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Esaúde é, conjuntamente, o”consumo de um bem” 
e um “bem de capital”. Como um “bem de consumo” 
a saúde contribui directamente para a satisfação e 
bem-estar do indivíduo, e como um “bem de capital” 
a saúde é um componente importante do valor do 
ser humano como meio de produção. 

European Comission 2007 – Iniquidades em saúde na UE. 

Iniquidades em saúde  

Em todo o território da UE o estado de saúde das 
pessoas varia de acordo com o seu estatuto social: as 
pessoas com menos habilitações, menos qualificadas 
ou com menos rendimento tendem a morrer em 
idades mais jovens e registam uma maior 
prevalência da maioria dos problemas de saúde. 

CEE 2009 Solidariedade na saúde: reduzir as desigualdades 
no domínio da saúde da UE 

As iniquidades em saúde entre os grupos mais ou 
menos privilegiados, entre países e regiões do 
mesmo país, têm persistido ou até aumentado. As 
iniquidades na saúde das populações relacionam-se 
com as iniquidades no nascer, crescer, viver, 
trabalhar e envelhecer e com o estatuto 
socioeconómico e suas repercussões na coesão 
social, saúde e desenvolvimento económico. Em 
todos os países, os factores socioeconómicos, 
nomeadamente, o nível académico, o emprego e o 
rendimento, relacionam-se, de forma evidente, com 
a mortalidade, saúde e idade da morte

43
.  

Por outro lado, existem limitações na prestação de 
cuidados de saúde, assentes, por exemplo, na 
inversão de cuidados, em que as pessoas com menos 
competências académicas, rendimento e mais 
problemas de saúde consomem o mínimo de 
cuidados de saúde, o que não sucede com os grupos 
mais favorecidos

44
. 

Para além do gradiente social verifica-se que os 
resultados em saúde são piores nas áreas mais 
carenciadas, mesmo quando se controla a 
variabilidade de nível individual. As iniquidades em 
saúde e a falta de saúde associam-se a “ambientes 
tóxicos” para os quais contribuem diferentes 
determinantes da saúde – determinantes estruturais 
e circunstâncias concretas da vida

45
 A Comissão dos 

Determinantes de Saúde e o World Report de 2008 
reconhecem que a equidade é o principal valor e 
princípio a partir do qual se devem alinhar os 
programas. 

 

 

 

 

 

 

 

Esperança de vida à nascença 

Este indicador reflecte, concomitantemente, o 
desempenho do sistema de saúde e da sociedade em 
melhorar a saúde. 

A iniquidade na longevidade está associada ao 
género e factores socioeconómicos. Os ganhos na 
esperança de vida relacionam-se com a diminuição 
da mortalidade infantil, mortes prematuras e pela 
concentração de óbitos num grupo etário 
progressivamente mais restrito e tardio. 

É de realçar que, em todos os países que têm um 
IDH

46
 muito elevado, a esperança de vida à nascença 

é cerca de 30 anos superior à que se verifica nos 
países com IDH muito baixo. O nosso país integra o 
grupo de países com um IDH muito elevado, com 
uma pontuação de 0,909, atrás de todos os países da 
UE15, mas melhor posicionado do que todos os que 
passaram a integrar a UE27. Em geral, o valor do PIB, 
per capita, decresce à medida que diminui o IDH.  

A esperança de vida a nível mundial que em 1990-95 
era de 64 anos é, actualmente, de 67,6 anos. 
Todavia, a variabilidade é grande, assumindo a África 
do Sul um decréscimo provavelmente associado à 
mortalidade precoce por HIV/SIDA. Em sentido 
contrário, os habitantes da Coreia do Sul, Turquia e 
Brasil vivem, actualmente, mais 5 anos do que em 
1990/95. 

 

Figura 5.1. Esperança de vida à nascença 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE/ Estatísticas demográficas e Eurostat, 2010. 

 

A esperança de vida nos países europeus aumentou 
6 anos desde 1980, alcançando 78 anos em 2007. A 
UE27 tem uma esperança de vida à nascença, em 
2005-2007 (79,2), maior do que o Algarve (78,1) e 
igual à registada no Continente em 2007-2009. 

Entre 2000-02 e 2007-09 os ganhos na esperança de 
vida foram superiores em Portugal Continental (+2,3 
anos) do que na Região (+1,8 anos), não atingindo a 
meta de 81 anos esperada para 2010. Na UE27, num 
período de 5 anos, adicionaram-se 1,5 anos à 
esperança de vida. Contudo, a esperança de vida nos 
países da Europa Ocidental tem aumentado cerca de 
dois anos e meio por década (Fig 5.1).  

A



5 ESTADO DE SAÚDE 

 

 

102 

 

 

A diferença na esperança de vida à nascença entre 
grupos socioeconómicos varia entre 4 a 10 anos para 
os homens e 2 a 6 anos para as mulheres, hiato que 
se acentuou nas últimas décadas, nalguns países 
e/ou regiões do mesmo país.  

O nível de escolaridade elevado e médio determina 
um maior hiato na esperança de vida dos homens do 
que o verificado entre os de nível académico alto e 
médio. Nas mulheres, os hiatos entre os níveis alto e 
médio e entre este e o baixo nível académico são 
menos pronunciados. Os países em que são mais 
evidentes estas repercussões são os da região leste 
da Europa

47
. 

A esperança média de vida à nascença na população 
portuguesa mais do que duplicou em menos de um 
século: em 1920 era de 35,8 anos e 40,0 anos, 
respectivamente para homens e mulheres, sendo, no 
final do século XX, de 72,5 anos e 79,6 anos 
respectivamente, para os géneros em questão. 

Os ganhos na esperança de vida à nascença são mais 
evidentes na primeira metade do século XX pelo 
acentuado declínio da mortalidade nos primeiros 
anos de vida. Nas últimas décadas, o ritmo de 
crescimento deste indicador foi menor e beneficiou 
sobretudo dos ganhos do aumento da sobrevivência 
em idades avançadas. Para o período 2007/09, a 
esperança média de vida à nascença foi estimada na 
Região algarvia em 81,5 anos e 74,9, 
respectivamente, para mulheres e homens, sendo 
este aumento mais acentuado no género masculino. 
Significa isto que a meta dos 81 anos para 2010 não 
foi atingida, no género masculino (2,3 versus 1,4 
anos). No Continente, as mulheres vivem mais 1,9 
anos do que no início do século, esperando viver 
82,1 anos, valor aproximado ao da UE27 em 2005/07 
e superior à da Região. Os homens poderão esperar 
viver 76,1 anos em 2007/09, valor idêntico ao da 
UE27 em 2005/07, vivendo mais 2,6 anos do que em 
2000/02. 

 

Figura 5.2 Esperança de vida à nascença por género 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de ACS, INE/ Estatísticas demográficas e Eurostat, 2010. 

 

A diferença da esperança de vida vai-se atenuando 
de modo a aproximar-se a esperança de vida dos 
homens da das mulheres (Fig 5.2). 

 

 

 

Estima-se que em 2025 a esperança de vida à 
nascença no nosso país seja de 87,7 anos para as 
mulheres e de 82,7 para os homens, valores 
ligeiramente inferiores à UE27. 

 

Esperança de vida saudável à nascença 

A esperança de vida à nascença relaciona-se com a 
riqueza do país e o PIB per capita, enquanto a 
esperança de vida saudável se correlaciona com os 
gastos em saúde per capita

48
. Contudo, esta não é 

uma relação linear na medida em que Portugal e 
Dinamarca, possuindo a mesma esperança de vida à 
nascença, apresentam gastos em saúde bastante 
diferentes, cujo valor, no caso Dinamarquês, é 
bastante superior (valor per capita em PPC).   

Na UE27, a diferença entre a esperança de vida e a 
esperança de vida saudável é de 11 e 16 anos, 
respectivamente, para o género masculino e 
feminino. Porém, as disparidades são grandes 
quando se perspectiva a população masculina 
italiana e húngara. 

O acréscimo de anos de vida com saúde permite o 
bem-estar e a qualidade de vida, manter a actividade 
durante mais anos e, como tal, contribuir para 
reforçar a competitividade e o mercado de trabalho. 
(Fig 5.3). Na UE27, tal foi referido anteriormente, e 
em conformidade com as dinâmicas de 
envelhecimento, longevidade e projecções da 
população para 2050, a esperança de vida 
continuará a aumentar. As consequências de uma 
vida longa sem saúde, para além de se repercutirem 
no bem-estar individual e na qualidade de vida, têm 
consequências no domínio social, mercado de 
trabalho, na precocidade da reforma e nos custos 
acrescidos para o serviço de saúde e segurança 
social. 

 

Figura 5.3 Esperança de vida saudável à nascença por 
género - Portugal e UE27 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de ACS e Eurostat 2010. 
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Esperança de vida aos 65 anos 

Tal como o esperado, verifica-se um aumento da 
esperança de vida aos 65 anos, tanto na UE27 como 
no país e Região, observando-se entre os triénios 
2000/02 e 2007/09 o aumento deste indicador (1,2 
anos), esperando-se viver 18,4 anos aos 65 anos 
ficando, todavia, aquém da meta definida pelo plano 
nacional de saúde para 2010 (20 anos). Este valor é 
inferior ao da UE27 (18,9 anos) já alcançado no 
triénio 2005/07 (Fig 5.4). 

 

Figura 5.4 Esperança de vida aos 65 anos 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de ACS e Eurostat 2010. 

 

A esperança de vida aos 65 anos aumentou, 
significativamente, tanto nos homens como nas 
mulheres, nos diversos países da UE. Alguns dos 
factores relacionados com os ganhos em esperança 
de vida relacionam-se com os avanços da medicina, 
associados à acessibilidade, aos cuidados de saúde, 
aos estilos de vida e à melhoria das condições de 
vida antes e depois dos 65 anos

49
. 

 

Figura 5.5. Esperança de vida aos 65 anos por género 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, ACS e Eurostat 2010 

 

No período 2000/02 a 2007/09, foi na Região 
algarvia que se registou o maior aumento neste 
indicador (1,3 anos) no género feminino, enquanto 
nos homens o acréscimo se cifrou em 1,1 anos. No 
país e na UE27 o acréscimo foi de 1,1 anos, tanto 
para as mulheres como para os homens. Aos 65 
anos, as mulheres, em 2007/09, podem esperar viver 
mais 19,9 anos, valor superior ao do país (19,7 anos) 
e ao alcançado pelos homens no Algarve (16,7 anos) 
e Continente (16,4 anos). Não obstante, estes  

 

 

valores são inferiores aos alcançados pela UE27 em 
2005/07, tanto para os homens como para as 
mulheres (Fig 5.5). 

 

 

Esperança de vida saudável aos 65 anos 

O envelhecimento saudável é a chave para a 
sustentabilidade da Europa

50
. A saúde é um 

predictor mensurável e robusto do crescimento 
económico e envelhecimento saudável da 
população. 

Segundo os dados do Eurostat (2009), Portugal é o 
sexto país da UE onde as pessoas com 65 anos têm 
menos anos de vida saudáveis, logo a seguir à 
Letónia, Eslováquia, Hungria, Lituânia e Estónia. Na 
Dinamarca, e no mesmo grupo etário, a esperança 
de vida saudável é de 13 anos para os homens e de 
14 para as mulheres. 

Conquanto a esperança de vida seja maior no género 
feminino, são os homens que têm mais anos de vida 
vividos com saúde. A incapacidade e doença 
repercutem-se no bem-estar, satisfação, qualidade 
de vida, dias de ausência ao serviço e precocidade da 
reforma.  

Em 2009 os homens podiam contar em média com 
mais anos de vida saudáveis (6 anos) do que as 
mulheres (5 anos).  

No período 2004-2009, a esperança de vida saudável 
no género masculino é sempre maior, tanto em 
Portugal como na UE, existindo um ganho de 1,6 
anos para os homens e 1,7 anos para as mulheres, 
registando-se, em 2008, no nosso país, para ambos 
os géneros, o valor de 6,6 e 5,4 anos, 
respectivamente, valores inferiores aos alcançados 
em 2008 na UE (Fig 5.6). 

 

Figura 5.6. Esperança de vida saudável aos 65 anos, por 
género 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de ACS e Eurostat 2010. 

 

Mortalidade prematura  
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potenciais em saúde. Os ganhos potenciais em saúde 
decorrem da intervenção sobre causas evitáveis e 
controláveis. Contudo, a relação com a adequação 
da resposta da saúde e o desempenho na utilização 
dos recursos em saúde não recaem unicamente na 
resposta dos cuidados de saúde mas envolvem 
outras áreas. A assumpção do maior investimento 
em prevenção da doença e promoção da saúde são, 
sem dúvida, um desafio crucial, tanto mais que 
permitem mais anos vividos com saúde, melhor 
qualidade de vida e evidentes repercussões 
individuais, familiares e sociais, com implicações no 
tecido económico familiar e do país nos domínios da 
educação e formação, saúde e segurança social. 

Os ganhos em saúde têm-se traduzido na diminuição 
da relação percentual das “mortes evitáveis” no total 
de óbitos, na população com menos de 65 anos.  

 

Figura 5.7 Mortalidade padronizada antes dos 65 anos 
(0/0000 hab) - Algarve e Continente - 2009 e UE27 2008 

 
(*) Os dados relativos ao Tumor maligno do Cólon e Recto para o Continente e 
Algarve são disponibilizados de forma agregada (Cólon+Recto), e os dados para 
a UE27 existem de forma desagregada (Cólon – 4,10/0000 e Recto – 
2,30/0000).  

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de ACS e Eurostat 2010. 

 

A mortalidade prematura na Região, em 2008, 
assume um valor semelhante em relação ao cancro 
do cólon e recto revelando-se mais elevada do que 
no Continente por: 

 cancro da mama feminina e cancro do colo do 
útero; 

 doença isquémica cardíaca e AVC; 
 doenças atribuíveis ao álcool, acidentes de 

viação e suicídio; 
 HIV/SIDA. 

 

A taxa de mortalidade padronizada por doenças 
atribuíveis ao álcool antes dos 65 anos teve, na 
Região algarvia e de uma forma muito pronunciada, 
um acréscimo relativo de 65,5%, bastante superior 
ao valor encontrado para o Continente (1,6%), 
contrariando a tendência da UE27 até 2008 (-7,7%). 
A meta proposta para 2010 (11,4

0
/0000) foi  

 

 

 

 

ultrapassada, tanto no Continente português como 
no Algarve (Fig 5.7). 

 

Figura 5.8 Taxa de mortalidade padronizada por doenças 
atribuíveis ao álcool antes dos 65 anos (0/0000 hab)  

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de ACS e Eurostat 2010 

A mortalidade padronizada por doenças atribuíveis 
ao álcool antes dos 65 anos é, na UE27, Continente e 
Região sempre superior no género masculino (Fig 
5.8). No Algarve, período compreendido entre 2006 
e 2009, existe um maior crescimento, 
correspondendo a um acréscimo relativo de 72,5%, 
mais atenuado que no género feminino (90%). No 
território continental do país e UE27, a variação é 
residual, quer para o género masculino (+2,7% e -
6,9% respectivamente) quer para o feminino (-7,5% 
e 0%, respectivamente) (Fig 5.9). 

 

Figura 5.9 Taxa de mortalidade padronizada por doenças 
atribuíveis ao álcool antes dos 65 anos por género (0/0000 

hab)  

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de ACS e Eurostat 2010. 

 

A taxa de mortalidade padronizada por cancro da 
mama feminina antes dos 65 anos cresceu 
ligeiramente tanto no Continente (aumento relativo 
de 1,6%) como na Região (aumento relativo de 
2,8%), não sendo alcançada a meta de 10

0
/0000 (Fig 

5.10).  
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Figura 5.10 Taxa de mortalidade padronizada por cancro da 
mama antes dos 65 anos (0/0000 mulheres)  

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve ,a partir 
de ACS e Eurostat 2010. 

 

A taxa de mortalidade padronizada por doença 
isquémica cardíaca antes dos 65 anos decresceu na 
UE27 (15,4%), no Continente (39,1%) e na Região 
(31,5%). Contudo, apesar de no Continente se ter 
atingido, e mesmo ultrapassado, a meta preconizada 
de 11 óbitos por 100000 habitantes, tal não se 
verifica no Algarve, embora a evolução seja positiva, 
mas com flutuações (Fig 5.11). 

 

Figura 5.11 Taxa de mortalidade padronizada por doença 
isquémica cardíaca antes dos 65 anos (0/0000 hab) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de ACS e Eurostat 2010 

 

As taxas de mortalidade padronizadas por doença 
isquémica cardíaca antes dos 65 anos são mais 
elevadas nos homens na UE27, no Continente e na 
Região, verificando-se uma tendência decrescente 
mais acentuada no distrito de Faro, no género 
masculino (41,6%) que no Continente (40,6%) e na 
UE27 (14,9% em 2008). Nas mulheres existe um 
agravamento na Região (33,3%) em sentido 
contrário à tendência decrescente no Continente 
(33,3%) e UE27 (16,8%) (Fig 5.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 Taxa de mortalidade padronizada por doença 
isquémica antes dos 65 anos, por género (0/0000 hab) 

 
 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de ACS e Eurostat 2010 

 

Os acidentes de viação são responsáveis pela morte 
de 12 milhões de pessoas e por cerca de 50 milhões 
de pessoas com incapacidade

51
. Os acidentes de 

viação são a principal causa de morte nas crianças e 
jovens, com incidência muito especial no género 
masculino e em veículos motorizados. As 
consequências físicas, psicológicas, sociais e 
económicas são enormes e os ganhos em saúde 
dependem de estratégias de educação para o risco, 
legislação e melhoria da rede viária. O Banco 
Mundial estima que, em 2020, a mortalidade por 
acidentes de viação diminuirá 30% nos países mais 
desenvolvidos e aumentará significativamente nos 
restantes países. 

A taxa de mortalidade padronizada por acidentes 
com veículos a motor antes dos 65 anos é 
consistentemente mais elevada no Algarve (Fig 5.13). 
Salienta--se, no entanto, que a tendência 
decrescente é superior na Região correspondendo a 
uma melhoria relativa de 47,8%, quando comparada 
com o Continente (44,5%) e UE27 (16,7%, até 2008) 
mantendo-se, no entanto, com valores superiores à 
meta 2010 (8,0

0
/0000). 

 

Figura 5.13 Taxa de mortalidade padronizada por acidentes 
com veículos a motor antes dos 65 anos (0/0000 hab). 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve,a partir 
de ACS e Eurostat 2010. 

 

Analisado o indicador por género, verifica-se que as 
taxas são mais elevadas nos homens e que a 
tendência decrescente é consistente para ambos os 
géneros (Fig 5.14). Na Região, no género feminino,  
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evidencia-se um decréscimo relativo (77,5%) 
superior ao Continente (46,2%) e UE27 (20%). No 
género masculino, o decréscimo é mais elevado no 
Continente (44,1%) do que na Região (41,5%) e UE27 
(16,4%). 

 

Figura 5.14 Taxa de mortalidade padronizada por acidentes 
com veículos a motor antes dos 65 anos por género (0/0000 

hab) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de ACS e Eurostat 2010. 

 

A meta preconizada por doença cerebrovascular 
antes dos 65 anos (12 óbitos por 100000 habitantes) 
foi atingida no Continente e na Região verificando-se 
uma tendência decrescente tanto no Continente 
(28%) como na região (24,8%) e UE27 (16,1%) (Fig 
5.15). 

 

Figura 5.15 Evolução da taxa de mortalidade padronizada 
por doença cerebrovascular antes dos 65 anos (0/0000 hab) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de ACS e Eurostat 2010 

 

Analisada por género, tanto no Continente como na 
Região e UE27, as taxas padronizadas por doença 
cerebrovascular antes dos 65 anos apresentam, 
igualmente, uma tendência decrescente, são sempre 
mais elevadas nos homens, existindo uma melhoria 
relativa na Região (30%) superior à do Continente 
(28,9%) e UE27 (14,7% em 2008) (Fig 5.16). Nas 
mulheres, o decréscimo relativo é mais pronunciado 
no Continente (24,7%) do que na UE27 (17,1% em 
2008) e na Região (15,6%). 

 

 

 

 

Figura 5.16 Taxa de mortalidade padronizada na população 
com idade antes dos 65 anos por doença cerebrovascular, 
segundo o género (0/0000 hab) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de ACS e Eurostat 2010 

 

A taxa de mortalidade padronizada antes dos 65 
anos por tumor maligno do cólon e recto afastou-se 
da meta proposta para 2010 (6

0
/0000), tanto no 

Continente como na Região (Fig 5.17). Existe, na 
Região (16,3%), no período em análise uma melhoria 
relativa francamente superior à verificada no 
continente (3,9%), não sendo atingida a meta 
proposta para 2010 de 6 

0
/0000. 

 

Figura 5.17 Taxa de mortalidade padronizada por cancro do 
cólon e recto antes dos 65 anos (0/0000 hab) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve ,a partir 
de ACS e Eurostat 2010. 

NB: Não são apresentados os dados da UE27 por estarem disponibilizados 
desagregados por tumor do cólon e tumor do recto. 

 

A taxa de mortalidade padronizada por género (Fig 
5.18) antes dos 65 anos por tumor maligno do cólon 
e recto obedece à tendência verificada por todas as 
idades. A taxa no Continente e Região é mais elevada 
no género masculino, existindo nos homens, no 
período em análise, uma melhoria relativa na Região 
de 19,8% contrariamente ao agravamento verificado 
no Continente (2,1%). No género feminino existe 
uma inversão de tendência nos últimos dois anos 
deste indicador, que vinha progredindo 
favoravelmente. 
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Figura 5.18 Taxa de mortalidade padronizada por cancro do 
cólon e recto antes dos 65 anos, por género (0/0000 hab) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de ACS e Eurostat 2010. 

 

A taxa de mortalidade padronizada por suicídio antes 
dos 65 anos assume, no Algarve uma tendência em 
direcção à meta definida de 2,5 óbitos por 100 mil 
habitantes, registando uma melhoria relativa de 
33,9%, superior ao Continente (16,9%) e à verificada 
na UE27 em 2008 (10,7%) (Fig 5.19). 

 

Figura 5.19 Taxa de mortalidade padronizada por suicídio 
antes dos 65 anos (0/0000 hab) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de ACS e Eurostat 2010. 

 

As diferenças de género são evidentes, assumindo a 
mortalidade precoce por suicídio valores superiores 
no género masculino tanto na Região como no 
Continente e UE27, existindo na Região uma 
tendência decrescente nos homens com uma 
melhoria relativa de 40,5%, superior à UE27 (16,4%) 
e ao Continente (12,7%). Por outro lado, verifica-se 
no espaço algarvio um acréscimo relativo no género 
feminino (12,1%) em sentido inverso à tendência 
decrescente verificada para o Continente (25%) e 
UE27 (20% em 2008) (Fig 5.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20 Taxa de mortalidade padronizada por suicídio 
antes dos 65 anos por género (0/0000 hab) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de ACS e Eurostat 2010. 

 

A taxa de mortalidade padronizada por SIDA antes 
dos 65 anos apresentou no distrito algarvio valores, 
em 2009, inferiores à meta (7 óbitos por 100 mil 
habitantes) (Fig 5.21).  A tendência decrescente é, no 
Continente (29,5%), ligeiramente superior à 
verificada na Região (28,4%) e UE27 (23%). 

 

Figura 5.21 Taxa de mortalidade padronizada por SIDA 
antes dos 65 anos (0/0000 hab) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de ACS e Eurostat 2010. 

 

As taxas de mortalidade padronizadas por SIDA (Fig 
5.21 e 5.22), no período 2004/09 são mais elevadas 
no género masculino, observando-se nos homens o 
decréscimo superior no Algarve (37%) ao verificado 
no Continente (33,8%) e na UE27 (20%). Nas 
mulheres existe um acréscimo no período em 
análise, de 15,6%, que vem contrariar a tendência 
decrescente constatada para o Continente e UE27 . 
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Figura 5.22 Taxa de mortalidade padronizada por SIDA 
antes dos 65 anos por género (0/0000 hab) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve ,a partir 
de ACS e Eurostat 2010. 

 

Na mortalidade padronizada por tumor maligno do 
colo do útero antes dos 65 anos, a meta para 2010 
(2

0
/0000) não foi alcançada tanto no Continente como 

na Região (Fig 5.23). Porém, o agravamento relativo 
é superior, no Continente (22,7%), ao do Algarve 
(7,9%), contrariando a melhoria relativa encontrada 
na UE27 (7,2%). 

 

Figura 5.23 Taxa de mortalidade por cancro do colo do 
útero antes dos 65 anos (0/0000  mulheres)  

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de ACS e Eurostat 2010 

 

Mortes maternas 

O contexto socioeconómico e a posição social, a 
exposição diferencial, a vulnerabilidade individual 
relacionada com a pobreza, a exclusão social, as 
condições de habitabilidade e de satisfação de 
necessidades básicas e a equidade e qualidade dos 
cuidados de saúde, nomeadamente o 
acompanhamento da gravidez, parto assistido por 
profissionais de saúde e aborto inseguro, são 
reconhecidos como factores que se relacionam e 
interagem cumulativamente nas mortes maternas. 

