e recente aumento do número

seu território, com grande parte das freguesias a obter

de nascimentos.

desempenhos inferiores à média do concelho, para os

O saldo migratório foi, no concelho de Lisboa, em
2016, de 1 199. Em termos evolutivos, e a confirmar-se a
previsão, este é o maior valor registado desde 2011, o que

de

Lisboa

Central

caracteriza-se

pela

indicadores socioeconómicos relevantes: desemprego,
analfabetismo,

abandono

escolar,

ensino

superior

completo e trabalho não qualificado.

indica uma diminuição da perda populacional por

As carências socioeconómicas refletem-se também

migração no concelho de Lisboa. De notar o aumento nos

na população inscrita, com uma proporção superior à

últimos anos da população estrangeira oriunda de

média nos utentes provenientes das freguesias de Marvila,
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Beato e da zona antiga da baixa lisboeta, com insuficiência
económica. De referir que o número de beneficiários de
rendimento social de inserção (RSI) à data do Censos 2011
era superior à média em Marvila, Beato, Olivais e Santa
Maria Maior. Por outro lado, é nestas freguesias mais

Ano

Concelho de
Lisboa

Continente

2011

3.2%

5,2%

Educação
Taxa de analfabetismo

populosas (Marvila e Olivais, que concentram mais de 34%

Máximo (Lisboa Central)
6,9% | Marvila
5,2% | Santa Maria Maior
4,4% | Olivais

da população da área de abrangência do território de
Lisboa Central) que encontramos maior número de
mulheres em idade fértil e mais elevada natalidade.

Homens

2011

1,9%

3,4%

Mulheres

2011

4,4%

6,8%

2017

11,0%

12,0%

Taxa de abandono
escolar

Máximo (Lisboa Central)
2,8% | Beato
2,6% | Santa Maria Maior
2,5% | Olivais

Em 2011, cerca de

34% da população

Ensino superior
completo

lisboeta tinha completado

2011

o ensino superior.

33,6%

15,3%

Mínimo (Lisboa Central)
7,7% | Marvila
14,5% | Beato
18,1% | Santa Maria Maior
Suporte Social

Quadro 2 – Caracterização sociodemográfica da população
residente no concelho de Lisboa e continente (Fonte: INE, extraído
a 30-04-2018)
Ano

Concelho de
Lisboa

Continente

Beneficiários de RSI

2015

46,5‰

31,3‰

Pensionistas (Seg.
Social)

2015

424,2‰

344,3‰

2015

75,6‰

33,4‰

2009

100%

95%

2009

100%

83%

2009

100%

73%

Segurança
Taxa de criminalidade

População de nacionalidade estrangeira
Brasil

2014

20,2%

22,0%

Ambiente

China

2014

11,8%

5,4%

Cabo Verde

2014

6,4%

10,5%

Roménia

2014

5,4%

8,2%

Angola

2014

4,4%

5,1%

Ucrânia

2014

4,2%

9,8%

População servida por
saneamento básico
População servida por
drenagem de águas
residuais
População servida por
ETAR

Guiné-Bissau

2014

2,6%

4,6%

Emprego

face ao panorama nacional.

Desempregados
inscritos (IEFP)

2015

61,7‰

61,8‰

Taxa de desemprego

2011

12,0%

-

Máximo (Lisboa Central)
16,7% | Marvila
16,6% | Beato
13,8% | Santa Maria Maior
População que não
trabalha nem estuda

Importa ainda destacar a diferença na distribuição
por sector de atividade económica no concelho de Lisboa,

Lisboa 10,5%
Continente

18,2%

-

Máximo (Lisboa Central)
26,7% | Marvila
25,9% | Beato
21,8% | Santa Maria Maior

70,2%

26,8%

0%
2011

89,2%

Setor Primário

25%

50%

Setor Secundário

75%

100%

Setor Terciário

Figura 5 – Distribuição da população empregada por sector de
atividade laboral, no concelho de Lisboa e no Continente, em 2011
(Fonte: INE, Observatórios Regionais da Saúde, Censos 2011)
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Lisboa Central | Diagnóstico de situação de
saúde

Importa ainda destacar os dados relativos às
principais

doenças

infeciosas

em

Lisboa

Central,

nomeadamente:
Recorrendo ao sistema de informação SIARS©, é
possível obter dados indiretos de morbilidade dos utentes



do ACeS Lisboa Central, correspondendo à proporção de
utentes inscritos frequentadores das Unidades de Saúde



e com o registo de patologia como problema ativo pelo
médico de família.

Taxa de incidência de SIDA
7,5 / 100 000 habitantes (+5,2 que o Continente)

Taxa de incidência de infeção por VIH
28,8 / 100 000 habitantes (+19,1 que o Continente)



Importa salientar que estes dados são meramente

Taxa de incidência de tuberculose
31,8 / 100 000 habitantes (+12,2 que o Continente)

indicativos, em parte porque representam apenas os
utentes inscritos e frequentadores dos sistemas de saúde
Apesar da taxa de incidência de tuberculose ser

porque se sabe que o registo de problemas de saúde não

superior à média nacional, apresenta uma tendência para

é sistemático e exaustivo por todos os médicos.

diminuir.

Em destaque, como seria expectável, encontram-se
a hipertensão (K86+K87), as alterações do metabolismo
dos lípidos (T93) e o abuso do tabaco (P17), que
constituem alguns dos fatores de risco cardiovascular. O
sexo masculino apenas apresenta um valor superior de
codificação para o abuso do tabaco. As mulheres
apresentam

maior

diagnóstico

de

perturbações

depressivas (10,4%) do que os homens (3,3%).

Taxa de incidência de
tuberculose (por 100 000
habitantes)

e não a população total em análise e, por outro lado,

62,4
60,0
31,8

40,0
20,0

34,8
19,6

0,0
2004

Hipertensão (K86+K87)

16,8%

Alt. do Metabolismo dos
Lípidos (T93)

13,7%
16,7%

Obesidade e Excesso de Peso
(T82+T93)

Perturbações Depressivas
(P76)

Hipertrofia Benigna da
Próstata (Y85)
Osteoartrose do Joelho (L90)
Osteoporose (L95)
Asma (R96)
Homens

Continente

9,6%
7,8%
3,3%
10,4%

2012

2014

Lisboa

Em 2016, cerca de 75% das causas de morte na
cidade de Lisboa foram devidas a:

4,9%
0,0%
1,8%
4,7%
0,3%

2010

Figura 7 – Evolução da taxa de incidência de tuberculose entre
2004 e 2015, no Continente e Concelho de Lisboa (Fonte: SVIG-TB,
DGS)

6,7%
5,9%

Diabetes Mellitus (T89+T90)

2008

20,9%

8,0%
10,9%

Abuso do Tabaco (P17)

2006



Doenças do aparelho circulatório (31,2%);



Tumores malignos (27,9%);



Doenças do aparelho respiratório (10,7%);



Doenças endócrinas, nutricionais e
metabólicas (4,8%).