A OMS estimou que, em 2005, a MM média nos 
países desenvolvidos se situava em 9 mortes por 
100000 NV, contrastando com 450 MM por 100000 
NV em países em desenvolvimento. 

A taxa de mortalidade materna no nosso país 
apresentou uma tendência decrescente de 40 para 
10 mortes por 100000NV no período 1978 e 1986,  

 

 

seguido de um decréscimo menos acentuado de 
1987-2000 de 12,2 para 2,5 mortes por 100000NV. 

 

O risco de morte materna por cada NV aumenta com 
a idade. Uma grávida de mais de 44 anos tem um 
risco de morrer cerca de 37 vezes superior a uma 
grávida de 20-24 anos, no entanto, no nosso país

52
, 

no período 2001-2007, a maioria das mortes ocorreu 
dos 30-39 anos de idade. 

Cerca de 70% das MM são por causas directas 
(embolia, hemorragia, hipertensão durante a 
gravidez, sépsis, hemorragia e coagulopatia). As 
causas indirectas (infecção, nomeadamente HIV, 
doença cardíaca, oncológica e do SNC) e acidentes 
/suicídio ou causa desconhecida. No período 2001-
2007 a Região do Algarve e o distrito de Castelo 
Branco tiveram um risco de morte materna mais 
elevado. 

As metas para o Milénio para a Região Europeia da 
OMS

53
- reduzir em ¾, de 1990 até 2015, a 

mortalidade materna - implica que haja um 
decréscimo anual de 5,5%, longe do verificado (0,4% 
por ano, no mesmo período). As mortes por 
complicações relacionadas com a gravidez e parto 
apresentam um decréscimo de 39 para 27 óbitos por 
100000 nados-vivos, de 1990 a 2005. Os melhores 
valores são registados na Irlanda (rácio de 1) e 
alguns países da região Oeste da Europa (rácio de 3). 
A população com menos de 20 anos é, a nível 
mundial, responsável por 11% das mortes maternas 
o que, comparativamente com o grupo etário 20-30 
anos, as torna no grupo de maior risco. 

De acordo com a OMS, cerca de 13% das mortes 
maternas conhecidas em todo o mundo foram 
atribuídas a complicações decorrentes de aborto 
inseguro. 

 

Figura 5.24 Mortes maternas 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de DGS, Hospitais do Barlavento Algarvio e Central de Faro e Eurostat 2010. 

 

Nos países da UE27, o país que regista mais mortes 
maternas, quer em 2005, quer em 2008, é a 
Roménia, embora com uma diminuição de 31 para 
27 mortes. Em sentido oposto a Irlanda e a França 
assumiram os números mais baixos de 2 a 3 mortes, 
respectivamente em 2005 e 2008

54
(Fig 5.24) 
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Figura 5.25 - Taxas de mortalidade materna (0/0000 

nascimentos) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve,,a 
partir de DGS “Mortes Maternas em Portugal 2007, 2009. 

No período em estudo, a taxa de incidência na 
Região, fruto dos pequenos números, revela-se 
superior à do Continente, à excepção de 1995 e 2004 
(sem mortes maternas). Entre 2005 e 2009, a taxa de 
incidência na Região oscilou entre 20,2 e 41,5

0
/0000 

nados vivos e em Portugal de 3,8 a 19,0
0
/0000 nados 

vivos (Fig 5.25). 

Para a redução da mortalidade materna têm 
contribuído as acções desenvolvidas pelo SNS, o 
incremento dos partos assistidos por profissionais e 
a diminuição das complicações por aborto, 
especialmente após a despenalização da IVG, em 
2007. 

 

Figura 5.26 - Partos por cesariana (/100  nados-vivos) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de ACS 2010. 

Existe uma tendência para o crescimento no número 
de partos por cesariana relativamente ao número 
total de partos (Fig 5.26). Em 2008, registaram-se no 
Continente 35537 partos por cesariana enquanto, 
para a Região, e no mesmo ano, se atinge o valor de 
1479 partos, a que corresponde 35,9 e 29,9 partos 
por 100 nados vivos, respectivamente. Estes valores 
são superiores à meta para 2010 (24,8/100 nados 
vivos). 

Os países europeus onde se realizaram menos partos 
por cesariana foram a Holanda (14%), Eslovénia 
(15%) em oposição a Portugal (34%) e Itália (38%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27 - Taxa de mortalidade fetal (‰) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve ,a partir 
de DGS e ACS 2010. 

A comparabilidade dos diferentes sistemas de 
informação relativos à morbi/mortalidade materna, 
saúde fetal, infantil, perinatal e neonatal, anomalias 
congénitas e amamentação são difíceis dadas as 
diferenças de legislação e de definição dos 
indicadores. Actualmente, o Euro-Peristat

55
 reúne, 

desde 2004, informação estatística de 25 países da 
EU e Noruega e articula com o EUROCAT, 
EURONEOSTAT e SCPE, no sentido de acedermos a 
uma base de dados que obedece a critérios, 
protocolos e permite a comparabilidade dos 
indicadores. 

Cerca de 15 a 20% das mortes fetais são por 
anomalias congénitas. Nos países em que é 
permitido a Interrupção da gravidez antes das 22 
semanas, a taxa de mortalidade fetal é menor. Por 
outro lado, Malta e Irlanda, países onde não é 
permitida a interrupção da gravidez, as anomalias 
congénitas são muito mais elevadas. 

 A taxa de mortalidade fetal mantém-se inalterada 
no Continente (3,7‰,3,7‰) apresentando, no 
Algarve, uma tendência decrescente, com uma 
melhoria relativa no período em estudo de 22,5%, 
que supera a meta de 5,0‰ para 2010 (Fig 5.27). 

Em ambos os espaços geográficos se constata um 
decréscimo da mortalidade fetal no género 
masculino (4,0-3,2/3,9-3,7), contrariamente ao 
observado no género feminino (3,9-7,0/3,4-3,7). 

 

Mortalidade Infantil 

A mortalidade infantil reflecte as condições 
económicas e sociais na saúde da mãe e do recém-
nascido, assim como a qualidade dos serviços de 
saúde. É maior em mulheres com menos de 20 e 
com 35 ou mais anos, contribuindo para o facto os 
determinantes fisiológicos, comportamentais e 
socioeconómicos

56
.  

A mortalidade infantil é não só mais elevada nos 
países pobres, como o seu decréscimo se faz de uma 
forma mais lenta. 
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Figura 5.28 - Taxa de mortalidade Infantil (‰) 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de ACS/INE e Eurostat 2010. 

Em Portugal Continental, a taxa de mortalidade 
infantil diminuiu de 77,5‰, em 1960 (o pior valor da 
actual UE27) para 3,6‰, em 2009, enquanto no 
distrito de Faro se ultrapassou a meta proposta de 
2,6‰, para 2010 (Fig 5.28). A Roménia, que tinha 
uma taxa idêntica à do País, apresenta, em 2009, o 
pior valor da UE27 (12,0‰). 

No período de 6 anos em observação a mortalidade 
infantil na Região obteve um decréscimo relativo de 
40,5 crianças dos 0-1 anos, por cada 1000 nados 
vivos. 

A idade da mãe ao nascimento dos filhos tem 
impacto na morbilidade e mortalidade infantil, 
nomeadamente na neonatal, em particular através 
das repercussões no baixo peso ao nascer e 
prematuridade. 

Refere-se como melhor valor para 2009, na UE27, a 
Eslovénia (2,4‰) e, como pior, a Roménia (10,1‰). 

Na EU, em 2007, a França não apresentava mortes 
neo-natais enquanto a Letónia registava o pior valor 
(5,7‰) superior à Região e Continente. 

 

Figura 5.29 - Taxa de mortalidade neonatal (‰) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde - DSP, ARS Algarve a 
partir de ACS e DGS 

 

Cerca de ¼ das mortes neonatais precoces são por 
anomalias congénitas.  

A taxa de mortalidade neonatal varia entre 2 a 5 por 
1000NV na região europeia, embora a Lituânia 
(5,7‰), Polónia (4,9‰) e a Estónia ascendam a 
valores superiores.  

 

 

 

 

A taxa de mortalidade neonatal apresenta, na 
Região, uma tendência decrescente a partir de 2006 
com um decréscimo relativo de 34,5%, tendo  

 

ultrapassado em 2009 a meta prevista de 2,1‰ para 
2010 (Fig 5.29). 

As iniquidades na saúde perinatal persistem entre 
países europeus e suas regiões associadas à pobreza, 
estatuto social da grávida e família. Alguns estudos 
europeus

57
 demonstram a relação destes factores 

com maior risco de saúde infantil e na idade adulta, 
nomeadamente, hipertensão e na diabetes. 

 

Figura 5.30 - Mortalidade Perinatal 2004-2009 (‰ 
nascimentos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde - DSP, ARS Algarve a 
partir de ACS 2010 e DGS. 

 

Em 2006, dos 548 óbitos notificados pelos hospitais 
públicos 7,2 ocorreram na Região, valor superior à 
média nacional (5,5%). Contrariamente ao que se 
constata a nível nacional, em que mais de metade 
dos óbitos perinatais ocorrem, antes do inicio do 
trabalho de parto. Na Região, 41,4% (17) ocorreram 
antes do trabalho de parto e 22% (9) por asfixia 
ocorrida durante o trabalho de parto e 17,1% (7) por 
anomalias congénitas. 

A mortalidade perinatal, na Região, segue uma 
tendência decrescente a partir de 2006, atingindo 
em 2009 um valor ligeiramente superior à meta de 
4,2‰ estipulada para 2010 (Fig 5.30). 

Refere-se como melhor valor na UE27, em 2007 a 
Republica Checa (40‰) e como pior a Bulgária 
(110‰). 
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Figura 5.31 - Crianças com baixo peso à nascença (0/0 nados 
vivos)  

 

 

 

 

(*) Não existem dados para a UE-27 para o ano de 2009. Os restantes valores 
para a UE foram calculados através da diferença entre o total (100%) e as 
crianças com peso superior a 2,500g, uma vez que os dados disponibilizados 
dizem respeito à % de crianças com peso superior a 2,500g. 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de: INE 2009, ACS 2010 e  European Comission Health and Consumers 
Directorate – General 2010) 

 

 

O baixo peso ao nascer tem vindo a aumentar desde 
1980 (5,6%), tal como a prematuridade, atingindo 
em 2009 tanto no Continente como na Região 
valores superiores à meta de 5,8% para 2010, 
registando-se um agravamento relativo no período 
em estudo de 7,9% e 7,3% respectivamente. Na 
Região, em 2009, 9 em 100 crianças do sexo 
feminino nasceram com menos de 2500g (Fig 5.31). 

O baixo peso ao nascer na Europa parece associar-se 
a um padrão geográfico, com maior incidência nos 
países nórdicos. O consumo de tabaco durante a 
gravidez é o principal factor relacionado com o baixo 
peso ao nascer nestes países. Contudo, tem-se 
verificado desde 1985, uma diminuição da incidência 
de mães fumadoras, muito especialmente na 
Dinamarca e Suécia. A Finlândia não alterou o 
padrão de consumo e na Noruega, a partir de 2005, 
contrariamente ao esperado, verifica-se uma 
prevalência de 19% de grávidas fumadoras com uma 
tendência crescente. 

Na Finlândia e Suécia a incidência foi, em 2008, a 
mais elevada (8,5%) seguida da Grécia (8,3%), 
Hungria e Espanha (7,4%), reconhecendo-se a 
Estónia com o melhor valor Europeu (4,2% por 
100NV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.32 - Nascimentos pré-termo (0/0 nados vivos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE 2009 e ACS 2010 

 

No período 2004-2009, apesar do aumento da taxa 
de prematuridade, existe no Algarve, quando 
comparado com o Continente, uma melhoria, 
posicionando-se a Região num valor inferior em 
2009, mas afastado da taxa europeia de 7,7 por 100 
nados vivos e da meta proposta de 4,9 para 2010. 
Porém, o aumento relativo (9,4%) é inferior ao 
alcançado no Continente (29,4%) (Fig 5.32).  

A ”prematuridade tardia”, com mais de 32 semanas, 
é a que mais tem aumentado. 

O aumento da taxa de prematuridade que no país 
passou de 5%, há 30 anos, para os valores actuais, 
tem como determinantes o stress, o consumo de 
tabaco, a gravidez antes dos 18 anos ou ≥ 35 anos e 
a falta de acompanhamento adequado da gestação.  

 

Como principais consequências, associam-se a 
paralisia cerebral, dificuldades de aprendizagem e 
motoras e doença pulmonar crónica. 

 

O consumo de tabaco associa-se não só à 
prematuridade como ao baixo peso ao nascer, atraso 
intra-uterino e morbi/mortalidade fetal e infantil. 

 

Risco de morrer até aos 5 anos 

A nível mundial cerca de 40% das mortes de 
menores de 5 anos ocorre no primeiro mês de vida. 
A melhoria é atribuída à vacinação por Hemophilus 
influenza tipo B e sarampo. Na Europa, a taxa média 
de redução da mortalidade de <5 anos, no período 
2000-2008, foi de 5,6/1000 nados vivos, valor este 
superior ao registado a nível mundial – 2,3/1000 
nados vivos. 

O declínio da taxa de mortalidade em crianças 
menores de 5 anos reflecte o crescimento do PIB per 
capita a preços constantes, a melhoria das condições 
de vida e da habitação, da acessibilidade e do 
desenvolvimento dos cuidados de saúde. A 
probabilidade de morte antes dos 5 anos decresceu 
de 6,10/00 nados vivos em 2004, e é, em 2009, de  
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3,8 por 1000 nados vivos. Perante este resultado a 
Região assume o valor mais baixo do país revelando-
se inferior ao do Continente e ultrapassando a meta 
de 5,0 preconizada pelo PNS 2010, mas ainda aquém 
do melhor valor da UE15 (Suécia, S. Marino e Islândia 
- 2,0 em 2007). O risco de morrer até aos 5 anos é 
sempre superior no género masculino, quer no 
Continente (5,8 em 2004 e 5,0 em 2009), quer no 
Algarve (7,3 em 2004 e 4,0 em 2009), atingindo no 
género feminino em Portugal Continente 4,1 e 3,9 e 
no Algarve 4,8 e 3,4, em 2004 e 2009, 
respectivamente (Fig 5.24). 

Nos Objectivos do Desenvolvimento do Milénio para 
2015, o objectivo 4 preconiza, para a zona europeia, 
a redução da taxa de mortalidade até aos 5 anos de 
idade para dois terços, em relação a 1990.  

 

Figura 5.33 Risco de morrer aos até 5 anos (0/00 nados-
vivos) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde - DSP, ARS Algarve, a 
partir de ACS e INE 

 

 

 

A meta proposta para 2010 (5‰) foi, em 2009, 
alcançada para o Continente e Algarve e regista, no 
período em estudo, um decréscimo de 6,4 para 3,8 
óbitos por 1000 nados vivos, o que corresponde a 
uma melhoria relativa do risco de morrer de 47,8%, 
superior à verificada no Continente (10%). 

 

 

Figura 5.34 - Risco de morrer até aos 5 anos por género (0/00 
nados vivos) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de ACS 2010 e INE 2009. 

 

 

 

Existem diferenças de género no risco de morrer até 
aos 5 anos (Fig 5.34). No Continente, o género 
masculino apresenta mortalidade mais elevada, 
embora o diferencial, em 2004 (1,7), tenha 
diminuído para 1,1, em 2009. Na Região existem 
flutuações resultantes dos pequenos números 
verificando-se uma melhoria relativa mais acentuada 
no género masculino (55,2%) que no feminino 
(29,2%). 

No período 2004-09, os concelhos que mais 
contribuíram para o risco de morrer com menos de 5 
anos foram Loulé, Faro, Portimão e Olhão (Fig 5.35). 
Os concelhos do interior, com populações mais 
idosas, apresentam valores residuais de mortalidade 
com <5 anos. 

 

Figura 5.35 Óbitos acumulados, por concelho (N.º) – Algarve 
- 2004-2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de ACS 2010 e INE-Estatísticas da População Residente e Estatísticas 
Demográficas 2009 

 

 

 

Cobertura vacinal de sarampo 

 

A cobertura vacinal nas crianças até 1 ano de idade 
supera os valores da UE27, situando-se as maiores 
diferenças na vacinação para o Hemophilus influenza 
e hepatite B. Tanto no Continente como na Região, 
as taxas de bem vacinados são superiores a 95%, na 
linha do que é recomendado pela OMS, não 
atingindo, na poliomielite, a meta de 98% (Fig 5.36).  

Figura 5.36 Cobertura vacinal em crianças com 1 ano de 
vida (%) 2008 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, a partir de ARS 
Algarve e Sanco – European Comission 2010. 
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A cobertura vacinal na VASPR é semelhante ao 
Continente, na 1ª dose, observando-se nas coortes 
de 2002 e 1995 valores inferiores aos registados no 
Continente, sem atingir, na Região, as metas 
propostas (Fig 5.37) 

 

Figura 5.37 Cobertura vacinal de sarampo (Avaliação 
31DEZ2009) (%) Coortes 1995, 2002 e 2007  

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de CAD e DGS. 

 

Saúde escolar 

“A escola ocupa um lugar central na ideia de saúde. 
Aí aprendemos a configurar as “peças” do 
conhecimento e do comportamento que irão permitir 
estabelecer relações de qualidade. Adquirimos ou 
não, “equipamento” para compreender e contribuir 
para estilos de vida mais saudáveis, tanto no plano 
pessoal, como no ambiental (estradas, locais de 
trabalho, praias mais seguras, serviços de saúde mais 
sensíveis às necessidades dos cidadãos e melhor 
utilizados por estes”- Sakellarides 1999. 

O plano nacional de saúde escolar (PNSE) assenta na 
abordagem salutogénica da promoção da saúde e 
desenha uma estratégia de intervenção global 
organizada na Agenda da Saúde Escolar que se 
desenvolve em torno da saúde individual e colectiva, 
da inclusão escolar, do ambiente escolar e dos 
estilos de vida. 

Na Região existem, desde o ano 2007/08 15 equipas 
de saúde escolar. 

Os determinantes de saúde relacionados com estilos 
de vida estão inseridos nas orientações curriculares 
dos diferentes níveis de ensino devendo ser 
desenvolvidas de forma transversal ao longo de toda 
a escolaridade de acordo com as orientações 
estratégicas da OMS em Health for All

58
. Os estilos 

de vida, a saúde individual e colectiva, a inclusão 
escolar e o ambiente escolar são as quatro áreas 
prioritárias de intervenção do PNSE. 

 

Saúde individual e colectiva 

A cobertura da monitorização do estado de saúde 
aos 6 anos regista, no Algarve, uma melhoria relativa 
de 32,6%, correspondendo à realização de mais 1 
exame de saúde global por cada 10 crianças. 
Mantêm-se os valores inferiores ao Continente e  

 

 

afastados da meta de 90% proposta para 2010 (Fig 
5.38). Convém ressalvar que, dada a inexistência de 
dados numa das 5 Regiões, todos os valores 
apresentados no domínio da SE são provisórios. 

 

Figura 5.38 Monitorização do estado de saúde dos alunos 
aos 6 anos (%)  

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve a 
partir de ACS 2010 

 

A monitorização do estado de saúde na população 
escolarizada aos 13 anos é mais elevada no 
Continente, pese embora, no Algarve, se registar 
uma melhoria relativa, no quinquénio em estudo, de 
10,7% superior aos 2,9% registados no Continente 
(Fig 5.38). Aos 13 anos, apenas 3 em cada 10 e 4 em 
cada 10 alunos realizam exame global de saúde na 
Região e Continente, respectivamente. 

 

 

Figura 5.39 Monitorização do estado de saúde dos alunos 
aos 13 anos (%) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de ACS 2010 

 

As taxas de cobertura alcançadas são inferiores, tal 
como sucede em todas as regiões do país, quando 
comparadas com as dos 6 anos, ficando, no entanto, 
muito aquém da meta proposta de 75% para a 
anuidade de 2010. 

As taxas de alunos com PNV actualizado na pré-
escola são, desde 2006-2007, superiores no Algarve, 
aproximando-se da meta de 95% preconizada pelo 
PNS (Fig 5.40). 
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Figura 5.40 Alunos com PNV actualizado na pré-escola (%) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve, a 
partir de DGS e ARS Algarve 

 

Na Região, a cobertura vacinal na pré-escola tem 
apresentado oscilações, assumindo uma 
variabilidade de 68% e 90%, valor este 
correspondente a 2004. 

 

Figura 5.41 Alunos com PNV actualizado aos 6 anos (%) 
 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve, a 
partir de ACS, DGS e ARS Algarve 

 

 

A cobertura vacinal aos 6 anos na Região é inferior à 
encontrada para o Continente permanecendo 
afastada da meta para 2010 (99%) (Fig 5.41). 

 

Figura 5.42 Alunos com PNV actualizado aos 13 anos (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve a 
partir de ACS, DGS e ARS Algarve 

 

 

 

 

 

O cumprimento do PNV, aos 13 anos, tal como 
verificamos na realização do exame global de saúde, 
assume sempre valores inferiores aos alcançados aos 
6 anos (Fig 5.42). O número de alunos com PNV 
actualizado no Algarve sofreu uma inversão da 
tendência crescente que vinha registando, 
afastando-se acentuadamente da meta para 2010 
(95%). 

 

Inclusão escolar 

As necessidades de saúde especiais (NSE) reportam-
se a problemas de saúde física e mental que tenham 
impacto na funcionalidade e impliquem absentismo 
escolar e compromisso do processo de 
aprendizagem. A equipa de saúde escolar é o elo de 
ligação entre a escola e os serviços de saúde, 
enquanto tal. Importa que ao longo do ano se 
minorem os problemas identificados, com um franco 
investimento dos diversos actores (família, escola, 
saúde) contribuindo para a saúde física e mental da 
criança ou adolescente. 

 

Figura 5.43 Alunos com necessidades de saúde especiais 
passíveis de resolução com o seu problema de saúde 
resolvido (%) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de ACS 2010 

A tendência de resolução das NSE no fim de cada 
ano lectivo melhorou de forma expressiva quer no 
Continente quer na Região, ficando aquém da meta 
preconizada do PNS 2004-2010 (75%) (Fig 5.43).  

 

Contudo, na Região, assiste-se a um acréscimo 
relativo de 16,7%, superior ao alcançado no 
Continente (3,8%) 

 

Ambiente escolar 

A abordagem do ambiente escolar reporta-se ao 
ambiente físico e ao reconhecimento das condições 
de higiene e segurança na saúde e bem-estar da 
comunidade escolar. 
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Figura 5.44 Escolas com boas condições de segurança e 
higiene do meio ambiente (%) 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de ACS 2010 

 

Em 2008/2009, 75% das escolas algarvias tinham 
boas condições de segurança e higiene do meio 
ambiente, resultando o acréscimo relativo de 8,7%, 
desde 2004. O valor alcançado a nível Regional é 
superior ao do Continente, onde 68% das escolas 
apresentam boas condições (Fig 5.44). Nenhuma 
região do país se aproximou da meta de 90% 
definida pelo PNS 2004-2010. 

 

Figura 5.45 Escolas com boas condições de segurança e 
higiene dos edifícios e recintos (%) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de ACS 2010 

As condições de higiene e segurança dos edifícios e 
recintos escolares registaram uma evolução positiva 
no período analisado. Destaca-se a Região com a 
avaliação mais favorável, tendo alcançado, a partir 
de 2007/2008, a meta preconizada (Fig 5.45). 

 

 

Saúde oral 

Saúde Oral da criança e jovem 

A OMS definiu um conjunto de indicadores de saúde 
oral para a Região Europeia, determinando, para o 
ano 2020, que aos 6 anos de idade aumente para 
80% o número de crianças livres de cárie e, aos 12 
anos, diminua o número médio de dentes cariados, 
perdidos e obturados, na dentição permanente, 
especialmente os cariados. 

 

 

O primeiro estudo nacional de prevalência da cárie 
dentária na população escolarizada realizou-se no 
nosso país, em 2000, com o objectivo de avaliar a 
prevalência da cárie aos 6, 12 e 15 anos de idade. 
Aos 6 anos, 77% das crianças possuíam cáries e aos 
12 anos o índice de CPOD era de 2,95. 

O segundo estudo nacional de prevalência das 
doenças orais da responsabilidade da DGS, realizou-
se em 2005/06, tal como recomendado, e teve como 
objectivos determinar, não só a prevalência da cárie, 
mas também das doenças periodontais, fluorose 
dentária e avaliar os comportamentos em saúde oral 
aos 6,12 e 15 anos. 

Os indicadores utilizados foram os preconizados pela 
OMS para a Região Europeia. Os dados que a seguir 
se apresentam, reportam-se a este estudo que tem 
uma periodicidade quinquenal. 

 

Figura 5.46 Crianças e jovens livres de cárie, por grupo 
etário (%) 2008 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de DGS 2008”Estudo nacional de prevalência de doenças orais”. 
 

As taxas de crianças livres de cárie aos 6 e 12 anos 
são superiores na Região mantendo, aos 6 anos, 
valores próximos da meta para 2010 (65%) (Fig 5.46).  

 

Figura 5.47 Percentagem de crianças de 6 anos, com todos 
os dentes sãos, na dentição temporária e permanente (%) – 
2008 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de DGS, Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral - Estudo Nacional de 
Prevalência das Doenças Orais (2008) 

Aos 6 anos de idade, na Região algarvia, 58,8% das 
crianças apresentam-se com todos os dentes sãos na 
dentição temporária e 98,6% na dentição 
permanente, valores superiores à média nacional 
(Fig 5.47). 
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Figura 5.48 Índices de CPOD, cpod e SiC, por grupo etário 

(%) - 2008 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de DGS, Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral - Estudo Nacional de 
Prevalência das Doenças Orais 2008 

 

Na Região, os índices cpod (dentição temporária), 
CPOD (dentição definitiva) superaram os valores de 
Portugal em todas as idades, ultrapassando, aos 12 
anos, a meta proposta de 1,90, para 2010, e de 1,50, 
para 2020.  

Ao decompormos os índices do cpod aos 6 anos e 
CPOD aos 12 e 15 anos e compararmos com os 
valores do país, constatamos: 

 Aos 6 anos, 88% das crianças portuguesas 
têm cáries por tratar, valor idêntico ao da 
Região; 

 Aos 12 anos, a Região detém a maior 
percentagem de dentes tratados 
(66%vs44%). A menor percentagem de 
dentes cariados (35%vs51%) e 4% de 
dentes perdidos, valor inferior ao do país 
(5%), sendo as variações Regionais do 
índice de CPOD estatisticamente 
significativas. Aos 15 anos, 44% dos jovens 
têm dentes cariados, valor inferior ao do 
país (51%), 10% perdidos e 46 % tratados, 
valores superiores aos encontrados em 
Portugal. As diferenças regionais são 
estatisticamente significativas e o Algarve 
detém, tal como aos 12 anos a maior 
percentagem de dentes tratados 

 

A escovagem, os comportamentos alimentares, os 
fluoretos e os selantes de fissura, são medidas de 
redução do risco de cárie dentária. Os fluoretos 
foram, durante anos, um investimento partilhado 
entre a escola/família e serviços de saúde. Este 
enfoque e co-responsabilização tem diminuído. Aos 
15 anos, a Região detém os valores mais elevados 
(19%), apresentando o país e Regiões valores 
francamente inferiores (10%). Aos 6 e 12 anos o 
Algarve e Lisboa e Vale do Tejo são os maiores 
utilizadores, situação partilhada também com o 
Alentejo (18%) (Fig 5.46 e 5.48). 

 

 

 

 

 

Figura 5.49 Número médio de selantes aplicados em cada 
grupo etário – 2008 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – ARS Algarve, a partir de 
DGS, Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral - Estudo Nacional de 
Prevalência das Doenças Orais (2008). 

 

O número médio de selantes de fissura aplicados aos 
12 e 15 anos é superior no Algarve, aumentando 
proporcionalmente com a idade a média de selantes 
nos subgrupos com selantes aplicados, existindo 2,0, 
4,2 e 4,4 selantes aplicados por cada aluno no 
Algarve, respectivamente aos 6, 12 e 15 anos (Fig 
5.49 e 5.50). 

 

Figura 5.50 Média de selantes nos subgrupos com selantes 

aplicados - Algarve e Portugal – 2008 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – ARS Algarve a partir de 
DGS, Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral - Estudo Nacional de 
Prevalência das Doenças Orais (2008) 

 

A escovagem dos dentes executada, pelo menos 
uma vez por dia, é eficaz na prevenção da cárie 
dentária

59
. 

 

Figura 5.51 Frequência da escovagem dos dentes por grupo 
etário (%) – 2008 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a 
partir de DGS, Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral - Estudo 
Nacional de Prevalência das Doenças Orais (2008). 
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A prevalência auto-referida da escovagem diária 
regista esta prática preventiva como mais frequente 
no Algarve em todas as idades, quando comparada 
com o país. Efectivamente, 79% das crianças com 6 
anos referem escovar os dentes pelo menos uma vez 
por dia (74% em Portugal). Aos 12 anos, 95% dizem 
escovar os dentes pelo menos uma vez por dia (89% 
no país) e aos 15 anos, 94% dos jovens referem 
escovar os dentes pelo menos uma vez (90% em 
Portugal).  

A escovagem antes de deitar é uma das atitudes 
mais importantes na prevenção da cárie, sendo um 
dos pilares do programa de saúde oral. É 
insignificante a percentagem de jovens que afirmam 
não escovar os dentes (Fig 5.51). A frequência da 
escovagem aos 6 anos.  

Aos 12 anos, 57% e 19% dos jovens algarvios 
escovam sempre ou quase sempre os dentes antes 
de se deitar, valor superior ao país (51%), no que 
concerne ao hábito diário e igual aos que referem 
fazê-lo a maior parte das vezes. Aos 15 anos, o 
Algarve detém as melhores práticas (95%vs70%). 

De acordo com a OMS, o índice SiC deverá ser 
utilizado numa perspectiva complementar ao índice 
CPOD que é entendido como um indicador sentinela 
utilizado como referência mundial. Nas áreas em que 
este atinja o valor ≤3, sendo o grupo etário dos 12 
anos o recomendado para esta monitorização. O 
índice SiC, que permite identificar os grupos de 
indivíduos com elevados índices de cárie dentária 
numa população, apresenta valores semelhantes, 
aos 12 anos de idade e supera, aos 15 anos, os 
valores do país (Fig 5.48). 

 

 

Figura 5.52 Prevalência da doença periodontal por grupo 
etário (%) – 2008 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de DGS, Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral - Estudo Nacional de 
Prevalência das Doenças Orais (2008) 

Aos 12 e 15 anos, o Algarve detém a melhor 
percentagem de jovens com gengivas saudáveis 
(57% e 29%), com menor percentagem de cálculos 
(16% e 38%), menor hemorragia à sondagem aos 12 
anos (28%) e pior aos 15 anos (34% vs 27% em 
Portugal) (Fig 5.52).  

 

 

 

 

Quadro 5.I - Taxa de utilização dos cheques emitidos na 
Região no ano lectivo (%) - 2008/2009 

 

*valores baixos por avaliação efectuada no final de 2009. 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de DGS 2008 “Projectos de Saúde Oral na Grávida e na Pessoa Idosa: Resultados 
do seu impacto no 1º semestre de aplicação”. 

 

A utilização dos cheques dentista na população 
escolarizada apresenta uma acentuada melhoria em 
todas as coortes após a primeira utilização (Quadro 
5.I). 

 

Figura 5.53 Frequência da consulta de saúde oral, no último 
ano, pelos alunos de 6, 12 e 15 anos (%)  – 2008 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a 
partir de DGS, Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral - Estudo 
Nacional de Prevalência das Doenças Orais (2008). 

 

O recurso à consulta de saúde oral no Algarve é mais 
frequente aos 12 (66,0% vs 62,8%) e 15 anos (91,0% 
vs 85,2%), ao contrário do que se passa aos 6 anos, 
idade em que os valores são inferiores aos do país 
(Fig 5.53). 

 

Na UE27
60

, 44% dos jovens com menos de 15 anos 
recorrem maioritariamente à consulta por motivo de 
vigilância, 34% para tratamento de rotina e 22% para 
tratamento de emergência. 

Figura 5.54 Motivos da consulta dos jovens de 12 e 15 anos 
(% ) – 2008 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – ARS Algarve a partir de 
DGS, Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral – Estudo Nacional de 
Prevalência das Doenças Orais (2008) 

 

Coorte 

7A

Coorte 

10A

Coorte 

13A

Coorte 

7A

Coorte 

10A

Coorte 

13A

1º cheque dentista 48 36 39 1 4 6

2º cheque dentista 100 96 100 100 94 99

3º cheque dentista n.a. n.a. 97 n.a. n.a. 95

Total 63 50 61 2 5 11

2008/09 2009/10*
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A vigilância da saúde oral é o principal motivo de 
consulta dos jovens aos 12 e 15 anos, sendo esta 
procura mais frequente no Algarve. O tratamento 
dentário é o segundo motivo de consulta, mais 
frequente aos 15 anos, tanto no Algarve como em 
Portugal (Fig 5.54). 

 

Figura 5.55 Auto-percepção do estado de saúde oral 
segundo os jovens de 12 e 15 anos (%)l – 2008 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – ARS Algarve a partir de 
DGS, Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral - Estudo Nacional de 
Prevalência das Doenças Orais (2008). 

 

A auto-percepção do estado de saúde oral é, pela 
maioria dos jovens, considerada como razoável, 
tanto no Algarve (43,5% e 41,9% aos 12 e 15 anos, 
respectivamente) como em Portugal (49,0% e 51,6% 
aos 12 e 15 anos, respectivamente), existindo uma 
percentagem bastante aceitável de jovens que 
afirmam ter um bom estado de saúde oral (Fig 5.55). 

Os ganhos em saúde oral na Região são evidentes e 
destacam-se dos valores alcançados no país. A 
estratégia de contratualização permite aumentar a 
percentagem de jovens com dentes tratados e é uma 
medida de equidade em saúde. A utilização de 
fluoretos é uma fragilidade regional, apesar dos 
resultados serem melhores que os alcançados a nível 
do país. 

 

Saúde oral na gravidez e pessoa idosa 

Segundo a OMS, a deficiente saúde oral dos idosos 
reflecte-se na elevada prevalência de múltiplos 
problemas, com evidentes consequências em termos 
de qualidade de vida. Nesta faixa etária está ainda 
provado que existe uma relação causal entre o 
aumento de problemas orais e a deterioração da 
dieta com consequente deterioração do estado de 
saúde. Com o programa nacional de promoção de 
saúde oral da DGS tanto o número de grávidas como 
de idosos cobertos pode considerar-se marginal, 
ainda que seja um começo promissor. 

O programa de saúde oral na grávida (SOG) e na 
pessoa idosa beneficiária do complemento solidário, 
iniciou-se em Junho de 2008 com o objectivo de  

 

 

 

 

colmatar as necessidades em saúde oral de grupos 
mais vulneráveis, recorrendo a cheques-dentista que 
permitem o acesso aos profissionais do sector 
público ou privado. 

 

Quadro 5.II - Taxa de utilização dos cheques-dentista 
emitidos (%) - 2008 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de DGS 2008 “Projectos de Saúde Oral na Grávida e na Pessoa Idosa: Resultados 
do seu impacto no 1º semestre de aplicação. 

 

Nos primeiros 6 meses do projecto de saúde oral na 
grávida foram emitidos mais de 28 mil cheques- 
dentista a que corresponde uma taxa de utilização 
de 66,6%, enquanto no projecto de saúde oral na 
pessoa idosa foram emitidos mais de 4 mil cheques 
dentista, equivalente a uma taxa de utilização de 
61,9% (Quadro 5.II). 

No Algarve, em 2008, foram emitidos 918 cheques-
dentista a grávidas seguidas no SNS, valor que 
verificou um aumento de 72%, correspondente a 
1578 cheques-dentista em 2009, embora se registem 
heterogeneidades geográficas na sua utilização. 

As discrepâncias na emissão dos cheques com a sua 
utilização resultam da maior ou menor adesão dos 
profissionais de medicina dentária. 

 

Quadro 5.III Intervenção/tratamento no âmbito da saúde 
oral na grávida e na pessoa idosa em Portugal (%) - 2008 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de DGS 2008 “Projectos de Saúde Oral na Grávida e na Pessoa Idosa: Resultados 
do seu impacto no 1º semestre de aplicação” 

 

É de realçar que o número de tratamentos 
efectuados em grávidas foi 6,5 vezes superior aos 
efectuados nas pessoas idosas (Quadro 5.III). 

 

Saúde sexual 

Interrupção voluntária de gravidez 

Ao abrigo da Lei 16/2007 de 17 de Abril iniciou-se, 
em Julho do mesmo ano, a IVG em todo o país, à 
excepção das regiões autónoma da Madeira, que só 
a partir de Janeiro de 2008 aderiu à mesma Lei. 

A OMS reconhece que “a saúde reprodutiva e 
sexual” é fundamental aos indivíduos, casais e 
famílias, e ao desenvolvimento económico das 
comunidades e nações

61
. Por sua vez, a Conferência  

Grávidas Idosos

Continente 66,6 61,9

Algarve 62,1 55

Grávidas Idosos

Destartarização 20 16

Restauração directa 55 28

Exodontias 11 40

Todos os outros 15 15
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Internacional sobre Desenvolvimento e População, 
defende, em 2004, que “todos os casais e indivíduos 
têm o direito básico de decidir livremente e de forma 
responsável sobre o número de filhos e o 
espaçamento da maternidade”

62
. 

O controlo da fecundidade e o acesso a cuidados de 
saúde durante a gravidez e parto estão relacionados 
com determinantes sociais. 

A nível mundial, cerca de 40% das gravidezes não são 
desejadas

63
 e 13% das mortes maternas relacionam-

se com abortos realizados sem condições de 
segurança

64
. 

Em 2007, realizaram-se 6287 IVG, das quais 359 
(5,7%) na Região e 0,2% (15) grávidas decidiram 
interromper a gravidez noutra Região, que não a da 
sua residência, o que totaliza 5,9% IVG.  

Dado a inexistência de informação referente às IVG 
que não se realizaram regionalmente, a descrição e 
análise concentra-se nas 359 grávidas referidas 
inicialmente, comparativamente com a informação 
de Portugal. 

A nível do país constata-se que: 

 97,1% (6107) das interrupções de gravidez 
são por opção da mulher; 

 2,1% (134) por grave doença ou 
malformação congénita do nascituro, para 
evitar (0,4%-27), ou como único meio de 
remover o perigo de morte ou grave lesão 
física e psíquica da grávida 0,1% (7); 

 0,2% (12) por crime contra a liberdade e 
auto-determinação da mulher. 

A maioria (69,5% - 4367) das IVG do país ocorreu no 
sector público em detrimento do privado (30,5% - 
1920). O tipo de procedimento no sector privado é, 
maioritariamente cirúrgico (98,6%) e, 
excepcionalmente, medicamentoso (0,4%), o que, 
logicamente se repercute em custos acrescidos. 

Na Região, e à semelhança do padrão do país, 97,8% 
(351) das IG foram por opção da mulher. No Centro 
Hospitalar do Barlavento Algarvio realizaram-se 
41,6% (146) e 58,4% (205) no Hospital de Faro. 

Figura 5.56 Interrupções da gravidez (%)  – Julho-Dezembro 

2007. 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 

de DGS 

 

 

No país, a maioria das IG ocorreu no mês de Outubro 
(13,6% - 1266). Na Região o padrão assemelha-se, 
embora o pico se verifique em Novembro (22,5% - 
79), especialmente à custa do Hospital de Faro, 
correspondendo este mês ao padrão distributivo 
mais divergente nos hospitais públicos (66%vs34% 
no Hospital do Barlavento) (Fig 5.56). 

 

No país, a maioria das IVG (65,7%-4130), realizaram-
se dos 20 aos 34 anos, enquanto na Região, o perfil 
não é tão uniforme, denotando-se menos 2,6% de 
interrupções dos 25-29 anos. Por outro lado, as 
interrupções com ≤20 anos e com ≥35 anos atingem 
valores mais elevados (11,3 e 26,8%) do que no país 
(10,6 e 23,2%), conquanto nas mulheres com mais 
de 40 ou mais anos se denote uma maior 
percentagem de IVG no país (7,8% vs 5,7%). 

 

Figura 5.57  IVG por grupos etários (%)  - 2007 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve, a 

partir de DGS. 

Constituem-se como maiores diferenças o facto da 
magnitude das interrupções dos 35-39 anos se 
afirmar com valores francamente superiores no 
contexto regional, 21,1% (74) em detrimento dos 
15,4% (942) IVG no país (Fig 5.57). 

Por outro lado, e no estudo das interrupções em 
adolescentes com menos de 15 anos, sobressai o 
facto de, na sua maioria, pertencerem à Região de 
Lisboa e Vale do Tejo e Setúbal e não utilizarem, nem 
frequentarem, na sua grande maioria, consultas de 
planeamento familiar. A maioria das adolescentes 
não vive em casal, são estudantes do ensino básico e 
uma já tinha realizado, nesse mesmo ano, uma IVG. 
O método prescrito após a IVG foi, maioritariamente, 
hormonal, oral, ou injectável e implante. 

Na Região, realizou-se uma IVG antes dos 15 anos, a 
que corresponde o valor regional de 0,3% (Fig 5.49). 
A maioria das mulheres são solteiras, ou melhor, 5 
em cada 10 e 6 em cada 10 mulheres, da Região e 
Portugal, respectivamente, são solteiras e, cerca de 
um terço, são casadas (Fig 5.58) 
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Figura 5.58  IVG por estado civil (%) - 2007 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a 
partir de DGS 

 

Importa, contudo, realçar que a Região detém a 
segunda taxa bruta de nupcialidade mais baixa. 

 

Figura 5.59 IVG por nível de instrução (%) – 2007 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 

de DGS 

As mulheres algarvias que realizaram por opção IVG, 
possuem, maioritariamente o 2º ciclo e ensino 
secundário (55,4%), valor superior ao padrão do país 
(49,6%), à custa da menor escolarização alcançada 
na Região (FIg 5.59). A excepção regista-se no ensino 
básico, na qual se repercute o nível de instrução das 
mulheres região Alentejana. 

A situação laboral de pertença é diferenciadora (Fig 
5.60) 

Figura 5.60  IVG por situação laboral da utente (%) – 2007 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP,ARS Algarve, a partir 

de DGS. 

 

Na Região, predominam as trabalhadoras não 
qualificadas e empregadas que, conjuntamente, 
representam 53,4% das utentes que praticaram IVG, 
valor superior ao do país (34,4%). No Algarve, as 
agricultoras, operárias e artífices, estudantes e 
especialistas de profissões intelectuais e científicas 
registam valores mais baixos (22,7%vs38,9%). 

Figura 5.61  IVG por Nº de filhos (%) - 2007 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a 
partir de DGS 

Cerca de 40% das mulheres portuguesas que 
recorreram a IVG não tinham filhos, ou tinham um 
(26,7%) ou dois filhos (24,3%). Na Região, 
comparativamente com o País, há mais IVG nas 
mulheres com um, dois ou três filhos. Mantendo-se 
este padrão, que demonstra que cerca de 90% das 
mulheres não deseja ter filhos ou ir além de dois 
filhos, afastamo-nos, cada vez mais, do valor 
necessário para a substituição de gerações (Fig 5.61). 

Figura 5.62  IVG por Nº de IVG anteriores (%) –  2007 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de DGS 

O número de IVG na Região é de 151,8/1000NV, 
imediatamente a seguir à Região de Lisboa e Vale do 
Tejo que apresenta o valor mais elevado 
(189,6/1000NV) do país (Fig 5.62). 

 

 

 

 

 

 

37,2 32,5

7,1
8,3

2,3 2,3

52,8 55,8

Algarve Portugal

2007

Casada Divorciada Separada Solteira

7,1 7,7

26,4 17,7

19,6
22,6

29,0 31,9

16,5 18,6

Algarve Portugal

2007

Ensino Básico - 1º Ciclo Ensino Básico - 2º Ciclo Ensino Básico - 3º Ciclo

Ensino Secundário Ensino Superior

31,8 39,9

31,5
26,7

26,1 24,3

10,3 9,1

Algarve Portugal

2007

0 filhos 1 filho 2 filhos ≥3 filhos

76,7 79,2

15,9 15,8
4,8 3,5

Algarve Portugal

2007

0 1 2 ≥3



5 ESTADO DE SAÚDE 

 

 

121 

 

 

Figura 5.63 Nº IVG (0/00 nados vivos), por concelho – Algarve 

- 2007 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 

de DGS 

Numa análise de base concelhia constatamos que 
(Fig 5.63): 

 No concelho Alcoutim e Aljezur se realizou 
1 IVG/1000 NV; 

 Monchique, em virtude dos pequenos 
números, integra o perfil dos concelhos 
com taxas mais elevadas de IVG/1000NV, 
mas, face ao referido, tal contributo deve 
ser entendido como subvalorizado. A 
mesma ilação abrange Vila do Bispo, não 
só pelo reduzido número de NV como de 
IVG. 

 Os concelhos de Faro, Lagos, Portimão e, 
muito especialmente, Albufeira 
(205,8/1000NV), são os concelhos em que 
o número de IVG por 100NV é maior. 

 

 

Quadro 5.IV Distribuição por motivo das interrupções da 
gravidez (%)  

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve, a 
partir de DGS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.64 IVG por 1000 mulheres em idade fértil – 
Portugal – 2008 e 2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a 
partir de DGS 

 

Em 2010, no período de 1 a 31 de Agosto, 
realizaram-se em Portugal 13033 IVG, 12676 por 
opção da mulher, das quais 8580 foram realizadas 
em instituições públicas e 4096 em instituições 
privadas. Por outro lado, 40 interrupções foram 
realizadas para evitar perigo de morte ou lesão grave 
e para a saúde física e psíquica da grávida, 305 
ficaram a dever-se a malformação congénita e grave 
doença para o feto, 5 para evitar a morte da mãe e 7 
por ser uma gravidez resultante de violação. 

No período 2007-2010 não existem diferenças 
quanto ao motivo da IVG no Algarve e em Portugal. 
A opção da mulher destaca-se como o principal 
motivo, seguida da doença grave ou da malformação 
congénita do nascituro, sendo as IVG realizadas 
sobretudo no sector público, a incidir em mulheres 
de nacionalidade portuguesa (82% a 84%). Os grupos 
etários dos 20 aos 34 anos são os que recorrem mais 
frequentemente à IVG, verificando-se a mesma 
tendência quando a IVG é por opção da mulher. 

A IVG por opção da mulher ocorre, sobretudo, em 
trabalhadores não qualificados, estudantes, 
desempregados, agricultores, operários, artífices e 
outros trabalhadores qualificados, e também em 
mulheres com níveis de escolaridade 
correspondentes ao 3º ciclo do ensino básico e 
secundário, em mulheres sem filhos (39,6%), com 1 
filho (28,8%), com 2 filhos (23,1%), e sem IVG 
anteriores . (Quadro 5.IV e fig 5.59, 5,60, 5.61 e 
5.62). 

 

As IVG por 1000 mulheres em idade fértil 
aumentaram de 2008 para 2009, 
independentemente da idade da mulher e do tempo 
de gestação. 
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Contracepção 

 

Figura 5.65 Utilização de método contraceptivo (%) – 
Algarve e Continente – INS 2005/2006 

 
 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve,  a 
partir de INS 2005/2006 

 

A generalidade das mulheres em idade fértil efectua 
contracepção, sendo os valores observados 
semelhantes no Continente e Algarve (85% e 83% 
respectivamente, com maior prevalência no grupo 
etário 20-34 anos (91% no Continente e 90% no 
Algarve), emergindo a pílula como o método mais 
utilizado (73% e 66% no Algarve e Continente, 
respectivamente) (Fig 5.64 a  5.66). 

 

Figura 5.66 Utilização de método contraceptivo por grupo 
etário (%) 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INS 2005/2006 

 

Figura 5.67 Tipo de método contraceptivo utilizado (%) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde- DSP, ARS Algarve a partir 
de INS 2005/2006 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.68 Método anticoncepcional utilizado p/ grupo 
etário(%)  - Algarve - INS 2005/06  

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA, INS 2005/06 (dados não publicados) 

 

O método anticoncepcional mais utilizado em todos 
os grupos etários é a pílula, tendendo a sua 
utilização a diminuir com a idade. Contudo, no 
Continente tem cada vez mais importância a 
utilização do preservativo com início em idades mais 
jovens e a laqueação de trompas em idades mais 
tardias (Fig5.68). 

 

Figura 5.69 Método anticoncepcional utilizado segundo 
nível de escolaridade (%) - Algarve - INS 2005/06 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA, INS 2005/06 (dados não publicados) 

 

A pílula continua a ser o método mais utilizado, 
tendendo a diminuir à medida que se avança no 
nível de escolaridade, em contraponto com o uso do 
preservativo que apresenta uma propensão para um 
aumento da sua utilização com a maior diferenciação 
escolar (Fig 5.69). 

A acção do Centro de Saúde, como local de vigilância 
de planeamento familiar, assume uma relação 
negativa no sentido em que o seu efeito sobre a 
população tende a diminuir, conforme aumenta o 
nível de escolaridade. Por outro lado, o consultório 
assume uma tendência inversa no sentido de ser 
mais privilegiado como local de vigilância em anos de 
escolaridade mais avançados. Seja no Continente,  



5 ESTADO DE SAÚDE 

 

 

123 

 

 

seja no Algarve, é preocupante a percentagem de 
mulheres que não efectuam qualquer vigilância em 
planeamento familiar (Fig 5.70). 