3,8%

1,8%
2,3%

Mulheres

Figura 6 – Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo no
ACeS Lisboa Central, em Dezembro de 2015 (Fonte: SIARS, 2016)

No sexo feminino, a neoplasia mais frequente nos
registos do ACeS Lisboa Central é, tal como acontece a
nível nacional, a neoplasia maligna da mama (X76)

As

doenças do aparelho circulatório

(como o enfarte agudo do miocárdio e o acidente
vascular cerebral) e os

tumores malignos

contribuem para mais de 50%

das mortes em Lisboa.

enquanto no sexo masculino é a neoplasia da próstata
(Y77).
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Verifica-se uma maior taxa de mortalidade no sexo

Doenças do aparelho
circulatório

2097

o dobro dos registos do sexo feminino.

Tumores malignos

1879

Doenças do aparelho
respiratório
321

Doenças do aparelho
digestivo

259

Doenças do sistema nervoso
e dos órgãos dos sentidos

255

Transtornos mentais e
comportamentais

239

Causas externas de lesão e
envenenamento

228

Algumas doenças infecciosas
e parasitárias

368

Tumores

717

Doenças endócrinas,
nutricionais e metabólicas

Doenças do aparelho
genitourinário

masculino, ultrapassando, para algumas causas de morte,

220
166

Doenças do aparelho
circulatório

83
81

Causas externas de lesão e
envenenamento

179

32
59

Doenças do aparelho
digestivo

24

Doenças infecciosas e
parasitárias

16

Doenças endócrinas,
nutricionais e metabólicas

17

41

36

159
Doenças do aparelho
respiratório

Figura 8 – Número de óbitos pelas 10 principais causas de morte,
no concelho de Lisboa, em 2016 (Fonte: INE, extraído a 31-03-2018)
Doenças do sistema nervoso
e órgãos dos sentidos

Esta distribuição é idêntica à registada tanto a nível

Doenças do aparelho
genitourinário

da área metropolitana de Lisboa, como a nível nacional.

32
16
24
17
9
3

Ao analisar mais detalhadamente, verifica-se que, em
2016, aproximadamente 77% das mortes ocorridas em

Malformações genéticas

idades inferiores a 70 anos, em Lisboa, foram devidas a:


Tumores malignos (47,2%);



Doenças do aparelho circulatório (18,4%);



Causas externas e envenenamento (6,3%),
sobretudo no sexo masculino.



Doenças do aparelho respiratório (4,8%).

Homens

5
10

Mulheres

Figura 9 – Número de óbitos pelas 11 principais causas de morte
em indivíduos com menos de 70 anos, no concelho de Lisboa, em
2016 (Fonte: INE, extraído a 31-03-2018)

Praticamente metade dos óbitos ocorridos abaixo dos 70
anos está relacionada com tumores malignos.
O cancro da mama é a neoplasia com maior taxa de mortalidade nas mulheres.
Nos homens destaca-se a neoplasia das vias respiratórias.
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Em 2016, no concelho de Lisboa, os tumores

A distribuição da mortalidade proporcional permite

malignos foram responsáveis por uma maior proporção

destacar a relevância das causas externas de lesão como

relativa de mortes entre mulheres com menos de 70 anos

causa de morte nos grupos mais jovens, bem como o

(57,1%) do que entre homens (42,5%). Pelo contrário, as

peso dos tumores malignos e das doenças do aparelho

doenças do aparelho circulatório (20,5%) e as causas

circulatório nos grupos etários mais avançados.

externas de lesão e envenenamento (6,8%) representaram
uma maior proporção de óbitos entre os homens com
menos de 70 anos em relação às mulheres do mesmo
grupo etário (14% e 5,4%, respetivamente).
100

Já nos indicadores referentes à saúde infantil
verifica-se uma grande proximidade entre os valores
locais e a média nacional.

Quadro 3 – Principais indicadores de saúde associados à saúde e
mortalidade infantil, no concelho de Lisboa e continente, no
triénio de 2013-2015 (Fonte: Observatório Regional de Saúde)

90

Indicadores relacionados com a saúde infantil
(Triénio 2013-2015)

80

Proporção do número de óbitos (%)

70

Lisboa

Continente

Crianças com baixo peso à
nascença

8,9%

8,8%

Taxa de mortalidade infantil

3,1‰

2,8‰

Taxa de mortalidade neonatal

2,1‰

2,0‰

Taxa de mortalidade perinatal

3,8‰

3,6‰

60

50

40

30

20

10

85+

75-79

80-84

70-74

65-69

55-59

60-64

45-49

50-54

35-39

40-44

25-29

30-34

15-19

20-24

5-9

10-14

<1

1-4

0

Grupos etários
Tumores malignos

Doenças ap circulatório

Doenças ap respiratório

Doenças ap digestivo

Causas externas

Outras causas

Figura 10 – Mortalidade proporcional no concelho de Lisboa, no
triénio 2012-2014, por grupo etários, para os grandes grupos de
causas de morte identificados (Fonte: INE, Estudo de Carga de
Mortalidade do Departamento de Saúde Pública da ARS Norte)

No concelho de Lisboa, entre
2013 e 2015, por cada 1000
nascimentos

sobreviveram

cerca de 996 crianças.
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Lisboa Central | Serviços de saúde

Existem ainda seis hospitais públicos na área de
influência do ACeS Lisboa Central, integrados no Centro
Hospitalar de Lisboa Central: Hospital São José, Hospital

De acordo com a Entidade Reguladora de Saúde

Santo António dos Capuchos, Hospital Santa Marta,

(2009), Lisboa apresenta um indicador de proximidade alto

Hospital

(6,85 unidades/100 km2), o que demonstra a existência de

Maternidade Dr. Alfredo da Costa.

pontos de oferta adequados à densidade populacional.

Dona

Estefânia,

Hospital

Curry

Cabral

e

A análise do acesso aos cuidados de saúde na cidade

Em 2018, o ACeS Lisboa Central inclui 17 unidades de

de Lisboa é complexa, devido às características próprias

saúde, das quais 6 são Unidades de Cuidados de Saúde

da população urbana de uma grande capital (mobilidade

Personalizados (UCSP) e 11 são Unidades de Saúde

da população residente e não residente, associada a

Familiar (USF). Fazem também parte do ACeS Lisboa

coexistência de grande diversidade de prestadores de

Central uma Unidade de Saúde Pública (USP), uma

cuidados de saúde).

Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) e
uma Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC Oriente).

A acessibilidade encontra-se ainda dificultada no
território de Lisboa Central pela reorganização ocorrida ao
nível dos ACeS e ao nível das freguesias.