 

Figura 5.70 Local de vigilância de planeamento familiar 
segundo nível de escolaridade (%) - Algarve - INS 2005/06  

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve ,a partir 
de INSA, INS 2005/06 (dados não publicados) 

 

Figura 5.71 Método anticoncepcional utilizado, segundo 
tipo de ocupação (%) – Algarve – INS 2005/06 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA, INS 2005/06 (dados não publicados) 

 

A pílula é o método anticoncepcional mais utilizado 
em todos os tipos de ocupação, tanto no Continente 
como no Algarve (Fig 5.71). No Continente existe, em 
geral, uma maior diversificação e percentagem nos 
métodos utilizados, em especial nos estudantes, e 
estágios não remunerados e nos reformados (DIU, 
preservativo, laqueação de trompas e implante). 

 

Figura 5.72 Local de vigilância de planeamento familiar, 
segundo tipo de ocupação (%) - Algarve – INS 2005/06 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA, INS 2005/06 (dados não publicados) 

 

 

 

As domésticas, estudantes e estágios não 
remunerados, a população activa e desempregados 
privilegiam o Centro de Saúde como local de 
vigilância de planeamento familiar, embora exista no 
Continente uma percentagem (26%) de estudantes 
que não opta por vigilância em PF (Fig 5.72). 

 

Acidentes e lesões 

Os acidentes e lesões intencionais e não intencionais 
são uma importante causa de morte e incapacidade 
no espaço europeu, nomeadamente no que 
concerne à população compreendida entre os 5 e os 
44 anos, sendo responsáveis por 3% das mortes dos 
0-1 anos e 27% das mortes dos 1-4 anos. Como 
resposta, em 2005, a OMS (Bureau Regional da 
Europa)

65
 adoptou a resolução EUR/RC55/R9 que 

abrange a intervenção em acidentes de viação e de 
trabalho, incêndios e queimaduras, afogamentos e 
quedas, violência nas crianças, jovens, idosos, 
violência sexual e auto-infligida e efeitos nocivos do 
álcool. Considerando a abrangência dos problemas, a 
saúde posiciona-se como um catalisador 
pressupondo, para tal, a colaboração multissectorial 
na prevenção das lesões e violência e promoção da 
segurança. 

 

Acidentes domésticos e de lazer 

O programa Adélia fundamenta-se no registo de 
acidentes domésticos e de lazer numa amostra de 
serviços de urgência das unidades hospitalares e os 
seus equivalentes a nível da rede dos Centros de 
Saúde abrangendo 21 hospitais e 20 CS. 

 

Quadro 5.V Distribuição do nº de ADL por unidade de saúde 
participante 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
da ONSA. ADELIA Acidentes domésticos e de lazer, INSA 2004-2008. 

Os acidentes domésticos e de lazer registados pelo 
sistema ADELIA

66
 em amostras da população 

portuguesa, no período 2004-2008, mostram que na 
Região (dados referentes ao Hospital de Faro, Lagos 
e CS Loulé), os valores oscilaram entre 18,1% em 
2006, assumindo, em 2007 e 2008, valores 
superiores (26,6%) devido à diminuição dos 
acidentes na amostra nacional (23 079 em 2006, 
15790 em 2007 e 15697 em 2008) (Quadro 5.V).  

Os acidentes ocorrem maioritariamente no género 
masculino até aos 35-44 anos, sendo a partir do 
grupo etário 45-54 anos mais frequente no feminino,  

 

 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

Algarve 7543 21 8542 26 4190 18,1 4196 26,6 4179 26,6

Total 35797 100 32300 100 23079 100 15790 100 15697 100

2004 2005 2006 2007 2008
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à semelhança do verificado a nível nacional. O mês 
de maior proporção em todos os anos foi o de Maio, 
com picos de ocorrência entre as 10 e 16 horas, 
sendo as lesões mais frequentes as contusões e 
hematomas (77,7% a 83,2%) e as feridas abertas 
(9,1% a 11,9%). Os locais de ocorrência mais 
frequentes são a casa (49,9% a 52,8%) nos grupos 
etários dos 0-4 anos e acima dos 35 anos, no entanto 
em 2006, tal também ocorreu no grupo etário dos 
20-34 anos, a escola (19,4% a 23,7%) e o ar livre 
(11,6% a 17,2%).  

A percentagem de internamentos em 2004 é maior 
nos grupos etários extremos (0-4 e ≥75 anos) e o 
tempo médio de internamento cresce com a idade 
do acidentado (2,2 e 10,7 dias, respectivamente). O 
tempo médio de internamento foi de 2,3 dias dos 0-
4 anos e 11,4 dias em 2005, 9,8 dias em 2006, 10,2 
em 2007 e 14,5 dias em 2008 no grupo etário dos 
≥75 anos,  

Em estudo sobre segurança na habitação e exposição 
ao risco de acidentes domésticos

67
, constata-se que 

os factores de risco são mais elevados no Algarve 
(Fig 5.73). 

As casas isoladas apresentam maiores percentagens 
de unidades com desníveis interiores. Os 
alojamentos com crianças e idosos foram justamente 
aqueles em que foi observada uma menor proporção 
de escadas desprovidas de corrimão e sem grades de 
protecção, em especial no Algarve (Fig 5.73). Apenas 
em 9,5% dos agregados se verifica risco de incêndio 
devido à existência de objectos inflamáveis perto dos 
bicos do fogão, com maior incidência em agregados 
com menor nível educacional. 

 

Figura 5.73 Prevalência do risco de acidentes domésticos 
(%) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA/ONSA 2004 

 

Acidentes de trabalho 

Releva-se o facto de que o sector primário, não 
tendo representatividade na frequência dos 
acidentes de trabalho, apresenta, em Portugal 
Continental, um peso importante na sua gravidade. 
Sendo os sectores da construção e do comércio, 
reparação de veículos e bens, aqueles que registam,  

 

 

no Algarve, uma percentagem de acidentes mortais 
superior à do país, são os sectores de alojamento e 
restauração os responsáveis pela frequência de 
acidentes mais elevada.  

Quanto ao absentismo laboral, e obedecendo às 
principais fontes de emprego, são os sectores de 
actividade ligados à construção, ao comércio, à 
reparação de veículos e bens e ao alojamento e 
restauração aqueles que manifestam valores 
superiores aos verificados no país. 

 

Figura 5.74 Acidentes de trabalho mortais e não mortais 
por actividade económica (%), Algarve, 2008 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de MTSS – GEP (Estatísticas: Acidentes de Trabalho 2004-2008) 

 

No Algarve, a sinistralidade grave é mais frequente 
no sector da construção (30% dos acidentes mortais) 
e no sector primário (20%). Os sectores de 
construção (27,1%, comércio e reparação de veículos 
automóveis (15,5%) e alojamento, restauração e 
similares (15,0%) são os principais responsáveis pela 
frequência de acidentes não mortais (Fig 5.74). 

 

 

Figura 5.75 Acidentes de trabalho mortais e não mortais 
por actividade económica (%), Continente, 2008 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de MTSS – GEP (Estatísticas: Acidentes de Trabalho 2004-2008), 

 

O sector da construção, à semelhança do Algarve, é 
o principal responsável pela sinistralidade mortal 
(34,5% dos acidentes mortais). A indústria  
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transformadora (13,7%), o comércio por grosso e 
retalho e a reparação de veículos automóveis e 
motociclos (11,7%) têm, também, um peso 
importante na mortalidade por acidentes de 
trabalho. Por outro lado, as indústrias 
transformadoras e a construção representam mais 
de metade da sinistralidade não mortal (Fig 5.75). 

 

Figura 5.76 Média de dias de ausência ao trabalho por 
actividade económica (%) – Algarve 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a 
partir de MTSS – GEP (Estatísticas: Acidentes de Trabalho 2004-2008) 

 

Na Região, tanto em 2004 como em 2008, o sector 
da construção é, cumulativamente, o principal 
responsável pelo absentismo laboral (60,6%), bem 
como os sectores de comércio e reparação de 
veículos automóveis e motociclos (29,5%) e 
alojamento, restauração e similares (27,3%) (Fig 
5.76). 

No Continente, em sentido inverso ao registado no 
Algarve, a indústria transformadora é a principal 
fonte de absentismo laboral, em 2004 e 2008 
(59,7%), logo após o sector de construção (25,4% e 
21,2% respectivamente). O comércio por grosso e 
retalho e reparação de veículos automóveis e 
motociclos representam a 3ª causa de absentismo 
(14,4% e 15,6% respectivamente) (Fig 5.77). 

 

 

Figura 5.77 Média de dias de ausência ao trabalho por 
actividade económica (%) – Continente – 2004 e 2008 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de MTSS – GEP (Estatísticas: Acidentes de Trabalho 2004-2008) 

 

 

 

 

Acidentes de viação 

A convenção de Viena sobre tráfego rodoviário foi 
um marco importante para a sensibilização e 
valoração dos acidentes de viação. Neste contexto, a 
OCDE cria uma base agregada de dados sobre 
sinistralidade rodoviária “International Road Traffic 
and Accident Database (IRTAD) que desde 2004 
criam e asseguram conjuntamente com a UE uma 
base de dados conjunta de modo a responder às 
necessidades de comparabilidade de dados, clarificar 
e harmonizar definições e conceitos relativos à 
sinistralidade. Os acidentes e as suas consequências 
são uma importante causa de morte prematura e 
incapacidade temporária com elevados custos sociais 
e económicos. 

 

Figura 5.78 Número de vítimas por acidentes de viação 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de GDH ACSS 

 

No sexténio em estudo, a média de vítimas mortais 
por acidente de viação no Algarve oscilou de 2,14 a 
3,19 por cada 100 acidentes de viação, valores 
superiores aos do Continente (de 2,08 a 2,92). Neste 
espaço, no mesmo período, o número de vítimas 
totais por cada acidente de viação variou de 1,33 a 
1,37, sendo no Algarve inferior e com oscilação entre 
1,29 e 1,34. As vítimas não mortais oscilaram entre 
1,31 e 1,34 e 1,25 e 1,32 por acidente, 
respectivamente, no Continente e Algarve (Fig 5.78). 

Figura 5.79 Índice de gravidade dos acidentes de viação 
(/100 acidentes)  

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INE – Direcção Geral da Política de Justiça2010. 
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A condução com taxa de álcool assume, ao longo do 
sexténio em observação, percentagens bastante 
superiores no Algarve, em geral o dobro, quando 
comparado com o Continente (Fig 5.79). Este 
fenómeno está fortemente associado ao índice de 
gravidade dos acidentes de viação mais acentuado 
no concelho de Vila do Bispo, seguido dos concelhos 
de Tavira e Castro Marim.  

 

Figura 5.80 Número de acidentes com vítimas, por concelho 
– Algarve 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária “Relatório Anual 2009, e 
Relatório Anual por distrito - Faro, 2009”. 

 

Os concelhos do eixo Faro, Loulé e Albufeira são os 
que apresentam maior número de acidentes com 
vítimas, em 2009 (Fig 5.80). 
 

Figura 5.81 Acidentes de Viação e vítimas ao longo do ano 
(%), 2009 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária “Relatório Anual 2009, e 
Relatório Anual por distrito - Faro, 2009”. 

 

As flutuações dos acidentes com vítimas têm, no 
Algarve, um aumento acentuado nos meses de verão 
correspondendo, entre outros, à maior intensidade 
do fluxo rodoviário, a partir de Junho (Fig 5.81). A 
sinistralidade ocorrida de Junho a Setembro 
contribui com 35,1% e 40,2% dos acidentes com 
vítimas, respectivamente, no Continente e Algarve, 
em 2009. Paralelamente, os acidentes ocorridos no 
mesmo período de 2009 são responsáveis por 35,6% 
e 40,7% das vítimas respectivamente em Portugal 
Continental e Algarve. 

 

 

 

 

Figura 5.82 Índice de gravidade dos acidentes de viação 
com vítimas por concelho (Nº) – Algarve - 2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária “Relatório Anual 2009, e 
Relatório Anual por distrito - Faro, 2009”, 

 

Figura 5.83 Taxa de criminalidade – Condução sem 
habilitação legal vs condução de veículo com taxa de álcool 
igual ou superior a 1,2g/l (‰) – 2004-2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INE - Direcção Geral da Política de Justiça, 2010 

 

A condução sem habilitação legal para conduzir é 
superior no Algarve, existindo uma tendência 
mantida no Continente e com oscilações no Algarve 
fruto do aumento do tráfego nos meses de Verão 
(Fig 5.83). Os concelhos com maiores taxas de 
condução sem habilitação legal são os de Albufeira e 
Aljezur, sendo praticamente inexistentes em Vila 
Real de Sto António, Castro Marim, Alcoutim, S. Brás 
de Alportel, Monchique e Vila do Bispo) (Fig 5.84 e 
5.85). 

Figura 5.84 Taxa de criminalidade – Condução sem 
habilitação legal por concelho – Algarve (‰) - 2009  

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INE (2010)  
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Figura 5.85 Taxa de criminalidade – Condução de veiculo 
com taxa de álcool igual ou superior a 1,2g/l por concelho – 
Algarve, (‰) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INE (2010)  

 

Maus tratos  

Violência doméstica 

A violência doméstica (VD) é um fenómeno antigo, 
com especificidades similares em países que, com 
características culturais, geográficas e de 
desenvolvimento diferente, é resultado de uma 
“ordem hierárquica”. Em 1993, a Conferência 
Mundial dos Direitos Humanos considerou que a 
violência contra as mulheres e crianças é o maior 
crime contra a humanidade, juntando mais vítimas 
do que qualquer guerra mundial. Os factores proxy 
estão relacionados com crenças e atitudes, 
isolamento, poder, domínio, frustração, stress, 
consumos aditivos e vivências infantis de violência. 

A violência doméstica está intrinsecamente ligada 
aos papéis de género, e é transversal a todas as 
classes sociais, diferenciando-se, todavia, quando 
analisada segundo as suas formas/tipos de 
manifestação.  

A VD tem um impacto, quer imediato, quer a longo 
prazo, na saúde e desenvolvimento psicológico e 
social dos indivíduos, famílias e comunidades, sendo 
que a sensibilização dos profissionais da saúde, de 
uma forma geral, não tem sido feita 
sistematicamente; a VD pode ser prevenida e a 
saúde tem um papel importante a desempenhar 
quer na prevenção, quer no encaminhamento e 
apoio às vitimas, devendo o problema da VD ser 
colocado na agenda política. 

Os gabinetes de Portimão, Faro, e Albufeira são os 
que receberam maior percentagem de participações 
(Fig 5.86). Dos processos entrados na APAV, os 
crimes registados de violência doméstica e de 
violência contra pessoas/humanidade são os mais 
prevalentes no período 2004/09, com um acréscimo 
de 1,6% na violência doméstica e um decréscimo 
relativo de 15,7% na violência contra  

 

 

 

pessoas/humanidade. Os crimes contra o património 
representam uma pequena percentagem mas 
traduzem uma violência frequentemente associada 
aos outros dois tipos de crime (Fig 5.87 e 5.88). 

 

Figura 5.86 Evolução do N.º de Processos da APAV por GAV 
(%) – Algarve - 2004–2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Estatísticas APAV (2004, 2006, 2007, 2008 e 2009) 

 

Figura 5.87 Distribuição percentual das vítimas/utentes por 
concelho, 2009 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de APAV – estatísticas – GAVs 2009 

 

Figura 5.88 Categoria de crimes registados (%) - Algarve 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Estatísticas APAV (2004, 2006, 2007, 2008 e 2009) 

 

 

Perfil da vítima 

No sexténio em análise a vítima é, quase 
exclusivamente, do sexo feminino, numa proporção 
de 9:1, com pequenas flutuações (10% a 12,3% nos 
homens e 85,9% a 88%, nas mulheres), com idade 
compreendida entre os 36 e 45 anos (média 17,7%) e 
os 26-35 anos (média 15,9%), representando as 
vítimas juvenis, com <10 anos, uma prevalência de  
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1,3% e os idosos 7,2%, com baixo nível de 
escolaridade (8% no 1º ciclo e 13,4% no 2º ciclo), os 
desempregados (20%), os reformados (10,3%) e os 
estudantes (8,1%), fundamentalmente de 
nacionalidade portuguesa (74,3%), sendo a vítima 
cônjuge/companheira do agressor (56,7%), sofrendo, 
predominantemente, maus tratos psíquicos (30,4%) 
e físicos (25,4%) (Fig 5.89, 5.90, 5.91, 5,92, 5,93). 

 

Perfil do agressor 

O autor do crime é do sexo masculino, numa 
proporção de 9:1, predominantemente, dos grupos 
etários 36-45 anos (16,7%) e 26-35 anos (11,2%), 
com níveis de escolaridade do 2º e 3º ciclo (9,1%), 
desempregados (12,0%), operários, artífices, e 
trabalhadores similares das indústrias extractivas e 
da construção civil (7,2%), de nacionalidade 
portuguesa (63%), cônjuge/companheiro da vítima 
(32,5%) e filho/filha (30,8%), sendo os crimes 
perpetrados pelo autor a ofensa à integridade física 
(32,2%), ameaça/coacção (26,7%) e 
difamação/injúrias (15,6%) (Fig 5.89, 5.91, 5.94, 
5,96). 

 
 

Figura 5.89  Género da vítima/autor do crime (%)  – Algarve 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Estatísticas APAV (2004, 2006, 2007, 2008 e 2009). 

 

A violência nos idosos assume uma particular 
importância, por um lado face à sua dimensão e em 
contraponto com a violência nos jovens

68
. Estão 

identificados três níveis de factores de risco: a) 
contextual – dificuldades económicas, conflitos 
familiares, suporte familiar inadequado e isolamento 
social; b) societais – tradições e normas culturais, 
ageismo, sexismo e cultura de violência; c) inerentes 
ao agressor – doença mental, abuso de substâncias e 
inadequação de competências para os cuidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.90 Grupo etário da vítima (%)  – Algarve 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de Estatísticas APAV (2004, 2006, 2007, 2008 e 2009). 

 

Figura 5.91  Grupo etário do autor do crime (%)  – Algarve 

Fonte: 
Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir de 
Estatísticas APAV (2004-2009). 

 

 

Figura 5.92 Nível de escolaridade da vítima/autor do crime 
(%) –  Algarve 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Estatísticas APAV (2004, 2006, 2007, 2008 e 2009) 

Figura 5.93 Profissão da vítima (%)  – Algarve 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Estatísticas APAV (2004-2009). 
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Figura 5.94 Profissão do autor do crime (%) –  Algarve - 
2004–2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Estatísticas APAV (2004-2009) 

 

Figura 5.95 Nacionalidade da vítima/autor do crime (%) – 
Algarve – 2004-2009 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de Estatísticas APAV (2004-2009) 

 

Figura 5.96 Relação do autor do crime com a vítima (%)  – 
Algarve 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de Estatísticas APAV (2004-2009). 

 

No período em estudo, o cônjuge/companheiro é o 
principal agressor em 56,7% das agressões (mínimo 
50,4% e máximo 60,7%), sendo o ex-
cônjuge/companheiro e o pai/mãe responsáveis, 
respectivamente, por 8,9% e 8,4% das agressões (Fig. 
5.96) 

 

 

 

Figura 5.97  Crimes contra crianças, Jovens e Idosos, por 
género da vítima (Nº) - Algarve  

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Estatísticas APAV Crianças vítimas de crime (2000-2009) e Pessoas Idosas 
vítimas de crime (2000-2009) 

 

Na última década a magnitude do abuso e 
negligência dos idosos especialmente naqueles que 
possuem demência tem sido cada vez mais evidente 
dado as famílias não estarem preparadas para lidar 
com o stress e com o distress. O isolamento social da 
família e dos amigos potencia as situações de abuso 
nomeadamente em situações de stress da família, o 
isolamento dos idosos torna-os vulneráveis e podem 
servir para esconder o abuso.  

Os factores contextuais de risco e negligencia de 
abuso dos idosos estão relacionados com: conflitos 
familiares, dificuldades financeiras e inexistência de 
suporte social. 

O factores sociais de risco e negligencia de abuso dos 
idosos estão relacionados com: normas culturais e 
tradições, envelhecimento, cultura de violência e 
género. 

O autor do crime tem um perfil de problemas de 
saúde mental, abuso de substâncias e competências 
desadequadas à prestação de cuidados. 

 

Cerca de 35% dos abusadores vivem com o idoso e 
24% são prestadores de cuidados, segundo The 
Taskforce for Action on Violence. 

Na maioria das vitimas as consequências reflectem-
se no bem-estar físico, mental e nomeadamente em 
situações de insónia e depressão. 

Os principais factores de risco da vítima são as 
características pessoais, a vergonha ou culpa, 
problemas de saúde física, competência mental, 
condições de habitabilidade e situações de violência 
habitual nomeadamente por parte do conjugue e 
associadas com muita a violência álcool e drogas na 
maioria das situações. 

Os factores protectores são: personalidade assertiva, 
suporte familiar, amigos e redes sociais, 
desenvolvimento de estratégias de coping e saberem 
os seus direitos. 
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Figura 5.98 Crimes contra crianças e jovens, por grupo 
etário da vítima (%) – Algarve 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Estatísticas APAV Crianças vítimas de crime (2000-2009)  

 

Figura 5.99 Relação do autor do crime com a vítima 
(IDOSOS) (%) – Algarve 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de Estatísticas APAV, Pessoas Idosas vítimas de crime (2000-2009). 

 

A violência contra a pessoa idosa é 
fundamentalmente perpetrada pelo 
cônjuge/companheiro, sendo, no sexténio, este 
agressor responsável, em média, por 32,5% (29,1% a 
36,7%) das agressões e, pelo filho/filha que é 
culpado, em média por 30,7% (26,4% a 37,2%) das 
agressões aos idosos (Fig 5.96 a 5.99). 

 

Figura 5.100 Tipo de crime contra pessoas/humanidade por 
GAV (%) – Algarve  

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Estatísticas APAV (2004, 2007-2009). 

 

 

 

Figura 5.101 Taxa de criminalidade – Crimes contra a 
integridade física por concelho – Algarve (‰) - 2009  

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INE (2010)  

 

 

Doenças infecciosas 

O sistema de notificação de doenças de declaração 
obrigatória engloba um conjunto de doenças que, de 
comum, têm o facto de serem infecciosas e 
transmissíveis e, como finalidade, visa obter um 
conhecimento que permita uma adequada 
monitorização e vigilância epidemiológica de forma a 
desenvolver actividades que permitam em tempo 
útil o controlo da situação e o desenvolvimento de 
medidas tendentes a minorar o risco de novos 
episódios ou surtos. 

Salvo a tuberculose, pena é que a prática seja a sub-
notificação, tal como noutros países da UE27. 

 

Figura 5.102 Evolução da Incidência de DDO (0/
0000) 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de DGS e DSP  

 

Apesar de, no Algarve, a notificação ser superior à 
verificada no Continente, a tendência no sexténio é, 
claramente, descendente (Fig 5.100). Na análise 
nacional apercebemo-nos que face ao total da 
população de algumas regiões, o nº de notificações e 
como tal a taxa de incidência tem valores tão baixos 
que apenas se poderá explicar pela sub-notificação 
(Fig 5.103). Em 1995 a nível nacional foi de 79,6%000,  
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e na região a incidência de 124,1%000 (notificados 442 
casos). 

 

Figura 5.103 Incidência de DDO (0/
0000

)  

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de DGS e DSP 

 

 

 

Doença dos legionários  

Na EU 27, a doença dos legionários teve um 
acréscimo de 243 casos, no período 2006-2008, 
repercutindo-se num aumento da taxa de incidência 
de 1.13 para 1.21, tendência semelhante à verificada 
no pais, onde ocorreram mais 13 casos, crescendo a 
incidência, de 0.84 para 0.96 por 100 mil habitantes. 

 

Figura 5.104 Casos associados de Doença dos Legionários 
em empreendimentos turísticos – Algarve - 1979-2010 

 
Fonte: Elaborado p/ Observatório Regional de Saúde-DSP,  ARS Algarve  a partir 
de DDO DSP (1979-1994), e Ewgli (actual EldsNet) (1995-2009) 

 

Os primeiros casos notificados de doença dos 
Legionários ocorreram em 1979, no concelho de 
Loulé. A intervenção desenvolvida contribuiu para 
que os novos casos associados a estabelecimentos 
turísticos diminuíssem. As incidências mais elevadas 
em 1997 e 2007 ocorreram, sobretudo, no concelho 
de Albufeira, cujos casos iniciais dataram de 1985 e 
se mantiveram, não obstante os programas 
intersectoriais desenvolvidos, dado ser este o 
concelho com maior ocupação hoteleira na Região 
(Fig 5.104 e 5.105). 

 

 

 

 

Figura 5.105 Casos associados de Doença dos Legionários 
em empreendimentos turístico, por concelhos – Algarve - 
1979-2010 

 
Fonte: Elaborado p/ Observatório DSP ARS Algarve, I.P., a partir de DDO DSP 
(1979-1994), e Ewgli (actual EldsNet) (1995-2009). 