Figura 11 – Unidades Funcionais de Cuidados de Saúde Primários
(USF/UCSP) na área de abrangência do ACeS Lisboa Central
(Fonte: ArcGIS Online, 2018)

Figura 12 – Principais hospitais públicos (azul) e privados (verde)
na área de abrangência do ACeS Lisboa Central (Fonte: ArcGIS
Online, 2018)

ACeS Lisboa Central
11 Unidades de Saúde Familiar
6 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados
1 Unidade de Saúde Pública
1 Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados
1 Unidade de Cuidados na Comunidade

Em 2017, no ACeS Lisboa Central, 85,3% dos utentes
inscritos ativos tinham médico de família (240 828 utentes)
e 14,7% não tinham médico de família (41 438 utentes),
valor ligeiramente superior desde há 5 anos.
O

número

de

utentes

frequentadores

tem

apresentado uma variação muito reduzida (entre 274 878

9

Lisboa Central ● Plano Local de Saúde 2018-2021 ● Uma Responsabilidade de Todos

e 279 144 utentes), sem diferenças relevantes entre as
várias faixas etárias.

85,3% dos utentes
tem médico de
família atribuído

Total

0 a 14 anos

15 a 49 anos

50 a 64 anos

65 a 79 anos

Mais de 80 anos
0%

20%

Com médico de família

40%

60%

80%

100%

Sem médico de família

mas cerca de
cerca de 40 000
utentes ainda
não tem médico
de família.

Figura 13 – População inscrita ativa nos centros de saúde dos
cuidados de saúde primários do ACeS Lisboa Central, em Março de
2017 (Fonte: SIARS | Extraído a 31-12-2017)

A caracterização da cobertura da população por
cuidados de saúde, requer uma análise mais fina, que não
foi possível desenvolver nesta fase do plano, dada a
multiplicidade de oferta privada, quer lucrativa, quer de
solidariedade

social

(Misericórdias,

Associações

Mutualistas, etc.) existentes na cidade de Lisboa.

É fundamental adequar o planeamento em saúde às
desigualdades identificadas no território de Lisboa Central.
10
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Plano Local de Saúde | Enquadramento

Cidadania

A partir do diagnóstico de saúde e da consulta
realizada

junto

dos

profissionais

de

saúde

foram



Conselho da Comunidade do ACeS Lisboa

destacados os seguintes pontos-chave:


Central;

Envelhecimento da população e necessidade de


adequação das respostas sociais e de saúde;


socioeconómico

e

Desigualdades sociais entre as freguesias com

Assimetrias na literacia, escolaridade, emprego



Elevada

carga

de

doença

associada

a







a

Aumentar o acesso dos cidadãos e utentes a

Promover a literacia em saúde ao longo do ciclo

Estimular um ambiente propício à reclamação, à



Estimular o desenvolvimento de redes sociais e
de voluntariado;



Capacitar utentes e profissionais para a criação de
condições

de

participação,

valorizando

o

compromisso e a decisão partilhada;

As orientações estratégicas identificadas para o
território de Lisboa Central com base no Perfil e

promovam

encarando as reclamações construtivamente;

utentes sem médico de família, sobreutilização e
procura desadequada dos serviços de urgência.

que

sugestão e à exposição, garantindo feedback e

Dificuldades de acesso a cuidados diferenciados
ao nível dos CSP, com um elevado número de

estratégias

de vida e nos diversos contextos;

abrangentes, e sustentadas no tempo;


Desenvolver

informação validada e isenta;

determinantes comportamentais e ambientais
sobre os quais importa estabelecer estratégias

e

redução das desigualdades em saúde;

e rendimento;


comunicação

afetam a sua saúde;

tradução no estado de saúde;


informação,

maior controlo sobre as decisões e ações que

maior

vulnerabilidade social;


de

relação, através dos quais os cidadãos adquiram

com crescimento da população em territórios de
nível

Promover, na prática quotidiana dos serviços,
processos

Assimetrias populacionais entre as freguesias,
menor

Constituir e sustentar o funcionamento regular do



Reforçar o papel do Gabinete do Cidadão

Diagnóstico de Saúde e na consulta dos diversos

enquanto forma de promoção da literacia e

stakeholders são apresentadas em seguida.

cidadania em Saúde.

Acesso e continuidade de cuidados
Informação,
Comunicação e



Conhecimento

Garantir o acesso a CSP de qualidade a todos os
cidadãos, de acordo com a sua fase de ciclo de
vida, com especial enfoque nas populações mais
vulneráveis e doentes afetados por problemas de
saúde prioritários;

Equidade,
Acesso e
Continuidade

Cidadania

Qualidade



Otimizar a articulação e referenciação entre os
CSP, CSS e terciários, designadamente através da
melhoria

da

comunicação

e

partilha

de

informação entre os níveis de cuidados, com
estabelecimento de planos integrados de alta e
de
Políticas
Saudáveis

acesso

aos

atos

complementares

de

diagnóstico e terapêutica;


Promover a equidade em saúde, tendo em
especial atenção grupos e territórios específicos
identificados;
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Atender

às

necessidades

de

cuidados

Políticas Saudáveis

preventivos no contexto materno-infantil, com
enfoque nas populações mais vulneráveis;


Sustentar e desenvolver respostas a doenças



Potenciar uma efetiva integração das estratégias
da saúde para a infância – saúde escolar, saúde

infetocontagiosas, nomeadamente tuberculose e

infantil, núcleos de apoio a crianças e jovens em

infeções sexualmente transmissíveis (IST) nos

risco – com a carta estratégica para as crianças da

CSP e CSS, em articulação com organizações da

cidade

comunidade;

de

Lisboa

inscrita

no

Plano

de

Desenvolvimento Social (PDS) 2017-2020;

 Reconhecer a inclusão da Prescrição Social como
ferramenta de interligação entre
Social/Comunitário,

CSP

e

o

Sector

CSS,

como



Promover a adequada articulação entre Rede
Social, sector da saúde e autarquias, para a
promoção da autonomia da população idosa e o

potenciador de uma efetiva proximidade e

apoio a doentes crónicos, familiares e cuidadores;

continuidade de cuidados.


Promover a integração dos cuidados de saúde
mental, particularmente para as crianças e jovens
e populações socialmente vulneráveis, no âmbito

Informação, Comunicação e conhecimento

das estratégias propostas pelo PDS 2017-2020 e
as orientações programáticas do Programa



Reforçar o papel da Unidade de Saúde Pública
enquanto

Observatório

Local

de

Saúde

identificando possíveis parcerias na obtenção de

Nacional para a Saúde Mental;


e Bem-estar da cidade de Lisboa (PDSQVBEL) da

inquérito populacional comparável com o INS, à

CML – desenvolvendo ações articuladas com a

semelhança de outras cidades europeias);

indústria

alimentar,

sector

da

restauração

Realizar estudos para colmatar lacunas de

alimentar, ou atividades que influenciem uma

informação em grupos populacionais específicos;

disponibilidade alimentar mais saudável.