 

Tuberculose 

Existe uma forte associação entre a incidência da 
tuberculose e o produto interno bruto per capita. 
Cerca de 95% das mortes por tuberculose ocorrem 
em países em desenvolvimento e mais de 60% das 
mortes verificam-se nos 20% países mais pobres. As 
variações socioeconómicas nos países contribuem 
para a forte correlação entre a privação social e a 
tuberculose, observando-se frequências 
consistentemente elevadas de tuberculose em 
nichos de pobreza

69
. Por outro lado, a infecção por 

HIV, malnutrição, tabaco, diabetes, excesso de 
consumo de álcool e poluição do ar interior 
contribuem substancialmente para o risco de 
tuberculose. 

As últimas estimativas indicam que a taxa de 
incidência da tuberculose tem decrescido 
lentamente a nível mundial e se situa, em 2008, em 
140 casos por 100000 habitantes. Calcula-se que a 
taxa mundial de detecção de novos casos bacilíferos 
cresceu de 40% em 2000 para 62% em 2008, tendo o 
sucesso terapêutico aumentado de 69%, em 2000 
para 86% em 2007

70
. 

A Europa contribui com o menor número de casos, 
embora se mantenham, em alguns países, padrões 
epidemiológicos que fragilizam o cumprimento dos 
Objectivos do Milénio a alcançar em 2015, 
nomeadamente, diminuir a incidência da 
tuberculose para 27

0
/0000 e a mortalidade para 3,0 

0
/0000. O actual plano europeu tem em linha de conta 

a formulação de políticas, estratégias e orientações, 
assim como a harmonização, monitorização e 
avaliação do sistema de informação. 

O Programa nacional de tuberculose (PNT) é um 
marcador tracer que se comporta como uma “janela 
aberta” para o sistema de saúde, dando indicações 
sobre o seu funcionamento e a interface com a 
população. 

O actual PNT segue a estratégia DOTS, da OMS, bem 
como, o conhecimento internacional de  
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determinantes de sucesso no controlo, e que faria 
esperar uma melhoria mais rápida da situação. 

Contudo evidencia-se uma redução lenta do grau de 
endemia através do aumento da idade mediana dos 
novos casos. O nosso posicionamento no contexto 
europeu nomeadamente na Europa Ocidental não 
nos permite ter uma imagem favorável quando a 
comparação com outros países é realizada a partir da 
incidência estimada pela OMS, contudo a taxa de 
detecção a nível do país é das melhores. 

Em 2008, em 26 países da UE (Áustria sem 
informação), Noruega e Islândia, a incidência foi de 
16,7

0
/0000, variando de 5,5

0
/0000 na Alemanha, a 

115,1
0
/0000 na Roménia. O nosso país, tal como a 

Lituânia, Letónia, Estónia e Polónia, tem taxas de 
incidência superiores a 20

0
/0000. Entre 2004 e 2008, o 

declínio da taxa de incidência anual foi de 3,3
0
/0000, 

apesar do valor alcançado em 2007/08 (1,2
0
/0000) ser 

semelhante ao do período 1998/02 (1,3
0
/0000). Neste 

mesmo período, a diminuição da taxa de incidência 
foi de 5,1

0
/0000, valor que ficou aquém dos países 

inicialmente referidos. 

Optamos, mais uma vez, por comparar a Região com 
o Continente, dada a descontinuidade de dados 
referente aos Açores (Fig 5.106).  

 

A tuberculose respiratória é a principal forma de 
tuberculose, mantendo-se com taxas mais elevadas 
no Algarve, embora a tendência decrescente seja 
uma constante. 

 

Figura 5.106 Incidência de tuberculose (0/0000) 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve ,a partir 
de DGS e DSP. 
 

No período em estudo, a incidência de todas as 
formas de tuberculose (respiratória, meninges, 
sistema nervoso central e disseminada) na Região é 
superior à do Continente verificando-se uma 
melhoria relativa de 23,6% e 33,1% respectivamente, 
denotando, a Região, um decréscimo menos 
acentuado e com mais flutuações (Fig 5.106). 

A mortalidade por tuberculose apresenta, em 2008, 
uma taxa de incidência de 1,50

0
/0000, valor superior 

ao da UE27 (1,0
0
/0000), tendo a Roménia (7,1

0
/0000) o 

pior valor e a Holanda (0,2
0
/0000) o melhor. 

 

 

 

Importa realçar que a taxa de incidência da 
tuberculose, à excepção de 2005, é sempre mais 
elevada na região (1,7 versus 2,2

0
/0000 na Região), 

existindo uma tendência decrescente mantida de 
aproximação aos valores do Continente, com uma 
melhoria relativa no Algarve no período de 15 anos, 
de 56,3% superior à do Continente (54,3%), no 
mesmo período. 

 

Figura 5.107 Taxa de incidência de tuberculose (0/0000) 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de DGS (SVIG-TB) e INE. 

 

A tuberculose respiratória é a forma mais comum, 
tanto no Continente como na Região, alcançando um 
decréscimo relativo de 34,7% e 23,5%, 
respectivamente.  

Em 2010, a taxa de incidência na Região foi de 
25,8

0
/0000, no sentido da tendência decrescente 

verificada (Fig 5.107). A incidência regional nas 
crianças e jovens com menos de 15 anos (4,4

0
/0000) 

aproxima-nos dos valores da região europeia, 
distanciando-nos da Bulgária, Lituânia, Letónia e 
Roménia, com taxas de incidência entre 15,3 e 
32,2

0
/0000. 

 

Figura 5.108 Incidência de tuberculose, por concelho – 
Algarve - 2010 

 
Fonte: Elaborado p/ Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de CDP.  

 

Os concelhos que, no Algarve, em 2010, mais 
contribuem para a incidência de todas as formas de 
tuberculose são os de Portimão, Loulé, Albufeira, à  
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custa, fundamentalmente, da população migrante 
que, nestes concelhos, representa 25%, 43,5% e 70% 
dos casos de tuberculose (Fig 5.108). Na Região 
algarvia, esta população é responsável por 28,1% de 
todos os casos de tuberculose, sendo os Africanos e 
a população do Leste europeu os que apresentam 
maior peso percentual na comunidade estrangeira 
(61,8%). Ser-se migrante não parece ser um factor de 
clivagem mas sim, reflectir um fenómeno associado 
a nichos de pobreza, a desemprego, a não 
legalização, a falta de informação no acesso aos 
serviços de saúde, a isolamento, a habitações 
insalubres e sobrelotadas e a “transporte” de 
patologias dos países de origem. 

Os retratamentos da tuberculose na Região são 
sempre superiores aos do Continente, atingindo, em 
2008, a maior diferença – 3,3 e 2,3

0
/0000. A 

confirmação laboratorial do diagnóstico e o sucesso 
terapêutico permitiram-nos alcançar a meta de 85% 
preconizada pela OMS. 

 

HIV/SIDA 

A iniciativa saúde em todas as políticas é uma 
oportunidade para considerar o impacto na saúde 
das políticas internas e externas. 

Uma análise da Comissão sobre a macroeconomia e 
a saúde calculou que o impacto do HIV na economia 
de alguns países implicará a limitação do 
desenvolvimento e contribuirá para mais Estados 
falidos

131
. 

 

 

O Objectivo do Milénio para 2015 – objectivo 6 – 
parar e começar a inverter a propagação do HIV está 
longe de ser alcançado. O objectivo para 2015 da 
UNAIDS é reduzir para metade a co-morbilidade com 
a tuberculose nos indivíduos com HIV. Em 2009, um 
em cada cinco indivíduos que morreram com HIV 
sofria de tuberculose. A co-morbilidade é mais 
frequente na África subsariana

71
. Em 2008, Portugal 

apresentava a terceira maior taxa de incidência da 
UE27 (36,4 casos por 100000 habitantes)

72
. 

As taxas de incidência, no período 1999/2008, 
assumem uma tendência decrescente verificando-se, 
no Algarve, uma diminuição relativa (30,9%) inferior 
à do Continente (56%). O melhor valor na UE27, em 
2008, foi encontrado na Eslováquia (0,2

0
/0000) e o 

pior na Estónia (45,6
0
/0000). De entre os novos casos 

de HIV, na Região e para o mesmo período, o grupo 
dos heterosexuais é, proporcionalmente, o maior 
responsável pelos casos de HIV, logo seguido pelos 
toxicodependentes e homo/bissexuais. A forma 
clínica de maior incidência nos novos infectados é a 
de portador assintomático verificando-se, nos anos 
mais recentes, um crescente aumento da forma 
clínica complexo relacionado com SIDA. 

 

 

 

Figura 5.109 Incidência VIH anual (0/0000) 

 

Fonte: Elaborado p/ Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de IDT- Delegação Regional do Algarve 

 

A incidência do HIV/SIDA no período 1999/2009, 
assumiu uma tendência decrescente mantida, em 
Portugal, com uma ligeira inversão, em 2009, e com 
algumas flutuações no Algarve. Regista-se que existe 
uma diminuição relativa superior no Continente 
(41,3%) ao Algarve (30,7%) (Fig 5.109). 

A distribuição da taxa de incidência média anual, no 
mesmo quinquénio, mostra que os concelhos com 
taxas mais elevadas são os municípios de Portimão 
(>34,3

0
/0000), Lagoa e o eixo Loulé, Faro e Olhão  (Fig 

5.108). Na Região, o número de infecções por HIV 
vem diminuindo desde 2007 na generalidade dos 
concelhos, registando-se apenas um aumento no 
concelho de Olhão. 

 

Figura 5.110 Distribuição da taxa de incidência média anual 
(0/0000 hab) – Algarve - 2005-2009 

 
Fonte: Elaborado p/ Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de IDT- Delegação Regional do Algarve 
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Figura 5.111 Proporção das três principais categorias de 
transmissão nos novos infectados VIH (%) - Algarve e 
Portugal 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde- DSP, ARS Algarve, a 
partir de IDT- Delegação Regional do Algarve 

 

No mesmo período, o grupo dos heterosexuais 
representa a principal categoria de transmissão do 
VIH no Algarve e no Continente, com uma 
estabilização da tendência a partir de 2001 (64,8%) e 
até 2009 (64,4%). O grupo dos toxicodependentes 
acompanha a tendência decrescente, menor no 
Algarve (28,8%) que no Continente (48,2%). Pelo 
contrário, o conjunto dos homo/bissexuais, embora 
se apresente como o grupo com menor 
proporcionalidade na transmissão, mostra a sua 
importância como forma de transmissão, tendendo a 
aumentar (Fig 5.111). 

De todas as formas de apresentação clínica da 
doença, a de portador assintomático é a mais 
representativa, tanto no Algarve, como no 
Continente. A SIDA é mais frequente no Continente 
português que no Algarve, manifestando uma 
tendência decrescente, com uma melhoria relativa 
de 25,3% e 27,3% respectivamente. O CRS é a forma 
clínica que apresenta uma tendência crescente 
consistente, ligeira no Continente e acentuada no 
Algarve (Fig 5.112).   

 

Figura 5.112 Proporção das três principais formas clínicas 
nos novos infectados VIH (%) - Algarve e Portugal 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve, a 
partir de IDT- Delegação Regional do Algarve 

 

 

 

 

A análise de 15 anos após a primeira notificação em 
Portugal permitiu apurar que o grupo etário dos 25-
34 anos foi o que apresentou um maior número de 
casos de portador assintomático (455) e de SIDA 
(196), enquanto o grupo etário 35-44 anos registou o 
maior número de casos de CRS (60). O grupo etário 
15-54 anos é responsável por 92% de portadores 
assintomáticos, 90% de SIDA e 84,8% de CRS (Fig 
5.113). 

 

Figura 5.113 Totais casos VIH acumulados na Região, por 
grupo etário - 1985-2010 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de IDT- Delegação Regional do Algarve. 

 

Sífilis 

Até meados do século XX, a incidência da sífilis era 
muito reduzida nos países da Europa Ocidental, 
situação que se alterou nos últimos dez anos.  

Em 2008 foram confirmados 16870 casos de Sífilis na 
UE27, constatando-se uma incidência de 4.17 por 
100 mil habitantes.  

A incidência da sífilis é superior no género masculino 
(74% vs 26 %), nomeadamente, na Lituânia. Os 
países com maior incidência, independentemente do 
género, são a Roménia e a Letónia. A incidência da 
sífilis é maior no grupo etário dos 25-44 (9,2 por 
100000) e 19-24 anos (6,5 por 100000).  

A tendência decrescente tem vindo a ocorrer desde 
1998 registando-se, neste ano, no Algarve, 5 casos 
confirmados, a que corresponde uma taxa de 
incidência de 1,35

0
/0000 e, no Continente, 169 casos 

(taxa de incidência de 1,75
0
/0000). Em 2009, os 

valores encontrados correspondem a uma taxa de 
incidência de 0,93

0
/0000 e 0,99

0
/0000 no Algarve e 

Continente, respectivamente (Quadro 5.VI). 

O nosso país, no período 2006-2008, teve menos 24 
casos de sífilis, repercutindo-se numa diminuição da 
taxa de incidência de 1.14

0
/0000 para 0.89

0
/0000, valor 

que acompanha a tendência decrescente da UE27 
(4.55 para 4.16

0
/0000). 
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Quadro 5.VI Incidência da sífilis 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de DGS, Doenças de Declaração Obrigatória 

 

Sífilis congénita 

No nosso país, a taxa de incidência de sífilis 
congénita por 100 000 nados vivos apresenta grande 
variabilidade, quer inter-regional, quer inter-anual. 
Assumindo uma variabilidade de 11.6 para 14,1 no 
período em estudo. 

Em 2008, foram confirmados 67 casos de sífilis 
congénita em dez países da UE27, o que confirma a 
sub-notificação das doenças transmissíveis. A 
maioria dos casos reportados foi no nosso país (14), 
na Espanha (10) e na Roménia (9). 

 Na região, no período 2004-2008, foram notificados 
oito casos de sífilis congénita, 5 dos quais no período 
2006-2008 (Fig 5.114). Da análise destes dados, 
sobressai a gravidez não vigiada e a 
toxicodependência. 

 

Figura 5.114 Taxa de incidência de sífilis congénita (0/0000
 

nados vivos) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de ACS, 2009 

 

A taxa de incidência, apesar de mais elevada no 
Algarve, resultado dos pequenos números, 
apresenta um decréscimo relativo no quinquénio 
(3,9%), contrariamente ao aumento relativo 
verificado no Continente (21,5%). 

 

 

Sarampo 

O sarampo apresenta, na Europa, um claro padrão 
sazonal com um pico nos meses de Abril a Junho, 
com taxas de incidência na UE27 que oscilam no 
período 2006-08 entre 0,51

0
/0000 e 1,51

0
/0000 . 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5.VII Incidência do sarampo 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de DGS, Doenças de Declaração Obrigatória 

 

No Algarve, a incidência e respectiva taxa são 
residuais, não se registando, desde 2002, caos 
notificados (Quadro 5.VII). Todavia, em resultado dos 
pequenos números, em 1998, a taxa de incidência de 
2,16

0
/0000 verificada no Algarve, é superior à 

encontrada no Continente (0,96
0
/0000). 

 

Rubéola 

Quadro 5.VIII Incidência da rubéola 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de DGS, Doenças de Declaração Obrigatória 

 

No período 1998-2009, no Algarve, e pelos motivos 
já referenciados, a taxa de incidência foi mais 
elevada que a registada no Continente oscilando 
entre 3,79

0
/0000 e 4,65

0
/0000 e 0,03

0
/0000 e 0,81

0
/0000, 

respectivamente (Quadro 5.VIII). Na UE27, no 
período 2006-08 as taxas variaram entre 0,13

0
/0000 e 

0,95
0
/0000. 

 

Malária 

Quadro 5.IX Incidência da malária 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de DGS, Doenças de Declaração Obrigatória 

 

O maior número de casos notificados no Continente 
registou-se em 1998 e no Algarve em 2001-02 
(Quadro 5.IX). 

A taxa de incidência no Algarve, em 1998, foi de 
0,27

0
/0000, não existindo casos em 2008. No 

Continente, as taxas variaram entre 0,83
0
/0000 e 

0,42
0
/0000, valores inferiores aos da UE27 em 2008 

(1,24
0
/0000). 

 

Tétano 

Quadro 5.X Incidência do tétano 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de DGS, Doenças de Declaração Obrigatória 

 

 

 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Algarve 5 7 4 7 2 6 0 10 5 2 4 0

Continente 169 242 171 129 120 140 109 103 124 108 100 ...

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Algarve 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Continente 93 49 44 27 8 7 1 7 0 0 0 ...

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Algarve 14 5 2 1 0 0 0 0 2 1 2 0

Continente 78 53 56 37 29 13 8 3 9 6 3 ...

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Algarve 1 0 1 4 4 1 2 0 1 2 0 0

Continente 80 79 74 59 77 48 49 51 41 42 43 ...

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Algarve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Continente 24 24 15 14 11 6 9 8 7 9 0 ...
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Em 2009 foi registado 1 caso de tétano na Região. 
Em Portugal Continental os casos notificados têm 
decrescido desde 1998 não existindo qualquer 
registo em 2008 (Quadro 5.X). Neste ano, na UE27, 
foram registados 103 casos confirmados que 
correspondem a uma taxa de incidência de 
0,02

0
/0000. Na UE27 tal como a nível nacional o nº de 

casos tem diminuído desde 1998 em que se 
registaram 290 casos que correspondem a uma 
incidência de 0,1

0
/0000. 

 

Doenças crónicas 

Na Europa, as doenças crónicas são a principal causa 
de morte prematura, incapacidade com 
repercussões nos anos de vida vividos com saúde. 

80% de mortes devidas a doenças crónicas ocorrem 
em países de baixo e médio rendimentos; no 
entanto, de um modo geral, têm sido negligenciadas 
em termos de políticas internacionais de saúde e 
desenvolvimento.  

Figura. Da pobreza à doença crónica 

 

 

 

Beaglehole R. et al.(2005) Preventing chronic diseases: a 
vital investment. Geneva, WHO 

 

O relatório global da O.M.S. demonstra o peso da 
doença e preconiza o incremento de iniciativas 
urgentes de modo à sua prevenção e controle

73,74
. As 

doenças crónicas limitam o crescimento económico 
e reduzem o potencial de desenvolvimento dos 
países, especialmente dos mais pobres, não tendo 
sido incluídas, à excepção do HIV, nas metas globais 
a alcançar pelos Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM). 

As doenças não transmissíveis e os traumatismos 
serão responsáveis por uma proporção de mortes 
cada vez maior. Factores de risco, tais como tabaco, 
alimentação, sedentarismo e consumo de álcool, não 
só pressupõem uma maior eficácia dos cuidados de 
saúde, como também o reforço das medidas de 
prevenção, o uso de métodos normalizados para a 
identificação de determinantes e factores de risco, 
incidência das doenças e mortalidade por causas. 

A nível mundial, em 2005, 60% das mortes 
resultaram de doenças crónicas, a maioria delas por 
doenças cardiovasculares e diabetes (32%), cancros 
(13%) e doenças respiratórias crónicas (7%)

75
. No 

espaço europeu, estima-se que mais de 80% das 
mortes são provocadas por doenças crónicas, como 
as cardiovasculares, oncológicas, hepáticas, renais, 
respiratórias e a diabetes. A projecção da OMS para  

 

 

 

2015 é que 64% de mortes serão atribuíveis às 
doenças crónicas.  

Através da adopção de adequadas medidas 
promotoras de saúde e preventivas de doença, seria 
possível alterar este panorama. Mas, 
paradoxalmente, na Europa, 97% das despesas com 
saúde são atribuídas ao tratamento e apenas 3% à 
prevenção. 

Os determinantes sociais, os estilos de vida, assim 
como o envelhecimento condicionam a projecção, 
para 2030, da mortalidade por doenças crónicas em 
90% do total de mortes para a UE.  

 

Figura 5.115 Prevalência de doenças crónicas referidas com 
maior frequência (%)-2005 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA/INE – 4º INS (2005-2006). 

 

Figura 5.116 Prevalência de algumas doenças crónicas auto 
referidas (%) - 2005 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de ONSA/INSA, 2005 

 

De acordo com o inquérito INS 2005/06, estimaram-
se as proporções de residentes no Continente e 
Algarve, sendo a hipertensão e a dor crónica mais 
prevalentes no Continente, enquanto no Algarve se 
evidencia a hipertensão e a doença reumática. Os 
resultados demonstram que para todas as doenças, 
à excepção da asma cujos valores são iguais, o 
Continente tem sempre prevalências maias elevadas, 
nomeadamente no que se refere à dor crónica (Fig 
5.115).  

No estudo realizado pelo ONSA com o objectivo de 
estimar a prevalência auto declarada de algumas 
doenças crónicas – tiróide, diabetes, hipertensão, 
doenças reumáticas, cancro, asma, bronquite, assim 
como obesidade. Os resultados mostram que a 
hipertensão no Algarve é superior à do Continente,  
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especialmente no género feminino e que aumenta 
com a idade. Foi encontrada uma percentagem de 
diabéticos auto declarados de 5,3%, valor superior 
ao da Região (5,0%) verificando-se a existência de 
diferenças significativas entre os grupos etários, 
apresentando os mais idosos as maiores 
percentagens. Identificaram-se 239 indivíduos com 
asma/bronquite asmática, valor superior ao da 
Região, registando-se diferenças estatisticamente 
significativas entre os grupos etários. A auto 
referenciação das doenças reumáticas foi de 24%, 
sendo mais prevalentes no género feminino e 
apresentando diferenças com significado estatístico 
entre género e idade. Ao compararmos a auto 
referenciação das doenças reumáticas neste estudo 
com os dados do INS concluímos da disparidade dos 
valores apresentando este estudo valores de 
prevalência mais elevados. Em relação à prevalência 
do cancro foi inferior na Região do que no 
Continente. As doenças da tiróide que não foram 
objecto de estudo no INS têm uma maior prevalência 
no género feminino, registando-se uma prevalência 
superior no Continente, existindo diferenças 
significativas entre a idade e o género. Os indivíduos 
obesos corresponderam a uma percentagem de 
15,4%,m valor superior ao da Região reconhecendo-
se que a diferença de prevalência por sexo e idade 
foi estatisticamente significativa (Fig 5.116) 

 

Doença cardiovascular 

 

 

 

 

 

A doença cardiovascular é a primeira causa de morte 
entre os europeus, de ambos sexos, correspondendo 
a 50% da mortalidade total e ultrapassando todas as 
formas de cancro

76
. É responsável por cerca de 

metade das mortes ocorridas na Europa, causando 
todos os anos 4,35 milhões de mortes nos 52 
Estados membros da Região Europeia da OMS. Se, 
por um lado, com a excepção da Europa de Leste e 
Central, o número de mortes por doença 
cardiovascular está a diminuir, o número de doentes 
cardiovasculares está a aumentar, relacionado com o 
aumento da longevidade e sobrevida destes 
doentes, instituindo-se, deste modo, como uma das 
principais causas de incapacidade e má qualidade de 
vida. Tem sido sugerido que, o facto das mulheres 
estarem sub-representadas nos ensaios clínicos 
randomizados tem, como consequência, que a 
segurança e eficácia de vários medicamentos é 
predominantemente avaliada em populações 
masculinas, podendo daí advir uma eficácia diferente 
nas mulheres

77
. 

 

 

A OMS estima que uma ligeira redução simultânea 
em toda a população mundial da pressão arterial, da 
obesidade, do colesterol e do consumo do tabaco 
reduziria a incidência da doença cardiovascular em 
mais de metade. 

Calcula-se que a doença cardiovascular custe à 
economia europeia 169 mil milhões de euros por 
ano, ou seja 372 euros per capita, podendo atingir 
diferenças de valor desde menos de 50 euros em 
Malta, até cerca de 600 euros per capita, na 
Alemanha e Reino Unido. 

 

Via Verde do enfarte agudo do miocárdio 

Após 4 anos de actividade foram, em 2010, 
admitidos 995 doentes na Unidade Coronária do 
Hospital de Faro, dos quais 515 doentes (52%) com 
Enfarte Agudo do Miocárdio, e destes, 275 com 
supra de ST, havendo realizado angioplastias 
primárias, nas primeiras 12 horas, 199 doentes (39% 
dos doentes com enfarte). O número total de 
doentes admitidos pela Via Verde foi de 201 (20% do 
total de admissões). Em 2009, o ratio de 
angioplastias primárias realizadas na Região do 
Algarve - 405,2/milhão de habitantes é, um terço 
mais elevada que na ARSLVT e o dobro da Região 
Norte. O ratio de doentes admitidos na Região do 
Algarve pela Via Verde é o mais elevado do país, 
sendo 40% superior à da Região Centro e 20 vezes 
maior que na ARSLVT.  