Promover intervenções concertadas da saúde
pública com as diferentes Unidades Funcionais

Qualidade

do ACeS, quer na produção de informação para o
planeamento quer na vertente da vigilância e
promoção da saúde no âmbito dos problemas



Promover

uma

adequada

e

monitorização,

estratégia
dando

também



reflexão

Promover a formação e a adesão dos profissionais
às intervenções sobre os determinantes nas
várias fases do ciclo de vida e nos vários

de

orientação

contextos

que

terreno em termos de comunicação;



articulação com as várias instituições de saúde

de

cuidados

Promover ações de formação de promoção de
problemas de saúde prioritários;

o percurso dos utentes e da população do
ao longo do sistema de saúde, mediante

prestação

saúde, prevenção, terapêutica e seguimento de

 Promover recolha de informação periódica sobre
território do ACeS nos vários níveis de cuidados e

de

(alimentação, atividade física, tabagismo, etc.);

respondam às necessidades dos profissionais no

presentes no território.

a

Saúde da Direção-Geral da Saúde (DGS);

parceiros externos;
instrumentos

promovendo

de sugestões ao Departamento de Qualidade na

de

visibilidade às estratégias e iniciativas dos

Produzir

Clínica,

interpares sobre a sua aplicação prática, e o envio

comunicação interna e externa do PLS, seus
objetivos

Promover a implementação local das Normas de
Orientação

identificados como prioritários;



seguros,

Desenvolvimento de Saúde e Qualidade de Vida

população do concelho de Lisboa (promover



urbanos

mais saudáveis - Eixo Vida Ativa do Plano de

dos determinantes de saúde e estilos de vida da



ambientes

promotores da atividade física e de estilos de vida

mais e melhor conhecimento sobre a realidade



Promover



Consciencializar os profissionais do ACeS para a
importância da promoção da saúde mental em
CSP, bem como promover o desenvolvimento de
respostas inovadoras para os problemas de
saúde mental.
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Plano Local de Saúde | Priorização de
Problemas e Definição de Objetivos

Plano Local de Saúde | Metodologia
A equipa designada para o trabalho de construção do
PLS centrou-se na análise de 10 problemas de saúde
identificados no Diagnóstico de Saúde (doenças e
determinantes), a partir dos quais organizou a consulta às
Unidades de Saúde do ACeS numa metodologia adaptada

A priorização de problemas efetuada junto dos
profissionais de saúde ocorreu em 2 fases:


reuniões de trabalho com as várias Unidades

dos grupos nominais e tendo por base de trabalho uma

Funcionais do ACeS aplicando critérios de

matriz de priorização (incluindo os critérios de magnitude,
transcendência

e

vulnerabilidade

dos

priorização (magnitude, transcendência e

problemas,

vulnerabilidade) a 10 problemas de saúde (ou

classificados entre 0 e 6). A consulta junto dos serviços

relacionados com a saúde) identificados e

hospitalares foi realizada em 3 reuniões com o CHLC, 2

caracterizados pelo Grupo de Trabalho;

reuniões com o CHPL e 2 reuniões com o IPO, com a
classificação de problemas de saúde já identificados e
enumeração de projetos.

Nos CSP, entre Março e Abril de 2017, em 16



Nos CSS, junto do CHLC que pontuou (com
valores de 1 a 6) uma lista previamente
selecionada pelos CSP.

Paralelamente, foram feitas reuniões
com os principais parceiros sociais da
saúde, designadamente com a Câmara
Municipal de Lisboa.
Figura 14 - Ordenação final dos Problemas nos CSP e CSS

Foi focada uma metodologia qualitativa e integrativa
dos programas já existentes, tendo-se participado

Desenvolvem-se

de

seguida

orientações

também em workshops específicos do PDSQVBEL e no

estratégicas específicas para os 6 problemas de saúde

Projeto EUROHEALTHY – Estudo de caso de Lisboa, na

priorizados, assim como alguns objetivos de saúde para as

qualidade de stakeholders na avaliação de políticas com

doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, neoplasias e

maior potencial para promover a equidade em saúde no

doença pulmonar obstrutiva crónica.

município de Lisboa.
Foram também realizadas reuniões com a Comissão
Executiva da Rede Social de Lisboa e com Juntas de
Freguesia locais. Do diagnóstico de situação de saúde
realizado, dos contactos com as várias entidades e das
reuniões internas e externas realizadas no sector da saúde
resultam

as

orientações

estratégicas

e

Sugerem-se ainda para estes 4 problemas alguns
objetivos específicos operacionáveis pelos serviços, bem
como metas para alteração dos determinantes de saúde
na população.

as

recomendações que se apresentam, bem como o

Destaca-se ainda a referência a diversos problemas

especial enfoque que se preconiza nos próximos anos

de saúde não considerados previamente, nomeadamente

para os seis problemas de saúde selecionados.

relacionados com as áreas enumeradas de seguida.
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Saúde Oral

A definição de indicadores e metas é um processo
complexo, que implica avaliar a disponibilidade de
informação para o concelho e para o ACeS e analisar as

Educação para
a Saúde

Dor

tendências dos últimos anos, pelo que as atualmente
inscritas carecem de revisão, com recurso a ferramentas
de gestão de informação atualizadas.

Um plano específico de monitorização e avaliação
incorporando os principais indicadores a acompanhar será
definido e desenvolvido a partir do 2º semestre de 2018.

Violência e
alcoolismo

Foram

assim

priorizados

para

intervenção

e

investigação os seguintes problemas:

Dificuldades económicas e
desemprego

Problemas de saúde priorizados para intervenção

Doenças cardiovasculares
Diabetes mellitus
Doenças oncológicas
Doença pulmonar obstrutiva crónica

Problemas de saúde priorizados para investigação

Patologias osteoarticulares
Saúde mental
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As estratégias propostas para o quadriénio 2018-2021 são

Doenças cardiovasculares

as seguintes:

As doenças cardiovasculares foram a principal causa
de morte em Portugal em 2016, correspondendo a 31,2%



CSP e CSS, designadamente através da melhoria

do total de óbitos. A mortalidade prematura (abaixo dos 75

da comunicação e partilha de informação entre os

anos) por doenças do aparelho circulatório e por doença

dois níveis de cuidados;

isquémica cardíaca no concelho de Lisboa apresenta
valores superiores aos do continente (69,5 e 27,3 óbitos
por 100 000 habitantes no triénio 2014-2016).