A letalidade hospitalar por esta causa apresenta, à 
excepção do ano de 2006, taxas inferiores às 
verificadas no Continente (Quadro 5.XI) 

 

Quadro 5.XI Letalidade hospitalar por doenças isquémica 
cardíaca 

 
Fonte: Hospital de Faro 

 

Via Verde do Acidente vascular cerebral 

 

Figura 5.117 Doentes com hipóteses de AVC após triagem e 
Via Verde na Região - 2009 

 

Fonte: Fonte: Hospital de Faro, EPE 

 

N.º % N.º % N.º % N.º %

Algarve 67 6,5 82 6,5 85 5,4 85 5,7

Continente 2004 6,7 1733 6,2 1634 6,2 1615 5,8

2004 2006 2007 2008

“Toda a criança nascida no novo milénio tem o 
direito de viver, pelo menos até aos 65 anos de 
idade, sem sofrer de uma doença cardiovascular 
evitável” 

Carta Europeia para a saúde do coração 2007 
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Do total de doentes admitidos com hipótese de AVC, 
foram internados 60%, obtendo alta para o exterior 
38% e falecido 2% dos doentes admitidos. Dos 
admitidos por Via Verde foram internados 81%, 
usufruindo de alta para o exterior 18% e falecido 1% 
dos doentes admitidos por esta via (Fig 5.117). 

A letalidade hospitalar por AVC apresenta no 
Algarve, em todos os anos do estudo, valores 
percentuais superiores ao Continente (Quadro 5.XII)  

 

Quadro 5.XII Letalidade hospitalar por acidente vascular 
cerebral 

 

Fonte: Hospital de Faro 

 

Hipertensão arterial 

A hipertensão arterial (HTA) é considerada um dos 
factores de risco mais importantes para as doenças 
cardiovasculares. Em Portugal, a morbilidade e 
mortalidade é das mais baixas entre os países da 
União Europeia; não obstante, em relação à doença 
cérebro-vascular, Portugal apresenta taxas que são 
das mais elevadas em todo o mundo. 

Quadro 5.XIII Prevalência da hipertensão- Algarve e 
Continente/Portugal (%) 

 
 

A prevalência da HTA no Algarve apresenta valores 
diferentes resultantes de metodologias diferentes. A 
prevalência no estudo AMALIA

78
é de 18,3%, mais 

frequente no género feminino; de 44,6% no estudo 
Valsim, ligeiramente mais frequente nos homens; e 
no estudo de Espiga de Macedo igual, na Região ao 
Continente – 42,1%. Neste estudo a HTA é mais 
elevada no género masculino (49,5%) do que no 
feminino (38,9%) atenuando-se esta discrepância 
com o avançar da idade. Constata-se uma 
prevalência mínima de 11,1% no grupo etário 18-24 
anos e máxima de 84,1% no grupo etário >74 anos. A 
percentagem de desconhecimento da HTA é 
significativa – 54%, mas estes valores são 
preocupantes, já que apenas 7% dos hipertensos 
jovens do género masculino tinham conhecimento 
da sua situação (Quadro 5.XIII). 

 

 

 

 

 

Por outro lado, a prevalência da hipertensão auto-
referida tem, no Algarve, valores globais 
semelhantes ao Continente em ambos os INS; tende 
a aumentar com a idade, em indivíduos com baixos 
níveis de escolaridade, reformados e domésticas e é 
mais frequente nas mulheres apresentando, em 
2005/06, prevalências superiores (Fig 5.118, 5.119) 
 

Figura 5.118 Prevalência de HTA, por género (%) – Algarve 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA/INE 2005/06 

 

Figura 5.119 Prevalência de HTA – Algarve – INS 1998/99-
2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA-INS 1998/99 e 2005/06 

 

Figura 5.120. Prevalência de HTA, segundo a escolaridade – 
INS 2005/06 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA-INS 2005/06 (dados não publicados). 

 

A prevalência da hipertensão arterial é, em geral, 
superior no Continente (29,3% vs 27,5%), na 
população com níveis de escolaridade mais baixos e 
tende a diminuir até ao 10-12º anos, a partir dos 
quais se regista uma inversão da tendência (Fig 
5.120). 

 

 

 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

Algarve 88 22,5 101 21,2 132 17,9 176 19,5 184 18,2

Continente 3912 15,5 4277 15,6 4220 15,2 3953 15,1 4146 14,8

2004 2005 2006 2007 2008

Algarve
Portugal*/  

Continente**

14,4 14,9

19 20

42,1 42,1

18,3 23,5

44,6 42,6

Estudo Amalia 2009*

Estudo Valsim 2009*

Estudo PAP 2007*

INS 98/99**

INS 05/06**
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Figura 5.121 Prevalência de HTA, segundo a ocupação - INS 
2005/06 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA-INS 2005/06 (dados não publicados). 

A população activa regista níveis de hipertensão 
semelhantes no Continente e no Algarve. A 
prevalência é mais elevada nos reformados e 
domésticas, muito provavelmente em função do 
factor idade (Fig 5.121). 

 

Hipercolesterolémia e hipertensão 

Existe uma maior preocupação na população do 
Continente pela monitorização dos valores da tensão 
arterial que do colesterol, não existindo diferenças 
acentuadas entre os dois grupos, mas sim uma 
tendência para um decréscimo da vigilância após os 
5 meses da última verificação. É consistente a maior 
preocupação das mulheres pela vigilância da tensão 
arterial até aos 5 meses, mantendo-se esta atitude 
para o colesterol embora com percentagens mais 
atenuadas. A tendência de vigilância para períodos 
mais longos é mais elevada nos homens tanto em 
Portugal Continental, como no Algarve. Nesta Região 
existe uma maior prevalência na vigilância tanto na 
tensão arterial como no colesterol, nos grupos 
etários acima dos 25 anos, tendendo a aumentar 
conforme se avança na idade (Fig 5.119 a 5.121) 

 

Figura 5.122 Verificação da tensão arterial e do colesterol 
(%)  – INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA (INS 05-06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.123 Verificação da tensão arterial e do colesterol, 
segundo o género (%) – INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA (INS 05-06) 

 

Figura 5.124 Verificação da tensão arterial, segundo o 
grupo etário (%) – INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA (INS 05-06). 

 

Figura 5.125 Verificação do colesterol, segundo o grupo 
etário (%) – INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA (INS 05-06). 

 

O estudo Hipócrates
79

 realizado a nível nacional com 
o objectivo de conhecer o perfil lipídico da 
população portuguesa, com idades entre os 18 e aos 
75 anos, conclui que: 

 a prevalência da hipercolesterolémia, a 
nível nacional, foi de 56,2%, valor superior 
ao registado na Região (46%); 

 A prevalência da hipercolesterolémia está 
associada a hipertensão, não existindo 
diferenças estatisticamente significativas; 

 A hipertrigliceridémia foi de 53% mais 
prevalente no sexo masculino; 
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 O padrão de hipercolesterolémia não 
apresenta diferenças significativas a nível 
regional, o que aponta para alguma 
homogeneidade nos comportamentos 
alimentares. 

 

Doenças reumáticas 

As doenças reumáticas compreendem as doenças 
com componente músculo-esquelético de causa não 
traumática, degenerativas, metabólicas, assim como 
as alterações de tecidos moles periarticulares, sendo 
consideradas a causa mais comum de dor e 
incapacidade funcional, morbilidade, absentismo e 
incapacidade laboral, acarretando encargos 
individuais e sociais com os inerentes custos no 
sistema de saúde. A nível mundial estima-se que, 
aproximadamente 1 em cada 4 pessoas, sofra de 
doença músculo-esquelética crónica. Do ponto de 
vista populacional, o peso desta patologia resulta da 
associação entre a elevada prevalência e baixa 
letalidade. As repercussões na qualidade de vida da 
população tornam-nas responsáveis por custos 
directos para o indivíduo e sistemas de saúde. 

Na população portuguesa, os determinantes desta 
patologia são o envelhecimento, a obesidade, o 
défice nutricional, a inactividade física e o consumo 
de tabaco. 

O INSA, através do Observatório Nacional de Saúde, 
desenvolveu um estudo transversal a nível nacional 
revelando, no Algarve, uma prevalência de doença 
reumática de 25,5%, valor apenas superado pela 
Região do Alentejo (27,0%). As diferenças entre as 
Regiões não se revelaram significativas, sendo as 
diferenças entre género estatisticamente 
significativas (29,1% e 16,3% para as mulheres e 
homens, respectivamente), observando-se, também, 
uma tendência significativa com o envelhecimento. 

 

Figura 5.126 Evolução da prevalência de doença reumática 
por género e grupo etário (%) – INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA/INE – INS 05/06. 

 

 

 

 

 

O último INS reforça os resultados do estudo do 
ONSA, no qual estimou uma prevalência das doenças 
reumáticas de 24% (com um IC 95%: 22,4-25,4), 
aponta para uma prevalência mais elevadas nas 
mulheres, assim como uma tendência relacionada 
com o grupo etário, assumindo-se uma diferenciação 
a partir dos 55-64 anos com valores mantidos e mais 
elevados no Continente que na Região. A prevalência 
de doença reumática nos homens a nível nacional é 
francamente superior à referida na Região, não 
sendo semelhantes na tendência por grupo etário, 
reconhecendo-se que as diferenças na prevalência se 
iniciam mais precocemente no Continente (35-44 
anos) que no Algarve (45-54 anos) (Fig 5.126). 

A quantificação da despesa com medicamentos para 
a patologia reumática foi realizada no estudo do 
INFARMED que descreve as quotas de mercado e as 
despesas totais com os medicamentos utilizados 
nestas patologias, podendo estimar-se que a 
despesa em euros, nomeadamente nos 
medicamentos que actuam no osso e metabolismo 
do cálcio acresce, pelo menos, 10% de dois em dois 
anos. 

 

Figura 5.127 Prevalência de doença reumática segundo a 
escolaridade (%) - INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA/INE – INS 05/06 (dados não publicados) 

 

A prevalência da doença reumática é sempre mais 
frequente no Continente em todos os anos de 
escolaridade, sendo a associação negativa, no 
sentido em que, para melhores níveis de 
escolaridade menor é a prevalência da doença 
reumática (23,8% e 21,3% com <5ºA vs 5,7% e 4,4% 
com 12ºA) (Fig 5.127) 

 

Figura 5.128 Evolução da prevalência de doença reumática 
por ocupação (%)  – INS 2005/06 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA/INE – INS 05/06 (dados não publicados). 
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A prevalência das doenças reumáticas é maior nos 
reformados e domésticas, provavelmente, tal como 
se infere da Fig 5.126 no sentido estarem expostos a 
trabalhos mais indiferenciados (Fig 5.128). 

 

Dor crónica 

 

Figura 5.129 Evolução da prevalência de dor crónica por 
género e grupo etário (%)  – INS 2005/06 

 

 

Fonte: Elaborado por  Observatório Regional de Saúde-DSP,  ARS Algarve,  a 
partir de INSA/INE – INS  05/06 

A dor crónica é mais frequente no género feminino e 
no Continente e Algarve, existindo uma tendência 
mantida para um aumento da prevalência com a 
idade (Fig 5.129) 

 

Diabetes 

A OMS estima para o ano 2030, que a prevalência da 
diabetes e intolerância à glicose corresponda, na 
população mundial, a 7,2% e 8,4%, respectivamente, 
sendo que 80% dos diabéticos viverão em países em 
desenvolvimento, ocorrendo a maioria dos casos 
entre os 45 e 65 anos

80
.  

 Doença crónica que se situa entre as 4 
principais causas de morte a nível mundial (11% 
da mortalidade europeia) 

 Segundo a International Diabetes Federation 
(IDF 2009), a prevalência estimada para 2010 
(20-79 anos) no nosso país e Alemanha é de 
12%, valores mais elevados a nível europeu, 
sendo o valor estimado para a Suécia de 7% 
(valor mais baixo europeu). 

 

A diabetes em Portugal 

Em 2003, a prevalência da diabetes em Portugal, nos 
adultos dos 20 aos 79 anos, foi estimada em 7,8%, 
correspondendo a um total de 585000 indivíduos. A 
projecção para 2025 indica um aumento de 1,7% na 
prevalência desta doença, sendo esperados 121000 
casos adicionais

81
. Verifica-se que, em 2003, 70% dos 

casos ocorreram acima dos 70 anos e 52,3% no  

 

 

 

género feminino. A projecção para 2025, assume 
uma maior diferença no grupo etário dos 60-79 anos 
com 484500 indivíduos. A tendência do aumento da 
taxa de mortalidade por diabetes no país parece vir a 
superar a da UE. A Alemanha é o país da UE27 com 
maior prevalência da diabetes auto-declarada 
(10,2%) e a Irlanda o país com menor prevalência. 
Em 2003, segundo o IDF, a incidência da diabetes em 
crianças dos 0-14 anos era, no nosso país, de 11,5 
casos por 100000 crianças. Os países com maior taxa 
de mortalidade por diabetes na URE27 são, para 
além de Portugal (28 óbitos por 100000 indivíduos) e 
Áustria (30 óbitos por 100000 indivíduos). Tal 
significa que nos afastamos da média da UE27 que é 
de 13 óbitos 

0
/0000.  

Segundo a Associação portuguesa de diabéticos de 
Portugal calcula-se que existam entre 400 a 500 mil 
diabéticos e, de acordo, com a Associação americana 
de diabetes em Portugal, em 2007, existiriam 900 mil 
diabéticos. A rede médicos sentinela repetiu, em 
2007, o estudo sobre prevalência de diabetes e sua 
incidência numa coorte de diabéticos portugueses. 
Dos 4561 diabéticos estudados, extrapolou-se que a 
prevalência de diabetes tipo 1, foi estimada em 0,1% 
para ambos os sexos. A estimativa da taxa de 
prevalência da diabetes tipo 2 por sexo e grupo 
etário foi de 5,4%, verificando-se diferenças segundo 
o género e grupo etário. 

O recente estudo de prevalência da diabetes em 
Portugal

82
 mostra-nos uma prevalência nacional de 

11,7% na população dos 20-79 anos, de 
hiperglicemia intermédia ou “pré-diabetes” de 
23,2%, afectando especialmente os mais idosos, e de 
34,9% de diabetes + “pré-diabetes”. No Algarve, no 
mesmo estudo, a prevalência é de 11,0%, valor 
superior à prevalência diagnosticada de 4,4% na 
população residente e de 3,7% na população inscrita 
no SINUS e em 2009 de 11% dos quais 5,6% 
diagnosticados e 5,4% não diagnosticada. A 
31/10/2010 a prevalência da diabetes no Algarve 
diagnosticada foi de 4,2% (segundo os inscritos no 
SIARS) e de 4,8% segundo a população estimada  
pelo INE para a Região. 

A nível nacional, a proporção de diabéticos que 
desconheciam a doença é de 43,6% sendo o 
desconhecimento superior nos homens (45,8%) que 
nas mulheres (41,1%). 

Homens – A prevalência da diabetes é de 14,2%, 
sendo 6,5% não diagnosticada. 

Mulheres – A prevalência da diabetes é de 9,5%, 
sendo 3,9% não diagnosticada. 

 A prevalência da “pré-diabetes” por grupo 
etário: 6,7% nos 20-34 anos, 26,5% nos 40-59 
anos e 46,2% nos 60-79 anos; 

 O nº de amputações dos membros inferiores foi 
de 31600, sendo a diabetes a primeira causa. 

4,5

18,8

1,4

25,4

0,2

20,8
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A prevalência da diabetes em Portugal, em 2008, é 
de 5,5%

83
 

 25,8% dos internamentos por AVC e 29,2% dos 
internamentos por enfarte do miocárdio 
sucedem em pessoas com diabetes (Falcão et al 
2008); 

 Cerca de 11,4% das pessoas com diabetes têm 
retinopatia (Falcão et al 2008) a que acresce um  
 
total de 2,3% de pessoas com diabetes cegas ou 
ambliopes; 

 Cerca de 0,2% pessoas com diabetes estão em 
programa de hemodiálise (Falcão et al 2008) 
constituindo 25% do total de pessoas em 
hemodiálise (SPN 2009); 

 O impacto da diabetes nos óbitos oscila, no 
período 2000-2008, de 3,0% em 2000 a 4,4% 
em 2004, atingindo em 2008 4,1%. 

A prevalência da diabetes diagnosticada em 
Portugal, em 1995, era de 5,1% e, em 2006, de 6,5%. 

 A prevalência padronizada da diabetes é de 
11,7% e da “pré-diabetes” de 23,2%; 

 A prevalência padronizada diagnosticada para o 
género feminino é de 5,6% e a não 
diagnosticada de 3,9%; 

 A prevalência padronizada diagnosticada para o 
género masculino é de 7,7% e a não 
diagnosticada de 6,5%. 

Na maioria dos países ricos, a prevalência e 
incidência da diabetes tipo 2 está inversamente 
relacionada com o nível socioeconómico, enquanto 
nos países pobres é mais frequente nos meios 
socioeconómicos mais elevados e em meio urbano. 
Não está demonstrada a associação entre o 
desenvolvimento económico dos países e a 
proporção de indivíduos que desconhecem a 
existência de diabetes. 

Estão identificados vários factores de risco, sendo 
dos mais importantes o excesso de peso, a 
obesidade e o sedentarismo (90% dos casos de 
diabetes tipo 2 são atribuídos a um ganho de peso). 
Estão também identificados o padrão alimentar 
pobre em fibras, existindo um risco acrescido de 
desenvolvimento de diabetes tipo 2, nos adultos 
nascidos com baixo peso. A análise de risco de 
desenvolver diabetes tipo 2 na população 
portuguesa, após padronização pela idade e género, 
demonstra que 29,7% apresenta baixo risco, 38,4% 
risco ligeiramente elevado, 18,4% risco moderado, 
12,6% risco alto e 1,2% risco muito alto

84
. 

Os custos totais da diabetes representam, em 2009, 
0,9% do PIB português e 9% da despesa em Saúde. 
 

 

 

 

 

Figura 5.130 Prevalência da Diabetes (%) - INS 2005/06 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA/INE - INS 05/06 

 

A prevalência da diabetes é superior no Continente 
(6,5%vs5,4%), sendo mais elevada neste espaço em 
todos os grupos etários, com uma ligeira inversão 
aos ≥75 anos (Fig 5.130). 

 

Figura 5.131 Prevalência da diabetes no Algarve - INS 
1998/99-2005/06 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve,a partir 
de INSA INS 98/99 e 05/06 

 

No Algarve verifica-se um aumento generalizado da 
prevalência em todos os grupos etários de 1988/99 
para 2005/06 (Fig 5.131). 

 

Rastreio da retinopatia diabética 

O programa de rastreio de base populacional da 
retinopatia diabética, realizada na Região, permitiu o 
estudo da prevalência da diabetes e da retinopatia. 

Em 2005 iniciou-se o programa de rastreio da 
retinopatia diabética na região tendo sido 
convocados 4219 diabéticos, comparecendo ao 
rastreio 58,2%. A adesão tem sido cada vez maior, 
assumindo nos anos seguintes valores na ordem de 
67%, 69%, 71% e 73%, respectivamente, em 2006, 
2007, 2008 e 2009. 

Na região, os diabéticos identificados em 2009 são 
20024, tendo sido convocados 14859 doentes. A 
prevalência da diabetes tem uma distribuição 
assimétrica na Região, sendo o concelho de Vila do 
Bispo o de prevalência mais elevada (>7,4%) e os 
concelhos de Lagos, Silves, Albufeira, Loulé, S. Brás 
de Alportel e Alcoutim os que registam prevalências 
mais baixas (<4,3%) (Fig 5.131). 
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Figura 5.132 Prevalência de diabéticos, por concelho (%) – 
Algarve - 2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Departamento de Contabilização – Programa de Rastreio e Tratamento da 
Retinopatia Diabética, Relatório Final - 2009 

 

A prevalência da população rastreada foi superior 
nos concelhos do Barlavento, havendo uma menor 
captação na maioria dos concelhos do Sotavento 
Algarvio, sendo esta a tendência verificada para os 
homens e mulheres (Fig 5.133 a 5.135) 
 

Figura 5.133 Prevalência de diabéticos rastreados por 
concelho (%) – Algarve - 2009  

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Departamento de Contabilização – Programa de Rastreio e Tratamento da 
Retinopatia Diabética, Relatório Final - 2009 
 

A adesão ao rastreio foi mais elevada no género 
masculino, nomeadamente no ACES Barlavento (81% 
vs 79%) e ACES Central (68% vs 64%). No ACES 
Sotavento foi a menor para ambos os géneros, 
revelando uma maior disparidade entre géneros 
(66% vs 56%). 

Figura 5.134 Prevalência de diabéticos rastreados por 
concelho – Homens (%) – Algarve - 2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Departamento de Contabilização – Programa de Rastreio e Tratamento da 
Retinopatia Diabética, Relatório Final - 2009 

 

 

Figura 5.135 Prevalência de diabéticos rastreados por 
concelho – Mulheres (%) – Algarve - 2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Departamento de Contabilização – Programa de Rastreio e Tratamento da 
Retinopatia Diabética, Relatório Final - 2009 

 

Na região a prevalência da retinopatia diabética foi 
de 92% e 8% tinham maculopatia. 

A prevalência da retinopatia diabética é superior nos 
concelhos de Monchique e Lagos (>0,71%) sendo 
também importante em Loulé e Vila do Bispo (0,54% 
a 0,71%). Em terceiro lugar encontram-se os 
concelhos de Aljezur, Portimão e Castro Marim 
(0,37% a 0,53%) (Fig 5.136).  

 

Figura 5.136  Prevalência de diabéticos com retinopatia por 
concelho (%) – Algarve – 2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – ARS Algarve a partir de  
Departamento de Contratualização – Programa de Rastreio e Tratamento da 
Retinopatia Diabética, Relatório Final (2009) 

 

Figura 5.137 Prevalência de diabéticos com retinopatia por 
concelho - Homens (%) – Algarve – 2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – ARS Algarve a partir de  
Departamento de Contratualização – Programa de Rastreio e Tratamento da 
Retinopatia Diabética, Relatório Final (2009) 
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A prevalência segundo o género mostra 
comportamentos diferentes. Nos homens, a 
retinopatia é mais prevalente em Monchique e Faro 
(>0,81%) e, nas mulheres, em Faro, Vila do Bispo e 
Aljezur (>0,63%) (Fig 5.137, 5.138). 

Dos 1411 diabéticos encaminhados para tratamento 
completaram o tratamento 61%. 

 

Figura 5.138 Prevalência de diabéticos com retinopatia por 
concelho - Mulheres (%) – Algarve – 2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – ARS Algarve a partir de 
Departamento de Contratualização – Programa de Rastreio e Tratamento da 
Retinopatia Diabética, Relatório Final (2009) 

Em 2010, o rastreio da retinopatia diabética 
abrangeu 9395 utentes diabéticos da Região, menos 
um terço do que em 2009 devido a 
constrangimentos do centro de rastreio de um dos 
hospitais públicos da Região.  

 

Quadro 5. XIV Diabetes – consequências (0/000 hab) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de GDH, ACSS 

 

Quadro 5.XV Pé Diabético 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de GDH, ACSS 

 

A evolução no pé diabético diminuiu de 2000 a 2007, 
a nível nacional, enquanto na Região teve um 
acréscimo relativo de 220,7% e no Continente um 
decréscimo relativo de 4%. 

O estudo efectuado através dos GDH em doentes 
saídos dos hospitais mostra que as consequências da 
diabetes são mais prevalentes no Algarve nos anos 
de 2008 e 2009 quanto às amputações, ceto-acidose 
e hipoglicémia grave, sendo a retinopatia diabética 
bastante superior no Continente e as oscilações na  

 

 

 

 

neuropatia, superior no Algarve, em 2008, e inferior 
em 2007 (Quadro 5.XIV, 5.XV).  

 

Figura 5.139 Internamentos por diabetes ( 0/000 hab) 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
da DGS 

 

Em 2000 os internamentos por diabetes na Região 
eram de 60,8/000 verificando-se um acréscimo de 
90% de internamentos no Algarve e 16,5% no 
Continente atingindo, em 2007, 132,7 por 10000 
habitantes, valor ligeiramente superior ao alcançado 
no Continente (Fig 5.139). Em 2008, no Algarve os 
internamentos no Algarve foram de 151,6

0
/000 e no 

Continente 129,7
0
/000 

 

Quadro 5.XVI Evolução da proporção (%) dos Internamentos 
por complicações da diabetes mellitus no Algarve 

Fonte DGS 2010 

 

A proporção de internamentos por cetoacidose 
aumentou 2,3%, por coma 7,5%, por complicações 
renais 3,4%, alterações da circulação periférica 4,5%, 
complicações neurológicas 3,5%, não existindo 
registos de retinopatia diabética em 2000.  

Comparando estes resultados com o estudo da 
prevalência da diabetes realizado na rede médicos 
sentinela (11,4%) constata-se que a retinopatia 
diabética é inferior na Região, as complicações renais 
são superiores (0,4%). 
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Continente 1,92 1,93 1,7 17,44 17,25 17,99 17,29 0,81 1,01 11,44 16,86

Algarve 1,88 2,72 1,77 37,76 34,64 27,91 22,79 0,23 1,16 3,99 3,44

Amputações Ceto acidose Hipoglicemia 

grave

Neuropatia Retinopatia

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

Algarve 117 6,5 141 7,1 137 7,2 98 5,4 93 5,5

continente 1804 100 1973 100 1890 100 1822 100 1689 100
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2000 2004 2008

0-14 3,6 4,3 4,3

15-24 3,5 3,3 3,2

25-44 7,5 7,7 7,2

45-64 24,0 23,5 24,6

≥65 61,4 61,3 60,6

 

 

Quadro 5.XVII Internamentos por diabetes mellitus (%) por 
grupo etário Continente 

Fonte: DGS 2010 

 

Os internamentos por diabetes, segundo o grupo 
etário, no Continente não têm sofrido alterações 
significativas, registando-se apenas um ligeiro um 
aumento no grupo etário 0-14 anos.   