Otimizar a articulação e referenciação entre os



Analisar a exequibilidade e continuidade dos
projetos de Plano Integrado de Alta Hospitalar e a
articulação entre CSP e CSS para os Exames

Quadro 4 – Objetivos de saúde e de processo relacionados com
doenças cardiovasculares, a atingir até 2021, no concelho de
Lisboa e ACeS Lisboa Central

Complementares de Cardiologia;


Realizar periodicamente a avaliação do risco
cardiovascular

Objetivos gerais

Reduzir a mortalidade precoce por
doença do aparelho circulatório

Lisboa
2014
2016

utentes,

com

especial

destaque aos utentes entre os 40 e 65 anos;

Lisboa
2021



69,5 / 10⁵

nos

Desenvolver uma estratégia global de promoção
da alimentação saudável (redução do consumo

62,0 / 10⁵

de sal e aumento do consumo de fruta e vegetais)
com intervenção nas várias fases do ciclo de vida

Reduzir a mortalidade precoce por
doença cerebrovascular

5

21,1 / 10

e em vários contextos;

5

18,0 / 10


Reduzir a mortalidade precoce por
doença isquémica cardíaca

27,3 / 10⁵

23,0 / 10⁵

ACeS
Lisboa
Central
2021



Objetivos específicos

ACeS
Lisboa
Central
2017

35%

>40%



Aumentar a proporção de doentes
hipertensos <65 anos controlados
(tensão arterial <150-90)
Aumentar a proporção de utentes
com avaliação do risco
cardiovascular nos últimos 3 anos

Desenvolver uma estratégia global de promoção
da atividade física com intervenção nas várias
fases do ciclo de vida e em vários contextos;
Desenvolver uma estratégia global de prevenção
do consumo tabágico com intervenção nas várias
fases do ciclo de vida e em vários contextos;
Identificar parcerias comunitárias com potencial
de resposta na área e estabelecimento de
protocolos de articulação.

30%

>33%

No ano de 2016, as doenças
cardiovasculares foram a principal
causa de morte em Portugal.
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As estratégias propostas para o quadriénio 2018-2021 são

Diabetes mellitus

as seguintes:

Segundo o INSEF, a prevalência de diabetes mellitus
na população residente em Portugal, com idade entre os



Otimizar a articulação e referenciação entre CSP
e CSS, promovendo uma adequada integração de

25 e os 74 anos, em 2015, foi de 9,8%, tendo sido de 7,7%

cuidados dos doentes diabéticos, reforçando a

entre as mulheres e de 12,1% entre os homens.

Unidade Integrada da Diabetes CHLC e ACeS;


Otimizar a articulação e referenciação entre os

A prevalência padronizada

CSP e as respostas presentes na comunidade no

na região de Lisboa e Vale do

saudável, promoção da atividade física e combate

Tejo foi de 10,5%.

âmbito da literacia em saúde, alimentação
ao sedentarismo;


Encaminhar para intervenções específicas de
educação para a saúde os diabéticos em que se
identifique essa necessidade;

Quadro 5 – Objetivos de saúde e de processo relacionados com
diabetes mellitus, a atingir até 2021, no ACeS Lisboa Central



Sustentar e desenvolver o projeto “Saúde em
Movimento”, focado na capacitação para o

Objetivos gerais

Evitar o desenvolvimento de
diabetes mellitus em doentes com
fatores de risco identificados

Reduzir as complicações da
diabetes mellitus – Amputações,
retinopatia e insuficiência renal
através da melhoria da qualidade
da gestão da doença.

Objetivos específicos
Aumentar o número de novos
diagnósticos de diabetes mellitus
através do diagnóstico precoce
em utentes

ACeS
Lisboa
Central
2014

ACeS
Lisboa
Central
2021

autocuidado;


de saúde à prescrição e à prática de atividade

Resultado de estudo
local a desenvolver

68 doentes
amputados

física regular, mediante o desenvolvimento de
iniciativas locais e transversais, como o projeto
“walk with a doc” e a criação de consultas de

30 doentes
amputados

prescrição de exercício;


Resultado de estudo
local a desenvolver
ACeS
Lisboa
Central
2017

ACeS
Lisboa
Central
2021



Saúde Infantil e Saúde Materna;

50%

Aumentar a proporção de
inscritos com o rastreio de
retinopatia diabética

36%

65%

Aumentar a proporção de
inscritos com exame anual do pé
diabético realizado

22%

50%

Aumentar o registo de IMC,
excesso de peso e obesidade em
SIARS

45%

60%

Criar consultas multidisciplinares de motivação,
psicologia e apoio à nutrição;


43%

Reforçar as competências parentais no âmbito da
atividade física e alimentação – Programas de

10%

Aumentar a proporção de
doentes diabéticos controlados
(HbA1c <=8)

Promover a diminuição da oferta de alimentos
com teor calórico em ambiente escolar;


6,2%

Promover a formação e a adesão dos profissionais

Criar

consultas

multidisciplinares

para

a

abordagem do pé diabético em situações em que
a avaliação do risco é elevada;


Promover avaliação da prática de exercício físico
na população inscrita e a prescrição de exercício
físico aos utentes inativos.
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As estratégias propostas para o quadriénio 2018-2021 são

Doenças oncológicas

as seguintes:

Na mortalidade antes dos 70 anos, os tumores
malignos

têm

um

peso

bastante

considerável,



Otimizar a articulação e referenciação entre os
CSP

representando em 2016 a primeira causa de morte com

e

CSS,

promovendo

uma

adequada

integração de cuidados dos doentes oncológicos,

47% dos casos.

ao longo do seu percurso no sistema;

No triénio de 2014-2016 a taxa de mortalidade
padronizada abaixo dos 75 anos, por doenças oncológicas



Otimizar a articulação e referenciação entre os
CSP e as respostas presentes na comunidade no

evitáveis na cidade de Lisboa foi superior à média nacional.

âmbito da literacia em saúde, designadamente no
âmbito dos rastreios já previstos, das campanhas
de vacinação, da promoção da alimentação

Quadro 6 – Objetivos de saúde e de processo relacionados com
doenças oncológicas, a atingir até 2021, no concelho de Lisboa e
ACeS Lisboa Central

Lisboa
2014-2016

Lisboa
2018-2020

Reduzir ou conter a mortalidade
precoce associada a tumores
malignos da mama (mulher)

22,9 / 105

21,7 / 105

Reduzir ou conter a mortalidade
precoce associada a tumores
malignos do cólon

11,3 / 105

Objetivos gerais

Reduzir ou conter a mortalidade
precoce associada a tumores
malignos do reto
Reduzir ou conter a mortalidade
precoce associada a tumores
malignos do colo do útero
Aumentar a taxa de vacinação
(2ªdose) contra o HPV aos 14 anos
nas mulheres

Desenvolver a cooperação já iniciada com o IPO e
o CHLC no desenvolvimento dos cuidados

oncológico em todas as fases da doença.