 

Doenças respiratórias crónicas 

As doenças respiratórias crónicas evitáveis, afectam 
sobretudo os idosos e as crianças. Em quase todos os 
países, as pessoas mais pobres são as que têm maior 
risco de desenvolver este tipo de doenças tornando- 
-se num ciclo vicioso pelo impacto directo nas 
oportunidades de emprego, perca de produtividade, 
redução do rendimento, despesas com saúde e 
implicações nas oportunidades escolares dos 
elementos mais jovens. 

A OMS sugere, para 2015, a redução anual de 2% nas 
taxas de mortalidade devidas a doenças crónicas. 
Neste contexto, a GARD (Global Alliance Against 
Chronic Respiratory Disease) reconhece que, dadas a 
evolução lenta e natureza crónica, existem 
oportunidades de prevenção e tratamento que 
exigem uma abordagem sistemática. 

As doenças respiratórias crónicas mais comuns são a 
asma, DPOC incluindo bronquite e enfisema. 

 

Asma  

A prevalência da asma aumentou com a urbanização, 
reconhecendo-se como principais factores de risco a 
predisposição genética com a exposição ambiental a 
substâncias e partículas, tais como alérgenos 
interiores e exteriores, fumo do tabaco, irritantes 
químicos ocupacionais e poluição atmosférica. 

De acordo com os últimos inquéritos nacionais de 
saúde, a prevalência da asma diminuiu no 
Continente e aumentou no Algarve, sendo superior 
no género feminino, no Continente e Algarve, e nos 
homens em 98/99 e mais prevalente, tanto no 
Continente como no Algarve, no grupo etário 15-24 
anos e após os 65 anos (Fig 5.140, 5.141)  

 

 

 

 

 

Figura 5.140 Prevalência da asma (%) –INS 2005/06 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INS 05/06 

 

 

Figura 5.141 Prevalência da asma no Algarve, por grupo 
etário - INS 1998/99-2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INS 1998/99 e 2005/06 

 

Numa análise mais pormenorizada verifica-se que no 
Algarve, de acordo com os dois últimos INS, a 
prevalência da asma, à excepção do grupo etário 
mais idoso, registou um aumento nos restantes 
grupos etários, sendo, em 2005/06, superior no 
género feminino, nos grupos etários 15-24 anos 
(7,4%) e ≥75 anos (7,5%) e, nos restantes grupos 
etários mais elevada no género masculino com 
oscilações na prevalência entre 5,1% (no grupo 
etário <15 anos) e 9,5% (no grupo etário 65-74 anos) 
(Fig 5.140, 5.141) 

 

Figura 5.142 Prevalência de asma no Algarve por género 
(%) - INS 2005/06  

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA/INE – INS 98/99 e 05/06 
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Figura 5.143 Prevalência da asma (variação percentual) - 
Continente - INS 1998/99-2005/06 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA/INE – INS 98/99 e 05/06 

 

As variações percentuais na prevalência entre os INS 
98/99 e 05/06, segundo os grupos etários, foram, em 
geral, mais acentuadas no Algarve nos grupos etários 
<15 anos (19,5% vs – 10,2%), 25-44 anos (47,7% vs 
29,2%), 45-64 anos (1,7% vs -6,5%) e superiores no 
Continente, no grupo 15-24 anos (41,6% vs 30,4%) e 
no grupo >65 anos (-30,6% vs -4,3%). Quanto às 
diferenças de género verifica-se um agravamento 
generalizado para 2005/06, nas mulheres, no 
Algarve, em praticamente todos os grupos etários, 
ao contrário do que se observou no Continente, em 
que a variação percentual negativa foi uma evidência 
(Fig 5.143 a 5.144). 

 

Figura 5.144 Prevalência da asma (variação percentual) - 
Algarve - INS 1998/99-2005/06 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA/INE – INS 98/99 e 05/06 

Figura 5.145 Prevalência de asma segundo os anos de 
escolaridade INS 2005/06 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA/INE – INS 05/06 (dados não publicados) 

 

 

A prevalência da asma, de acordo com a 
escolarização, não mostra diferenças acentuadas em 
função do nível de escolaridade, tanto no Algarve 
como no Continente. Todavia, apresenta 
comportamentos diferentes: sendo mais prevalente 
nos jovens com 12 anos de escolaridade, no Algarve 
apresenta valores superiores nos 5-9 anos e 
inferiores nos <5 anos de escolaridade, 
comparativamente ao Continente (Fig 5.145). 

De uma forma geral, a prevalência é mais elevada no 
Continente, em todos os tipos de ocupação, 
exceptuando os trabalhadores activos e reformados 
em que se observam valores mais elevados no 
Algarve (5,1% e 7,3%, respectivamente) (Fig 5.146)  

 

 

Figura 5.146 Prevalência de asma, segundo a ocupação INS 
2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA/INE – INS 05/06 (dados não publicados) 

 

O 1º inquérito nacional sobre asma – INASma
85

, foi 
desenvolvido a partir de dois estudos transversais 
realizados em 2010 (Inquérito nacional de 
prevalência da asma - INPA e Inquérito nacional de 
controlo de asma -INCA). O INPA, ao estimar a 
prevalência da asma, rinite e sintomas respiratórios, 
na população geral, a nível nacional, numa amostra 
de 24412, utiliza o método de entrevista a 6003 
indivíduos e identifica uma prevalência de asma 
auto-referida de 11,6%. Apurados os excluídos e as 
recusas, são objecto de estudo 559 indivíduos, dos 
quais 39,9% homens e 60,1% mulheres, tendo 50,4% 
entre 18-64 anos e 19,7 e 29,9 pp têm menos de 18 
e mais ou igual a 65 anos. A maioria tem peso 
normal (43,3%), e baixo peso (8,4%) e 28.5 e 18,4% 
têm excesso de peso e obesidade. A maioria (66%) 
tem ou frequenta a escolaridade obrigatória, 3% a 
pré-escola e 34% o ensino secundário e superior. A 
asma é predominante nas classes sociais de nível 
médio (15,8%), elevado (16,5%) e médio-alto 
(47,4%). São fumadores 10%, 47,3% dos quais 
fumam mais de 10 cigarros, 13,2% ex-fumadores, 
76,7% nunca fumaram e 19,1% são fumadores 
passivos.  

Dos inquiridos, 57% têm a asma controlada e 41% 
dos asmáticos atinge a totalidade dos objectivos 
GINA

86
. O controlo da asma é maior nos indivíduos 

do ensino pré-escolar e ensino superior, no nível  



5 ESTADO DE SAÚDE 

 

 

147 

 

 

 

sócio-económico mais baixo, nos fumadores passivos 
e com baixo peso. 

Não existem diferenças estatisticamente 
significativas entre cada uma das regiões 
comparadas, apresentando o Algarve o valor de 
69,2% de asma controlada. 

 

DPOC 

Os factores de risco mais importantes são o consumo 
de tabaco, a exposição prolongada a ambientes 
muito poluídos (pó e fumos) ou a produtos químicos. 
A OMS aponta para que em 2030 passe a ser a 4ª 
maior causa de morte em todo o mundo, estimando-
se que aproximadamente 10% da população 
portuguesa esteja em risco de vir a desenvolver a 
doença, apresentando já queixas respiratórias 
importantes, embora sem revelar ainda obstrução 
brônquica demonstrável

87
. 

 

Figura 5.147 Prevalência de enfisema e bronquite crónica 
no Continente/ Algarve, segundo o género (%) –– INS 
2005/2006 

 
 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA/INE – INS 2005/06 

 

A prevalência do enfisema e bronquite crónica é 
mais elevada no Continente, apresentando o género 
feminino níveis superiores desta doença (3,8% vs 
3,3% e 1,3% vs 1,1%, no Continente e Algarve, 
respectivamente) (Fig 5.147). Tende a aumentar com 
a idade, sendo as prevalências mais elevadas a partir 
dos 45 anos, em especial após os 75 anos (5%). À 
excepção do grupo etário <15 anos e 45-64 anos, a 
frequência é superior nas mulheres nos restantes 
grupos etários (Fig 5.148)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.148 Prevalência de enfisema e bronquite crónica 
no segundo o género (%) – Algarve – INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA/INE – INS 2005/06 

 

Figura 5.149 Prevalência de enfisema e bronquite crónica 
segundo a escolaridade (%) – INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde- DSP, ARS Algarve, a 
partir de INSA/INE – INS 05/06 (dados não publicados) 

 

No Algarve, o enfisema e bronquite crónica são 
doenças que atingem, preferencialmente, baixos 
níveis de escolaridade, observando-se que mais de 
metade que a auto-referem têm menos que 9 anos 
de escolaridade (Fig 5.149). Por outro lado, os 
reformados apresentam uma prevalência mais 
elevada (8,8% no Continente e 3,8% no Algarve), 
sabendo-se que, nos restantes tipos de ocupação, a 
prevalência é sempre mais elevada no Continente 
(Fig 5.150). 
 

Figura 5.150 Prevalência de enfisema e bronquite crónica 
segundo a ocupação (%) - INS 05/06 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde- DSP, ARS Algarve, a 
partir de INSA/INE – INS 05/06 (dados não publicados). 

 

 

 

 

 



5 ESTADO DE SAÚDE 

 

 

148 

 

 

Tumores 

Em geral, existe uma diminuição do número de casos 
no período 2004-2009. Tal como em todos os países 
da UE, na Região, os tumores são mais frequentes 
nos homens e tendem a aumentar com a idade, 
atingindo a sua maior expressão nos grupos etários 
dos 55 aos 79 anos (Fig 5.151). A diferença de género 
verificada no Algarve é semelhante à de alguns 
países da UE27 (menos de 10% superior nos homens, 
como na Dinamarca e Chipre, longe dos 60% 
verificados na Espanha). A taxa de incidência por 
todos os tumores diminuiu de 418,3

0
/0000 para 

360,6
0
/0000 nos homens, e de 359,1

0
/0000 para 

347,2
0
/0000 nas mulheres, valores mais elevados que 

os encontrados em 2008 na UE27 (298 por 100000 
homens e 226 por 100000 mulheres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.151 Casos oncológicos de residentes no Algarve p/ 
grupo etário e sexo - 2004 e 2009-

 

 

 

 

Na Região algarvia, o tumor da mama feminina, 
cólon e recto e próstata são os que apresentam, ao 
longo do período 2004-2009, taxas de incidência 
normalmente mais elevadas. Por outro lado, o tumor 
do cólon e recto é, em geral, o que apresenta maior 
incidência no período em estudo (Quadro 5.XVIII). 
Existem acentuadas diferenças de género nos 
tumores da traqueia, brônquios e pulmão, bexiga, 
cólon e recto e estômago, sendo a incidência e 
respectiva taxa consistentemente mais elevadas no 
género masculino, atingindo no cancro da bexiga 
uma proporção de 8:2 (Fig 5.152). 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve, a partir de ROR Sul 

 

 

Quadro 5.XVIII Neoplasias - Incidência e taxas de incidência0/0000, por género 

 
    Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde –DSP, ARS Algarve a partir de ROR Su

 

 

 

 

 

 

 

N.º Taxa N.º Taxa N.º Taxa N.º Taxa N.º Taxa N.º Taxa N.º Taxa N.º Taxa N.º Taxa

BEXIGA 14 6,8 61 29,7 75 18,2 22 10,7 48 23,4 70 17,0 20 9,7 62 30,2 82 19,9

BRO-PUL-TRA 21 10,2 78 38,0 99 24,1 19 9,2 73 35,5 92 22,4 17 8,2 76 37,0 93 22,6

COLO DO ÚTERO 46 22,3 46 22,3 46 22,3 46 22,3 44 21,3 44 21,3

CÓLON E RECTO 77 37,4 119 57,9 196 47,6 75 36,4 145 70,6 220 53,5 104 50,5 148 72,1 252 61,2

ESTÔMAGO 18 8,7 54 26,3 72 17,5 25 12,1 56 27,3 81 19,7 15 7,3 34 16,6 49 11,9

MAMA FEM. 174 84,4 174 84,4 160 77,6 160 77,6 109 52,9 109 52,9

PRÓSTATA 97 47,2 97 47,2 81 39,4 81 39,4 74 36,0 74 36,0

Média 28,3 39,8 37,3 28,1 39,2 36,0 25,0 38,4 32,3

N.º Taxa N.º Taxa N.º Taxa N.º Taxa N.º Taxa N.º Taxa N.º Taxa N.º Taxa N.º Taxa

BEXIGA 7 3,3 81 37,9 88 20,6 14 6,5 71 33,0 85 19,8 8 3,7 74 34,0 82 18,9

BRO-PUL-TRA 21 9,9 77 36,1 98 23,0 22 10,2 94 43,7 116 27,0 18 8,3 54 24,8 72 16,6

COLO DO ÚTERO 58 27,2 58 27,2 55 25,6 55 25,6 64 29,5 64 29,5

CÓLON E RECTO 102 47,9 128 60,0 230 53,9 72 33,5 146 67,8 218 50,7 58 26,8 91 41,9 149 34,3

ESTÔMAGO 21 9,9 47 22,0 68 15,9 22 10,2 40 18,6 62 14,4 29 13,4 30 13,8 59 13,6

MAMA FEM. 231 108,5 231 108,5 150 69,8 150 69,8 177 81,7 177 81,7

PRÓSTATA 62 29,0 62 29,0 78 36,2 78 36,2 64 29,4 64 29,4

Média 34,4 37,0 39,8 26,0 39,9 34,8 27,2 28,8 32,0

NEOPLASIAS - N.º casos e taxas de incidência p/ Sexo

F M TotalF M Total

2006

F M Total

2007 2009

NEOPLASIAS

2008

F

2005

NEOPLASIAS M Total

F M Total F M Total

2004
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Figura 5.152 Taxas de Incidência p/ tumores malignos no 

Algarve e UE27 (%000) - 2008 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve, a 
partir de DEP, ROR Sul e DGS 

 

No Algarve, os tumores da bexiga, cólon e recto e 
estômago têm taxas de incidência superiores à UE27, 
e inferiores nos tumores da traqueia, brônquios e 
pulmão, apresentando-se as diferenças de género 
também superiores às verificadas na UE27. 

Na Região, analisado o peso de cada um dos tumores 
malignos no total dos tumores diagnosticados, 
apurou-se que os tumores do cólon e recto e mama 
feminina representam 23,1% e 21,2% da totalidade 
dos tumores, respectivamente, em 2004 e 2009. Por 
outro lado, nos mesmos anos, os tumores da bexiga, 
traqueia, brônquios e pulmão e próstata ocupam 
16,9% e 14,1% da totalidade dos tumores. 

A maioria das doenças da pele não representa riscos 
para a vida; tem, contudo, implicações sociais, 
financeiras e, muito especialmente, no domínio 
psicológico e qualidade de vida. A relação com o 
trabalho, exposição a radiações UV e factores 
genéticos (psoríase) estão entre as principais causas 
conhecidas

88
. 

As implicações na mortalidade estão essencialmente 
relacionadas com o melanoma maligno da pele, 
verificando-se que o impacto dos outros cancros da 
pele não melanoma é de 0,6 pessoas/100.000 
habitantes por ano. 

A taxa de incidência padronizada (à população 
mundial) do melanoma maligno no território 
nacional, segundo os últimos dados do ROR Sul e 
Norte, foi de 39 pessoas por 100.000 habitantes. A 
maior taxa de incidência na Região Sul 
(4,4p/100.000h) distancia-se dos 3,8 e 3,3 das 
Regiões Norte e Centro respectivamente. 

A última informação disponível é do ROR Norte 
(2005) que, ao comparar os valores com 2001, 
constata que o melanoma maligno registou um 
aumento de 0,2, enquanto no que se refere aos 
outros tipos de cancro a taxa de incidência se 
mantêm inalterada (0,6). 

 

 

 

 

A incidência é maior no género feminino entre 2001 
e 2005, aumentou 0,4p/100.000 habitantes (3,8 vs 
4,2) na Região Norte, valor inferior ao registado nos 
homens (0,1), cujos valores se situam em 2,7%, em 
2005. 

A taxa de incidência no cancro da pele é nula até aos 
20 anos de idade e aumenta, progressivamente, ao 
longo da vida, independentemente do género, 
embora se mantenha sempre mais elevada nas 
mulheres. A idade média de aparecimento do 
melanoma maligno é aos 57 anos (IPO – Lisboa) 
sendo de 21,5 casos /100.000 hab. nas mulheres 
com >= 75 anos. 

Os dados do GLUCOBAN
89

 mostram que a taxa de 
incidência mundial e a mortalidade do melanoma 
maligno para a população mais envelhecida foi mais 
elevada na América do Norte, Norte da Europa e 
Oceânia (10/1000.000 hab.). 

 

Figura 5.153 Proporção dos principais tumores na Região 
(%) – 2004/09 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve a 
partir de  ROR Sul 

 

Na UE27, tendo como referência o ano de 2006
90

, 
proporcionalmente, os principais tumores são os 
tumores da mama feminina (14,0%), próstata 
(13,2%), cólon e recto (13,0%), pulmão (11,6%) e 
bexiga (4,6%). Comparativamente, salienta-se, na 
Região, o peso cada vez mais crescente do tumor da 
bexiga, contrariamente aos restantes em que a 
proporção é inferior (Fig 5.153). 

Na UE27, em 2008, o cancro da mama foi 
responsável por 30% dos novos casos, o cancro da 
próstata por 25% e o cancro do pulmão por 12% de 
novos casos

91
. 

Num estudo realizado tendo como objectivos: 
estimar os custos do tratamento do cancro em 
Portugal, comparativamente com a UE25 e Estados 
Unidos e avaliar os custos do tratamento do cancro e 
das doenças cardiovasculares em Portugal em 
relação ao gasto total em medicamentos e a outras 
áreas de despesas em saúde

122
. Os resultados 

mostram que as despesas em saúde com o 
tratamento do cancro são inferiores à proporção da 
respectiva carga da doença. As despesas com  
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doenças cardiovasculares são duas vezes superiores 
à do cancro, numa situação em que a carga da 
doença seja semelhante. Os autores referem a 
probabilidade do tratamento do cancro estar sub-
financiado. 

 

Saúde mental 

Nos países europeus a OMS
132

 estimou a prevalência 
de perturbações mentais entre 9,1% na Alemanha e 
20,5% na Ucrânia. Para Espanha, país geográfica e 
culturalmente semelhante a Portugal a prevalência 
estimada foi de 9,2%. 

O WHO/HBSC Forum em 2007, reconhece no modelo 
desenvolvido por Morgan

130
como da maior 

importância para a promoção da coesão social e 
subsequente bem-estar em termos de saúde mental 
dos jovens. 

Como factores de suporte macro ambiental a nível 
educacional, de qualidade de vida, acesso a uma 
habitação salubre e a um ambiente saudável estão 
inerentes níveis mais elevados de bem-estar, saúde 
ao longo do ciclo de vida, bem-estar mental e 
diminuição de comportamentos de risco. Estes 
vectores interferem com a saúde positiva, minoram 
o consumo de substâncias, bullying e são reforçados 
por hábitos alimentares, actividade física e saúde 
sexual. 

A saúde mental na infância manifesta-se em 
perturbações emocionais e do comportamento 
como a hiperactividade e o défice de atenção. As 
últimas estimativas da OMS referem que 10 a 20% 
das crianças têm problemas de saúde mental e, 
segundo um estudo realizado em 2009 em 
Portugal

133
 sobre a saúde mental, infantil e juvenil 

nos CSP refere que 5 a 10% têm uma perturbação 
psiquiátrica, implicando uma diminuição da 
qualidade de vida e do processo de aprendizagem. 

A saúde mental e bem-estar dos jovens repercutem-
se na estabilidade e prosperidade da Europa. Os 
custos nos cuidados de saúde, produtividade dos 
pais e o risco de doença mental na idade adulta são 
factores demasiado importantes para serem 
menosprezados. O bem-estar e a saúde mental nas 
crianças e adolescentes sugerem uma relação 
inversa com a equidade em saúde. A abordagem e o 
conceito de saúde e equidade em todas as políticas 
não se relacionam apenas com a saúde, mas sim com 
determinantes sociais, tais como o nível educacional 
(ou de instrução), com a não estigmatização na 
escola, em função da debilidade económica, pobreza 
das famílias induzirá o desenraizamento social, a 
retenção escolar, comprometimento de 
comportamentos saudáveis, abandono escolar, 
desemprego ou grande fragilidade no mercado de 
trabalho indiferenciado, exclusão social e pobreza 
replicando o modelo parental e, mesmo, acentuando 
a estigmatização. 

 

 

Estima-se que cerca de 10% da população, a nível 
mundial, tenha sofrido, em qualquer momento, pelo 
menos uma doença mental. Existe um aumento 
significativo da prevalência da depressão em grupos 
de nível sócio económico baixo e evidência de uma 
associação positiva com acontecimentos de vida 
stressantes, exposição a violência e outros crimes, 
doença crónica, baixo nível de escolaridade, 
ambiente de trabalho stressante, desemprego, baixo 
salário e género feminino

92
.  

O recente estudo de morbilidade psiquiátrica em 
Portugal

93
revela que somos o país da Europa com a 

maior prevalência de doenças mentais na população 
e que, no último ano, quase um em cada cinco 
portugueses (23%) sofreu de uma doença 
psiquiátrica e quase metade (43%) já experienciou 
uma destas situações ao longo da vida. No nosso país 
as doenças mentais mais importantes são as 
perturbações de ansiedade (16,5%), as perturbações 
depressivas (7,9%) e as perturbações do controlo dos 
impulsos (3,5%). 

Outros resultados mostram que 33,6% dos doentes 
com perturbações graves não tiveram qualquer 
tratamento e, dos que foram acompanhados, 38,9% 
foram assistidos em serviços especializados em 
saúde mental, enquanto 47,1% foram 
acompanhados em consultas de medicina geral e 
familiar. Destaca-se ainda que apenas 1,7% da 
população com problemas de saúde mental tem 
acesso aos serviços públicos especializados e o 
internamento continua a consumir a maioria dos 
recursos (83%), quando, em países desenvolvidos, 
não deve ultrapassar 50%

94
. 

 

Alterações do sono 

As alterações do sono têm implicações na saúde 
física e mental, podendo constituir um sinal de 
alarme de perturbações depressivas e ansiedade e 
causa de acidentes de trabalho e viação. 

Na região do Algarve salienta-se, de 1999-2004: 

 A tendência crescente da prevalência das 
alterações do sono de 13,4% para 18,7%, para a 
qual contribuem as mulheres, os mais idosos 
(65-74 anos) e os que detêm menor nível de 
instrução. A tendência regional acompanha o 
padrão nacional (14,1% para 16,2%), embora de 
forma mais marcante. 

 As horas de sono (≥6 horas de sono nocturno) 
em dias úteis diminuíram (82,7% para 81,1%) de 
forma significativa nos mais velhos, nas 
mulheres e na população com níveis de 
escolaridade mais baixos, acompanhando a do 
país (87,3% para 85,1%), embora de forma 
menos marcada. 
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 O consumo de indutores do sono aumentou de 
4,3% para 7,2%, tal como no Continente (10,6% 
para 13,9%). 

 

Os problemas de saúde mental são comuns, 
reconhecendo-se que uma em cada seis pessoas 
experiencia depressão ou ansiedade no seu percurso 
de vida. 

Segundo os dados do 4º INS, em 2005/06, 27,6% da 
população residente em Portugal continental com  

 

≥15 anos, estava em provável sofrimento 
psicológico, sendo o sexo feminino mais afectado 
(36,8%) em comparação com o sexo masculino 
(17,6%). A região do Algarve mostra: 

 menor sofrimento psicológico (22,4%), 
mantendo-se, tal como no Continente, o género 
feminino a apresentar níveis mais elevados; 

 a maior diferença entre Continente e Região 
verifica-se no grupo etário dos 15-24 anos 
apresentando os algarvios (+25,1%) e algarvias 
(+20,1%) níveis de sofrimento psicológico muito 
mais elevados que a restante população do 
Continente. 

 

Figura 5.154 Consumo de ansioliticos, hipnóticos, 
antidepressivos no SNS em ambulatório (0/00 hab/dia) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve 
a partir de ACS/Infarmed, 2009 

 

No espaço geográfico continental português 
consomem-se mais 45,2% ansiolíticos, hipnóticos, 
sedativos e antidepressivos por habitante/dia, 
tendo-se registado um acréscimo relativo de 25,3% 
de 2004-2009. Embora com um menor consumo na 
Região, o acréscimo (20,5%) foi inferior ao do 
Continente, nomeadamente com o contributo dos 
concelhos de Silves, Portimão, Faro e Vila Real de 
Santo António. Os agricultores, os pescadores e os 
trabalhadores não qualificados são os grupos de 
profissionais que registam valores mais elevados de 
sofrimento psicológico, tanto na Região como no 
Continente. 
 