6,0 / 105
(2012-2014)

4,6 / 105

92,2%
(2017)

10,8 / 105

5,7 / 105

4,5 / 105

99%
ACeS
Lisboa
Central
2021

Aumentar
a
proporção
de
mulheres entre 50 e 69 anos com
mamografia atualizada

41%

47%

Aumentar
mulheres
atualizada

26%

Melhorar o acesso dos utentes à
consulta de cessação tabágica



 Melhorar a qualidade de vida do doente

ACeS
Lisboa
Central
2018

Aumentar a proporção de utentes
entre os 50 e 75 anos, com PSOF
e/ou colonoscopia atualizada

e do tabagismo;

paliativos no território do ACeS;

Objetivos específicos

a
proporção
de
com colpocitologia

saudável e da atividade física, da exposição solar

Um dos principais objetivos de saúde
47%

relacionados com as doenças neoplásicas é
garantir a estabilização ou redução

32%

47%

196

400

(1ªs
consultas)

(1ªs
consultas)

Promover
o
acesso
dos
profissionais à consulta de
cessação tabágica

Implementar projeto

Promover o acesso aos cuidados
paliativos a todos os doentes
oncológicos que os necessitem

Implementar projeto

da mortalidade precoce
associada a cancro da mama,
cancro do colo uterino e cancro
do cólon e reto.
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As estratégias propostas para o quadriénio 2018-2021 são

Doença pulmonar obstrutiva crónica

as seguintes:

Em Portugal, segundo dados do



diagnóstico



de

alterações

Prever, na história clínica, além da exposição ao
fumo do tabaco, a exposição doméstica ou

14,2% considerando os indivíduos
adultos com mais de 40 anos de idade.

atempado

respiratórias;

estudo BOLD realizado em Lisboa em
2013, a prevalência de DPOC é de

Promover a realização de espirometrias para

profissional à combustão de biomassa;


Promover o rastreio de DPOC em doentes com
consumos tabágicos;

No triénio 12-14 a taxa de mortalidade por doenças



Promover ações de formação sobre terapêutica e

crónicas das vias inferiores do aparelho respiratório

acompanhamento de doentes com patologia

padronizada abaixo dos 75 anos é de 6,9 óbitos por

pulmonar crónica, destinadas a profissionais de

100 000 habitantes.

saúde;

Quadro 7 – Objetivos de saúde e de processo relacionados com
doença pulmonar obstrutiva crónica, a atingir até 2021, no ACeS
Lisboa Central

Objetivos gerais

Diminuir a mortalidade por
doença crónica das vias
respiratórias inferiores para
valores abaixo da média regional
Diminuir o número de episódios
anuais de internamento hospitalar
de utentes do ACeS Lisboa
Central, com DPOC como
principal diagnóstico.
Diminuir a prevalência do
consumo de tabaco na
população > 15 anos

Objetivos específicos

Aumentar o diagnóstico precoce
de
DPOC
confirmado
por
espirometria.
Aumentar o número de utentes
fumadores encaminhados para
consulta de cessação tabágica.
Aumentar a proporção de utentes
com registo de hábitos tabágicos
Aproximar a proporção de
inscritos com diagnóstico ativo de
abuso do tabaco do valor
estimado
Aumentar a taxa de cobertura de
vacinação contra a gripe nos
grupos de risco.

Lisboa
2012-2014

Lisboa
2021



Promover ações de formação para profissionais de
saúde, sobre gestão de doentes respiratórios crónicos
em lares e instituições de solidariedade social;



Melhorar a eficiência da prescrição de cuidados
respiratórios

domiciliários,

promovendo

a

utilização adequada da Oxigenioterapia de Longa
6,9 / 105

Duração e a otimização do sistema de renovação

5,0 / 105

de cuidados respiratórios domiciliários (consultas
regulares, relatórios do laboratório antes da

200
(2016)

renovação,


17%

ACeS
Lisboa
Central

ACeS
Lisboa
Central
2021



18,4% (2014)
23,2% (2016)

35%



(2016)

precoce

da

Ações

de

consciencialização

antitabágicas

dirigidas à população, com particular foco nas

20%

52

referenciação

necessidade de alterações de cuidados);

170

escolas;
Apoiar projetos dirigidos à evicção tabágica em
contexto profissional e investir na formação em
cessação tabágica de profissionais de saúde;
Divulgar ativamente a consulta de cessação
tabágica junto da população e dos profissionais
de saúde;

200



Promover junto das Unidades Funcionais do
ACeS a utilização de câmaras expansoras para

42%

10,2%
(2017)

60%

12%

administração de terapêutica inalatória.
Foram ainda identificados dois problemas prioritários
para investigação, considerados relevantes durante o
processo de priorização, carecendo da obtenção de

30%

50%

dados e de uma caracterização mais aprofundada.
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Patologias osteoarticulares
Os

problemas

Saúde mental
músculo-

A ansiedade e a depressão são os diagnósticos mais

esqueléticos podem ser agudos, recorrentes ou crónicos

osteoarticulares

e

prevalentes em cuidados de saúde primários, embora se

e atingem pessoas de todas as idades.

encontrem

subavaliados

nos

registos

clínicos.

O

envelhecimento populacional traduz-se também em
deterioração

do

estado

de

saúde

mental

com

repercussões pesadas nas famílias e na sociedade.

As mulheres, sobretudo a partir dos
65 anos, são quem mais sofre com as

Os problemas de saúde mental foram

doenças músculo-esqueléticas.

considerados em terceiro lugar em
Verifica-se ainda que a prevalência de ansiedade e
depressão nestes doentes é cerca do dobro da
encontrada na população.

termos de transcendência social pelos
CSP. Já os CSS consideraram serem
prioritárias as ações desenvolvidas com

As estratégias propostas para o quadriénio 2018-2021 são

os adolescentes.

as seguintes:


Promover

medidas

de

prevenção

e

de

diagnóstico e registo de casos;

As estratégias propostas para o quadriénio 2018-2021 são
as seguintes:



Promover a prática da atividade física;



No idoso, promover programas de prevenção de



capacitação da pessoa/família/grupo para a
adoção

quedas e de gestão de polimedicação;


Promoção da literacia em saúde conducente à
de

comportamentos

saudáveis

e

autogestão da situação de saúde;

Otimizar a articulação e referenciação entre os
CSP e as respostas presentes na comunidade no



âmbito da literacia em saúde, da alimentação

Promoção do estabelecimento de uma rede
social de suporte;

saudável, da promoção da atividade física e do
combate ao sedentarismo;


Sustentar

e

desenvolver


projetos

como

em

o

grupos

de

capacitação

para



em

particular

pessoas com doença mental;

o

autocuidado na doença reumática;

específicos,

da saúde mental e a inclusão e reabilitação das

queda - e o Saúde em Movimento – referenciação
os

subgrupos

adolescentes e adultos jovens, sobre a promoção

R’Equilibrar – programa de prevenção do risco de
para

Educação para saúde na população em geral e



Projetos de prevenção nas escolas centrados na

Incentivar a realização de iniciativas no âmbito da

redução do estigma e na identificação precoce de

avaliação e controlo da dor osteoarticular (Ex:

depressão e comportamentos auto-lesivos;

utilização de técnicas de infiltração intra-articular);


Uniformização

e

otimização

dos

cuidados



Identificação

de

campos

prioritários

para



Prevenção e deteção precoce da

Abordagem

multidisciplinar

osteoarticular e dor.

dos

cuidados

Identificação

de

campos

prioritários

para

doença



Promoção de ambiente comunitário saudável;

doença



Deteção precoce e abordagem multidisciplinar

osteoarticular;


otimização

formação e investigação;

formação e investigação;


e

prestados entre comunidade, CSP e CSS;

prestados entre comunidade, CSP e CSS;


Uniformização

da

da doença mental.

19

Lisboa Central ● Plano Local de Saúde 2018-2021 ● Uma Responsabilidade de Todos

Plano Local de Saúde | Envolvimento de
parceiros

O Plano Local de Saúde inicia um

O município participa ainda no Conselho da
Comunidade, ao qual preside. O PDSQVL propõe uma
plataforma colaborativa, no âmbito do Planeamento,

percurso partilhado e em permanente

Gestão, e Promoção da Saúde desenvolvendo vários

aperfeiçoamento, visando mais e melhor

implicação direta dos serviços de saúde, dos quais se

saúde para a sua população.
Pretendeu desde o início incorporar programas,
projetos e iniciativas planeadas ou em desenvolvimento

projetos para diversos sectores da população, com
encontram ativos atualmente, entre outros:



Plano Cidade para a Pessoa Sem-Abrigo (NPISA);



Programa Municipal para a Pessoa em situação
de Sem-Abrigo;

assumidas pelas organizações do território, que procuram
dar resposta às necessidades identificadas no âmbito dos



problemas priorizados. Competirá à Equipa Gestora do
Plano o acompanhamento próximo destas ações e uma
atenta monitorização e avaliação.
O PDSQVBEL reconhece a competência do Poder
Local na promoção do bem-estar dos seus cidadãos e na
garantia de iguais oportunidades de acesso aos recursos
municipais, designadamente, apoiando atividades de
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa
ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas
que contribuam para a promoção da saúde e prevenção
das doenças.

Plano

de

Contingência

para

Temperaturas

Extremas Adversas


Plano Municipal para a Integração de Imigrantes
de Lisboa 2018-2020;



Formação e sensibilização aos cuidadores informais;



Programa “Desporto Mexe Comigo”;



Programa “Infância em Movimento”



Programa de Apoio à Educação Física Curricular;



Programa de Alimentação Escolar - Crescer
Saudável;



Lisboa Vai ao Parque;



Vamos Todos ao Mercado;



Lisboa, Cidade para todas as idades;



Lisboa 55+;



Lisboa, Cidade sem SIDA;



Programa de Consumo Vigiado.

Do mesmo modo, há que desenvolver a capacidade
de melhorar o Diagnóstico de Saúde da População do
território,

afinando

a

capacidade

de

identificar

necessidades e produzir respostas efetivas sobre as
mesmas.

É neste âmbito que se deverá desenvolver o
Observatório Local de Saúde identificando possíveis
parcerias com outras instituições (ACeS Lisboa Norte,
ACeS

Lisboa

Ocidental

e

Oeiras,

ARSLVT,

CML,

Instituições de ensino, entre outros), propondo-se a
realização a médio prazo (2019 / 2020) de inquérito
populacional comparável com o Inquérito Nacional de
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Saúde que nos possa facultar informação de base para

A construção da saúde exige a participação da

aferição das intervenções sobre os estilos de vida com

comunidade, através de redes, organizações e projetos.

impacte na saúde.

Propõe-se para 2030 a redução da prevalência dos

Sabe-se o impacte que os determinantes de saúde,
designadamente, hábitos alimentares, sedentarismo, e
consumo tabágico têm sobre os problemas de saúde

principais fatores de risco na população, atrevendo-nos a
perspetivar

algumas

metas,

e

apelando

ao

desenvolvimento de metodologias de avaliação.

priorizados.
A

ação

sobre

os

determinantes

é

uma

responsabilidade de todos, exigindo o envolvimento de
todos os parceiros e o empoderamento dos cidadãos,

Quadro 8 – Proposta de objetivos de saúde e de processo
relacionados com os principais determinantes de saúde, a atingir
até 2030, no ACeS Lisboa Central

reforçando a capacitação e a literacia para a tomada de
decisões em saúde.

Objetivos específicos

ARS LVT 2015
(INSEF)

ACeS
Lisboa
Central
2030

Diminuir a prevalência de
hipertensão arterial

35%

< em 10%
ao valor
2019/20

Diminuir a prevalência de
colesterol total elevado

57,8%

< em 10%
ao valor
2019/20

Aumentar a prevalência de
indivíduos com hábitos
regulares de atividade
física (prática 1 ou mais
vezes por semana)

40,4 %
(população)

> em 20%
ao valor
2019/20

Diminuir a prevalência de
sedentarismo (atividades
sedentárias no tempo de
lazer)

49,5 %
(população)

> em 20%
ao valor
2019/20

82,0 % fruta
68,4% vegetais

> em 10%
ao valor
2019/20

30,5 %
refrigerantes

< em 15%
ao valor
2019/20

Diminuir a prevalência do
consumo de tabaco na
população adolescente

3º ciclo – 17%
Secundário – 40%
(Lisboa, 2011)

< em 10%
ao valor
2019/20

Reduzir a prevalência de
fumadores na população
para um valor <20%

(homens)

A ARSLVT reconhece a necessidade de fortalecer a
participação comunitária, sabendo-se que a mobilização
e envolvimento da comunidade implica esforços coletivos
das comunidades visando o aumento do controlo sobre os
determinantes de saúde e o desenvolvimento de
habilidades individuais, e preconizando a concertação de
intervenções intersetoriais e intrassectoriais em saúde
(Plano Regional de Saúde, 2013-2016)
No âmbito da Rede Social, o grupo de literacia em
saúde do ACeS em articulação com as Comissões Sociais
de Freguesia, poderão desenvolver ações sustentadas,
orientadas para os determinantes, e adequadas a grupos
alvo específicos.~

Aumentar a prevalência de
indivíduos com hábitos
alimentares saudáveis

Figura 15 - A cadeia causal: principais causas de doença
isquémica do coração. As setas indicam algumas (mas não todas)
as vias pelas quais essas causas interagem. (Fonte: OMS. Global
health risks: mortality and burden of disease attributable to selected
major risks)

25,8 %

20,2 %

> em 15%
ao valor
2019/20

(mulheres)
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Plano Local de Saúde | Estratégias ao longo do ciclo de vida

A abordagem dos CSP e da medicina familiar desenvolve-se ao longo do ciclo de vida das pessoas e das famílias.
Importa pois, traduzir as estratégias propostas para o PLS, em ações relevantes ao longo do contínuo entre o nascer e o
morrer. Elencam-se em seguida um conjunto de respostas possíveis ao longo da interação dos cidadãos com os serviços.

Nascer
Gravidez e período
neonatal

Promoção
da saúde

Crescer saudável
0 - 10 anos

Envelhecer
Autonomia e bem-estar
nos idosos

Vida adulta
Viver em família

10 - 18 anos

Articular com a comunidade
projetos de educação para a
parentalidade.

Desenvolver com as escolas da rede pública e privada,
projetos continuados de promoção da saúde e literacia
em saúde, com especial enfoque na área da atividade
física, alimentação, saúde oral e promoção da saúde
mental.

Promover a saúde mental na
gravidez e pós parto.

Promover a saúde oral
(cheques-higienista e cheques-dentista).

Promover estilos de vida saudáveis com as estruturas da
comunidade.
Combater a inatividade física.
Promover ambientes comunitários saudáveis
Promover a integração na comunidade.

Garantir o cumprimento do Programa Nacional de Vacinação.
Identificar e prevenir situações de violência nas famílias.
Programa de Saúde Materna
e Saúde Infantil

Programa de saúde oral

Promover alimentação e estilos de vida saudáveis junto
dos pais e adolescentes, a cada consulta de vigilância.

Cheques-higienista e
cheques-dentista

Identificação precoce de utentes fumadores.
Incentivar a utilização de consultas de cessação tabágica.

Avaliar os níveis de atividade física e sedentarismo.
Promover prescrição de exercício.

Monitorizar e registar IMC, excesso de peso e obesidade.

Vigilância da
saúde e
prevenção
da doença

Reforçar a motivação para
adequar o ganho de peso
durante a gravidez.
Reforçar o aconselhamento
para prevenir a ocorrência
de recém-nascidos de baixo
peso e baixa idade
gestacional.

Prevenção de quedas

Mobilização adequada de apoios sociais e incentivo de estilos de
vida saudáveis e literacia em saúde.
Avaliar os níveis de atividade
física e sedentarismo.
Promover prescrição de
exercício.

Registar TA após 3 anos de idade e a cada consulta de
vigilância.

Disponibilizar consulta de nutrição na área de abrangência do ACeS.
Avaliar e registar o consumo tabágico.
Implementar intervenção breve para cessação tabágica.

Reforçar a literacia para a
saúde, nomeadamente na
prevenção do consumo de
álcool e tabaco, alimentação
saudável da família e da
criança, e atividade física.

Registar TA e abordar
situações de TA aumentada.
Avaliação do risco de
desenvolvimento de DM em
todos os utentes.
Cheque dentário diagnóstico de cancro oral > 40 anos.

Identificação precoce de doença e monitorização
Abordagem precoce, regular e multidisciplinar.

Implementação de programas
integrados de apoio
domiciliário.

Deteção precoce da doença mental.
Deteção precoce da doença osteoarticular.
Realização de rastreio anual de neuropatia diabética
Otimização do processo de rastreio da retinopatia diabética
Disponibilizar consulta de Nutrição a nível do ACeS.

Gestão da
doença
crónica

Realizar periodicamente
avaliação do risco
cardiovascular nos utentes.

Reforço dos cuidados
domiciliários e paliativos.
Prevenção quaternária.

Programa integrado de alta hospitalar.
Resposta a necessidades domiciliárias específicas de cuidados (nutrição parentérica).
Cheques-dentista para doentes portadores de VIH.

Garantir equidade no acesso
a cuidados de planeamento
familiar e saúde materna.

Acesso e
continuidade
de cuidados

Preparação para o
nascimento, utilizando meios
de comunicação eficazes a
cada contexto.

Garantir o acesso a
médico de família e
vigilância de saúde a
todas as crianças desde
o nascimento.

Promover acesso
desburocratizado aos
jovens, particularmente na
área da sexualidade e da
promoção da saúde mental.

Criação de apoio específico a cuidadores.
Acompanhamento domiciliário de doentes crónicos.

Promover o acesso aos cuidados de populações vulneráveis com recurso a projetos específicos (migrantes, sem-abrigo, territórios socialmente mais
desfavorecidos).
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Plano Local de Saúde | Plano de Gestão e
Monitorização

Plano Local de Saúde | Plano de Comunicação
O plano de comunicação do PLS da área de

O PLS deverá ser avaliado e ajustado anualmente,
mediante os contributos do Grupo de Acompanhamento e
os aportes que a equipa gestora realize mediante o

abrangência

do

ACeS

Lisboa

Comunidade;

equipa responsável pela gestão e



Profissionais de saúde;

monitorização do Plano Local de Saúde será integrada por



Parceiros sociais.

de

saúde.

A

encontra-se

centrado em três públicos distintos:



processo de monitorização e atualização do diagnóstico

Central

um núcleo de profissionais alocados à USP:



Um médico especialista de Saúde Pública;



Um enfermeiro especialista de Enfermagem

entre profissionais de saúde, a USP e Centro Hospitalar. A

Comunitária e Saúde Pública;

comunicação externa com a comunidade e parceiros

Um técnico de Saúde Ambiental.

sociais estará assente numa estratégia conjunta de:



O grupo de acompanhamento será constituído por

Serão reforçados canais de comunicação interna



Meios de comunicação digitais, nomeadamente
website, permitindo a atualização de informação

um representante de:

relativa ao PLS e atividades associadas a este;





Cada Unidade Funcional de Saúde (ACeS);



Cada Unidade de Cuidados de Saúde Hospitalares;

imprensa local e divulgação de material através



Câmara Municipal de Lisboa;

dos parceiros sociais e unidades de saúde.



Rede Social de Lisboa;



Comissões Sociais de Freguesia (representantes
da saúde);



Grupo de Formação (ACeS);



Grupo de Literacia (ACeS).

A constituição destes grupos deverá ser revista

Meios de comunicação locais, nomeadamente

Quaisquer dúvidas, sugestões ou contribuições
poderão ser enviadas para o endereço de e-mail
lxcentral.pls@arslvt.min-saude.pt.

www.saudelisboacentral.pt

periodicamente, podendo integrar novos elementos e/ou
organizações.
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