 

 

 

 

Figura 5.155 Prevalência de mandatos de condução para 
observação psiquiátrica de emergência (/103 hab)- 2005-
2010 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP a partir de DSP 

 

Observa-se, no sexténio em estudo, uma tendência 
crescente nas observações psiquiátricas de urgência, 
sendo as taxas mais elevadas em Albufeira e Tavira 
(>9,44

0
/0000), Faro e Vila Real de Sto António (7,09-

9,94 
0
/0000) e Olhão (4,73-7,08 

0
/0000). 

Por outro lado, foram em 2009, os concelhos de 
Faro, Albufeira e Tavira, os que mais contribuíram 
para o número de observações psiquiátricas de 
urgência (Fig 5.156) 

 

Figura 5.156 Número de mandados de condução para 
observação psiquiátrica de urgência (0/0000) – Algarve - 2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de DSP 

 

Dos indivíduos com provável sofrimento psicológico 
em cada grupo etário, a diferença de género vai 
progressivamente aumentando a favor das 
mulheres, proporcionalmente ao aumento da idade, 
atingindo 52,4% contra 47,6% aos 15-24 anos e 
83,8% contra 16,2% na população com sofrimento 
psicológico ≥85 anos (Fig 5.157) 
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Figura 5.157 Existência provável de sofrimento psicológico 
por grupo etário (proporção Homem-Mulher) – Algarve – 
INS 2005/06 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de ACS/INSA 

 

Estimou-se que 22,4% da população residente no 
Algarve, com mais de 15 anos, e 27,6% dos 

continentais viviam com provável sofrimento 
psicológico. Desagregando por género, é de referir 
que as mulheres representam uma prevalência de 
sofrimento psicológico apreciavelmente superior aos 
homens, quer no Algarve (homens 15,2 vs mulheres 
29,5%) quer no Continente (homens 17,6% vs 
mulheres 36,8%) (fig 5.158) 

 

Figura 5.158 Prevalência de sofrimento psicológico por 
género (%)  - (INS 2005/06) 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de ACS/INSA 

 

Contrariamente à meta do PNS para 2010 de reduzir 
em 20% o consumo em ambulatório de ansiolíticos, 
hipnóticos e antidepressivos, verifica-se que tanto no 
Algarve como no Continente o aumento foi de 18,7% 
e 32,8%, respectivamente (Fig 5.154). 

Os diagnósticos que motivaram a prescrição de 
psicofármacos foram, por ordem decrescente, a 
ansiedade, depressão, perturbações do sono e, por 
último, as demências e psicoses (seis vezes mais 
frequentes que a ansiedade). A ansiedade é três 
vezes mais frequente no género feminino dos 65-74 
anos enquanto a depressão é mais frequente dos 55-
65 anos e 4,2 vezes mais frequente nas mulheres

95
. A 

demência é significativamente mais frequente nas 
mulheres com ≥75 anos. 

A baixa escolaridade influencia negativamente o 
provável sofrimento psicológico em ambos os 
géneros, tanto no Continente como na Região, 
padrão que se confirma nas restantes Regiões do 
país. 

 

 

No Continente, 4 em cada 10 pessoas com 
escolaridade inferior a 5 anos, tem provável 
sofrimento psicológico, valor que diminui na Região 
para 3 em cada 10. As maiores diferenças 
Continente/Algarve verificam-se no grupo que tem 
menos anos de escolaridade (40,6% para 32,4%) (Fig 
5.159)  

 

Figura 5.159 Prevalência do sofrimento psicológico, 
segundo a escolaridade (%) - INS 2005/06 

 
Fonte: Elaborado p/ Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA INS 05/06 (dados não publicados) 

 

Os trabalhadores não qualificados e as domésticas 
são os que apresentam uma maior 
representatividade de sofrimento psicológico, tanto 
no Continente (43,3%) como na Região (36,0%). Em 
suma, o sofrimento psicológico é menor à medida 
que se sobe na escala social, assumindo-se que os 
determinantes educacionais predizem menor 

sofrimento psicológico (Fig 5.160). 

Figura 5.160 Prevalência do sofrimento psicológico, 
segundo a ocupação (%) – Algarve e Continente - INS 
2005/2006 

 

Fonte: Elaborado p/ Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA INS 05/06 (dados não publicados) 

 

Figura 5.161 Prevalência do sofrimento Psicológico, 
segundo o estado civil (%) – Algarve e Continente - INS 
2005/2006 

 
Fonte: Elaborado p/ Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA INS 05/06 (dados não publicados) 
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A viuvez, o divórcio e a separação são a causa mais 
frequente de sofrimento psicológico, tanto no 
Algarve (46,4% e 30,4%) como no Continente (52,7% 
e 46,4%), apesar de existir uma percentagem de 
indivíduos que, com este estatuto, não referem 
sofrimento psicológico (Fig 5.161). 

 

Depressão 

Figura 5.162 Prevalência da depressão (%)–INS 2005/06 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA INS 05/06 

 

A depressão é mais prevalente no Continente que no 
Algarve, sendo as taxas mais elevadas nas mulheres 
(11,6% e 3,5% no Continente e Algarve 
respectivamente). Na região algarvia, a diferença 
entre géneros, segundo o grupo etário, é bastante 
acentuada para o género feminino, a partir dos 25 
anos. Apenas no grupo 15-24, a percentagem é 
superior nos rapazes, sendo os valores nos jovens 
com <15 anos inexistente nos rapazes e com valor 
residual nas raparigas (0,6%) (Fig 5.160 e 5.163) 

 

Figura 5.163 Prevalência da depressão, por género e grupo 
etário (%) - Algarve – INS 2005/06 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA INS 05/06 

Figura 5.164 Prevalência da depressão, segundo a 
ocupação –INS 2005/06 

 
Fonte: Elaborado p/ Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA INS 05/06 (dados não publicados) 

 

 

 

As domésticas, desempregados e reformados são os 
tipos de ocupação que apresentam indivíduos com 
prevalências mais elevadas de depressão no 
Continente e Algarve. Por outro lado, a depressão é 
mais vincada em indivíduos com níveis de 
escolaridade inferiores a 5 anos (8,4% e 6,1%, no 
Continente e Algarve, respectivamente) (Fig 5.164, 
5.165). 

 
 

Figura 5.165 Prevalência da depressão, segundo a 
escolaridade - INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado p/ Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA INS 05/06 (dados não publicados) 

 

 

Morbilidade hospitalar 

Os internamentos hospitalares na Região, desde 
2005, têm oscilado entre 89 e 96 internamentos por 
mil habitantes. Contudo, segundo a DGS, em 2007, o 
número de internamentos foi o mais elevado 
durante este arco temporal (100 internamentos por 
mil habitantes), sendo em 2009 de 96,2 por 1000 
habitantes, especialmente à custa de Monchique e S. 
Brás de Alportel, valor inferior ao do Continente 
(116,4‰). 

Na análise da morbilidade hospitalar recorremos à 
informação e análise da frequência dos doentes 
saídos, obtida através do registo de GDH do ACSS. As 
patologias foram agrupadas de acordo com a 
definição da OMS, também utilizada pela DGS. Os 
GHD podem ser entendidos como medidas indirectas 
do peso de determinadas doenças na comunidade. 
Alguns países procuram, a partir dos dados da 
morbilidade hospitalar, estimar a tendência de 
determinadas doenças crónicas. 

A análise comparativa dos GDH em 2004 e 2009 
permite constatar que existiu um aumento de causas 
de internamento nos seguintes grupos de doenças: 
tumores (0,4‰), transtornos mentais (0,7‰), 
doenças do sistema nervoso e órgãos dos sentidos 
(1,7‰), doenças do sistema osteomuscular e do 
tecido conjuntivo (0,1‰), doenças do aparelho 
geniturinário (0,2‰). Paralelamente, verificou-se 
uma diminuição das seguintes causas de 
internamento: doenças infecciosas e parasitárias 
(0,5‰), doenças das glândulas endócrinas, nutrição 
e metabolismo (0,9‰), doenças do sangue e órgãos 
hematopoéticos (0,1‰), doenças do aparelho  
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circulatório (5,1‰), doenças do aparelho 
respiratório (0,7‰), doenças do aparelho digestivo 
(0,9‰), sintomas sinais e afecções mal definidas 
(1‰), lesões e envenenamentos (0,9‰). A 
acentuada redução verificada no grupo das doenças 
do aparelho circulatório, mereceria uma investigação 
sobre a sua causalidade Fig 5.166, 5.167). 

 

Figura 5.166 Causas de internamento segundo grupos 
doenças (0/00 hab.)  – 2004 

 

I – Doenças infecciosas e parasitárias   II – Tumores   III – Doenças das glândulas 
endócrinas, nutrição e metabolismo IV – Doenças do sangue e orgãos 
hematopoiéticos   V – Transtornos mentais  VI – Doenças do sistema nervoso e 
órgãos dos sentidos   VII – Doenças do aparelho circulatório   VIII – Doenças do 
aparelho respiratório  IX – Doenças do aparelho digestivo  X – Doenças do 
aparelho geniturinário   XI – Complicações da gravidez, parto e puerpério   XII – 
Doenças da pele e tecido celular subcutâneo   XIII – Doenças do sistema 
osteomuscular e do tecido conjuntivo     XIV – Malformações congénitas    XV – 
Afecções perinatais   XVI – Sintomas, sinais e afecções mal definidas       XVII – 
Lesões e envenenamentos     

Outras categorias* (Cont: 13.2 e Alg: 15.3) 

* Inclui: as situações codificadas com o código V (“outros motivos para o 
contacto com os serviços de saúde”), nomeadamente a classificação de crianças 
nascidas vivas e sadias; a supervisão da gravidez e puerpério e outros 
procedimentos específicos e 606 casos de doentes sem diagnóstico. 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de MS, ACSS, DGS/DSEES 

 

Figura 5.167 Causas de internamento segundo grupos de 
doenças(0/00 hab.) - Continente, Algarve e UE-27 – 2009 

 

I - Doenças infecciosas e parasitárias  II - Neoplasias (Tumores)  III - Doenças 
endócrinas, nutricionais e metabólicas  IV - Doenças do sangue (órgãos 
hematopoéticos) e algumas alterações imunitárias  V - Perturbações mentais e 
do comportamento  VI - Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos  
VII - Doenças do aparelho circulatório  VIII - Doenças do aparelho respiratório  
IX - Doenças do aparelho digestivo  X - Doenças da pele e do tecido celular 
subcutâneo  XI - Doenças do sistema osteomuscular/tecido conjuntivo  XII - 
Doenças do aparelho geniturinário  XIII - Malformações congénitas e anomalias 
cromossómicas  XIV - Sintomas, sinais, exames anormais, causas mal definidas  
XV - Lesões, envenenamento e outras consequências de causas externas  

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de MS, ACSS, DGS/DSEES e Eurostat 

No grupo I – doenças infecciosas e parasitárias - as 
infecções por HIV/SIDA são responsáveis pela maior 
proporção de internamentos no Algarve (28,9%) e as 
infecções intestinais no Continente (23,1%). Os  

 

 

tumores malignos da mama têm um peso 
importante como causa de internamento no grupo II, 
quando comparados com os restantes tumores, 
tanto na Região como no Continente (8,7% e 6,8%, 
respectivamente). A diabetes mellitus distingue-se 
como principal entidade nosológica de internamento 
no grupo III de – doenças endócrinas, nutricionais e 
metabólicas na Região (49,3%) e Continente (40,2%) 
(com uma variação de 2000 para 2007 de + 16,5%).  

 

No grupo V, o abuso de álcool, incluindo a psicose 
alcoólica, representa, neste grupo, 11,9% de 
internamentos no Continente e 8,5% na Região. As 
doenças cerebrovasculares e o enfarte agudo do 
miocárdio têm um peso importante no grupo VII – 
doenças do aparelho circulatório - mais marcado na 
Região (21,8% e 11,9%) que no Continente (16,5% e 
8,9%). No grupo VIII – doenças do aparelho 
respiratório - a pneumonia bacteriana é a principal 
causa de internamento na Região (29,0%) e no 
Continente (22,8%). Nas doenças do aparelho 
digestivo (grupo IX), as 3 principais causas de 
internamento são a hérnia abdominal (25,5% no 
Continente e 24,7% no Algarve), a colelitíase e 
colecistite (18,8% no Algarve e 17,1% no Continente) 
e a apendicite (13,3% e 11,8%, no Algarve e 
Continente, respectivamente). A artrite reumatóide 
é a principal causa de internamento por doenças do 
sistema osteomuscular e tecido conjuntivo (24,9% 
no Algarve e 19,4% no Continente). Nas doenças do 
aparelho geniturinário (grupo XII) as doenças do rim, 
uréter, incluindo a pielonefrite aguda, crónica e 
infecção urinária, registam 29,6% de internamentos 
no Algarve e 28,0% no Continente. Finalmente, no 
grupo XV, correspondente às lesões, 
envenenamentos e outras consequências de causas 
externas, destacam-se as complicações decorrentes 
de intervenção médica com maior peso no 
Continente (24,5%) que no Algarve (20,6%). 

 

Na Região, a taxa de ocupação das camas no período 
2005/08, foi, em 2005, de 81,1%, registando o 
Algarve, em 2006, a menor taxa de ocupação (74%), 
contrariamente a 2007 (80%), 2008 (87,7%), valor 
superior ao do Continente (77,0%). 
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Figura 5.168 Indicadores das tecnologias da informação nos 

hospitais (bienal) (%) 

 

Fonte: Anuários Estatísticos da Região do Algarve - INE, I.P., Inquérito à 
Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nos Hospitais. 

 

Incapacidade 

O envelhecimento da população é, na maioria das 
vezes, acompanhado por alterações funcionais, 
físicas, mentais e sociais que se repercutem na 
autonomia funcional, nomeadamente nas 
actividades relacionadas com as tarefas diárias e de 
adaptação ao meio ambiente, determinando a 
dependência de terceiros. As áreas estudar a na 
avaliação funcional multidimensional de idosos, são 
os parâmetros de capacidade funcional, incluindo as 
actividades relacionadas com as tarefas de cuidados 
pessoais e tarefas de adaptação ao meio ambiente; 
parâmetros de capacidade locomotora; parâmetros 
de morbilidade, incluindo a caracterização do estado 
de saúde física e mental, bem como aspectos sócio-
económicos

124
. 

A comparabilidade da dependência funcional por 
grupo etário, género, assim como a associação de 
estilos de vida e dependência funcional, permite-nos 
simular o cut-off etário a partir do qual pode existir 
uma maior prevalência de dependência funcional – 
70 anos - sendo que a relação com os parâmetros 
laboratoriais está limitada devido à elevada 
prevalência de doenças crónicas. 

A análise destes parâmetros nos grupos etários 55-
64 anos, 65-74 anos e ≥75 anos a nível nacional, 
revela que o grupo etário 55-64 anos apresenta uma 
menor percentagem de casos desfavoráveis em 
quase todos os parâmetros (rede social, locomoção, 
quedas, autonomia instrumental, saúde, estado 
emocional e actividade física), bem como na 
dependência funcional. Os hábitos de vida neste 
grupo registam a maior percentagem de casos 
desfavoráveis. 

 

 

 

 

 

 

O grupo etário 65-74 anos, comparativamente com 
os restantes grupos etários, apresentou menor 
percentagem de casos desfavoráveis quanto à 
autonomia física e à avaliação cognitiva. O grupo 
etário de 75 e mais anos registou menor 
percentagem de casos desfavoráveis quanto ao 
tabagismo. 

Na Região, a autonomia funcional no desempenho 
das tarefas do dia-a-dia é mais desfavorável do que 
no Continente. Na dependência funcional – 
locomoção, autonomia física e instrumental - 
destaca-se uma associação estatisticamente 
significativa entre as regiões, apresentando o 
Algarve 6,4% de indivíduos inactivos (valor mais 
baixo entre as regiões), verificando-se uma 
associação significativa entre as queixas de saúde e 
as consultas médicas, sendo a percentagem de 
indivíduos em situação desfavorável mais elevada no 
Algarve comparativamente com a região Norte. Em 
relação aos estilos de vida, quanto ao score 
frequência alimentar a Região apresenta a situação 
mais desfavorável (22,6%), conjuntamente com a 
Região de Lisboa e Vale do Tejo. Relativamente aos 
hábitos tabágicos a Região apresenta uma menor 
percentagem de fumadores e a maior percentagem 
de fumadores passivos (27,6%). 

Em síntese, os resultados mostram no Algarve, 
comparativamente com as restantes regiões, e por 
ordem decrescente de classificação: score de rede 
social (10,9% desfavorável – em 4º lugar entre as 
regiões); score classe social (82,1% desfavorável – 
em 2º lugar); score locomoção (1% desfavorável – 
em 3º lugar); score quedas (45,5% - em 3º lugar); 
score autonomia física (1% desfavorável – em 4º 
lugar); score autonomia instrumental (24,3% 
desfavorável – em 2º lugar); outcome da 
dependência funcional (24,6% desfavorável – 2º 
lugar); score saúde (72,2 % desfavorável – em 2º 
lugar); score estado emocional (43,4% desfavorável – 
3º lugar); score avaliação cognitiva (4,6% 
desfavorável – 4º lugar). 

 

Figura 5.169 População residente com ≥ 10anos que 
declarou estar sempre acamada/sentada ou limitada à sua 
casa para se movimentar (%). 

 
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005-2006) 
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O ONSA realizou um estudo que integra a amostra 
de famílias ECOS, através de um inquérito por 
entrevista telefónica a um dos elementos de 18 e 
mais anos residente na unidade de alojamento, com 
o objectivo de estimar a prevalência de algumas 
doenças e condições oftalmológicas. 

As prevalências auto-declaradas estimadas revelam 
10% de cataratas nos indivíduos do Continente com 
≥25 anos, valor superior ao encontrado no Algarve, 
tal como se verifica em relação ao glaucoma (Fig 
5.170). 

 

Figura 5.170 Prevalência da incapacidade visual auto-
referida - 2006 (%) 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 

de INSA 2006 

 

O género, grupo etário e nível de instrução são 
variáveis diferenciadoras na incapacidade visual por 
cataratas e glaucoma, sendo mais frequentes no 
género feminino; tendem a aumentar com a idade e 
a diminuir com o nível de instrução. A limitação das 
actividades diárias por problemas de visão é de 16%. 

Nas populações idosas a perda/deficiência auditiva 
tem uma prevalência que varia entre 30 a 40%

96
. A 

deficiência auditiva traduz-se numa diminuição da 
qualidade de vida do indivíduo, impacto psicossocial 
negativo, inabilidade para realizar tarefas 
domésticas, aumento de acidentes ocupacionais e 
isolamento social, desvantagens de ordem 
educacional, social, económica e profissional e 
afecta, com mais frequência, as classes sociais mais 
baixas. 

A prevalência da incapacidade auditiva nos homens 
na Região é de 8,2% e de 8,9% nas mulheres, sendo a 
prevalência padronizada de 9,1% e 9,2%, 
respectivamente. A prevalência no grupo etário dos 
≥65 anos é superior no género masculino 
(23,6vs21,4%). Aumenta com a idade, sobretudo a 
partir dos 55-64 anos, apresentando os níveis de 
escolaridade mais elevados menor prevalência de 
incapacidade auditiva e o baixo grau de escolaridade 
(<5anos) uma  prevalência 5 vezes superior  

 

 

 

 

relativamente aos que têm ≥10 anos de 
escolaridade

97
. Para a prevalência mais elevada nas 

mulheres contribui o grupo etário dos 45-64 anos. 
Em Portugal, a prevalência bruta de incapacidade 
auditiva foi de 8,4% e aumentou com a idade. O sexo 
masculino apresentou prevalências mais elevadas, 
especialmente a partir dos 35-44 anos. 

A estimativa para o nosso país é que existam 745000 
portugueses com incapacidade auditiva, sendo a 
maioria afectada por formas “moderadas” (cerca de 
703000) e um número muito mais pequeno por 
formas “graves” (cerca de 42000). 

 

Cuidados continuados 

Com o envelhecimento da população e a maior 
probabilidade de pessoas em situação de 
dependência ou perda de funcionalidade e as 
alterações no modelo familiar, nomeadamente na 
mobilidade para o exterior e dentro do país 
relacionada essencialmente com o mercado de 
trabalho, criam novas realidades que implicam 
modelos de acompanhamento na saúde, no domínio 
nos quais se inserem os cuidados continuados 
integrados (CCI). 

As motivações para o investimento em CCI incluem a 
pressão para melhorar a eficiência da resposta dos 
cuidados hospitalares, permitir a reabilitação no pós-
internamento, reduzir o reinternamento hospitalar, 
promover e manter o apoio continuado às pessoas 
com doença crónica e incapacitante e reduzir as 
despesas com o SNS. 

 

Em 2008, o perfil do utente na rede de cuidados 
continuados integrados (RCCI) é maioritariamente 
feminino (58%). O número de mulheres inscritas 
cresce sempre à medida que se avança na idade a 
partir dos 65 anos, sendo de 27,9% e 57,7% nos 65-
79 anos e mais de 80 anos, respectivamente. No 
entanto, os homens dos 18 aos 48 anos (22,1%) e os 
dos 65 aos 79 anos (36,9%) apresentam o maior 
número de inscritos. Segundo a tipologia de 
internamento, as unidades de convalescença, 
reabilitação e manutenção têm maiores taxas de 
ocupação do que a unidade de cuidados paliativos. 

No Algarve, a RNCCI iniciou-se em 2005, tendo sido 
admitidos, de 2008 a 2010, 10665 utentes 
distribuídos por 28 ECCI (71,8%-7657), UC (14,7%-
1566), UMDR (6,5%-690), ULDM (4,9%-524) e UC 
(2,1%-228). A maioria dos doentes é do género 
feminino (56%), com mais de 70 anos (75,4%), vive 
acompanhado (86%), ao contrário do que acontece a 
nível nacional (21%, em 2009), e uma pequena 
minoria sozinha (11%), sendo as principais patologias 
as sequelas de AVC, feridas, úlceras de pressão e 
doenças do foro osteoarticular, continuando, tal 
como a nível nacional, a verificar-se um aumento  
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sustentado das referenciações e do número de 
doentes assistidos. Como propõe Sakellarides

98
 é 

necessário avaliar a sustentabilidade social, que 
compreende a garantia da continuidade dos 
benefícios para a saúde e equidade no acesso, a 
sustentabilidade organizacional que compreende a 
institucionalização e a intersectoralidade das 
actividades e a capacidade organizacional das 
instituições, a sustentabilidade financeira que 
compreende a sobrevivência da instituição e do 
sistema. 

 

Prevenção da Doença 

Rastreios 

Quadro 5.XIX Rastreio Diagnóstico Precoce – RN rastreados 

  

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Centro de Genética Médica. INSA 

 

No Algarve foram realizados, em 2008 e 2009, 4,7% 
da totalidade dos rastreios efectuados em Portugal 
(Quadro 5.XIX). Como resultado foram identificados, 
em 2009, no Continente 44 casos de hipotiroidismo 
congénito e 42 casos de doenças hereditárias do 
metabolismo. No Algarve, no mesmo ano, 
diagnosticaram-se 4 casos de hipotiroidismo 
congénito e 1 caso de doença hereditária do 
metabolismo (défice de MCAD). 

 

 

 

Anomalias congénitas 

O registo nacional de anomalias congénitas é um 
registo nosológico de base populacional que recebe 
notificações da ocorrência de anomalias congénitas 
nos serviços hospitalares de Obstetrícia e 
Pediatria/Neonatologia, com o objectivo de calcular 
a prevalência de anomalias congénitas do país e 
caracterizar a distribuição geográfica pela residência 
das mães. O RENAC, que integra a European 
Surveillance of Congenital Anomalies, e, à 
semelhança do que se verificou na maioria dos 
registos internacionais, optou por utilizar, a partir de 
2000, a codificação das anomalias congénitas, 
segundo o CID10, e abrange os NV, fetos mortos com 
idade gestacional ≥20 semanas ou com 500gramas e 
fetos oriundos de interrupções médicas de gravidez 
por malformação, independentemente da idade 
gestacional ou peso (Quadro 5.XX). 

 

 

 

 

Quadro 5.XX– Prevalência das anomalias congénitas 

 
Fonte: INSA 2010 

 

As anomalias mais frequentes observadas a nível 
nacional foram as do aparelho circulatório, sistema 
osteoarticular e aparelho urinário. A prevalência 
média das anomalias congénitas foi de 1978 por 
10000 nascimentos, obtendo-se que 25,5% das 
anomalias são do aparelho circulatório, a que 
corresponde a prevalência de 50,5 por cada 100000 
nascimentos. Seguiram-se as do sistema 
osteoarticular (20,7%) que corresponde a 40,9 casos 
por cada 10000 nascimentos e as do aparelho 
urinário, com 14,5% (287 casos por cada 10000 
nascimentos). 

Foi registado consumo de tabaco em 9% das 
mulheres e consumo de bebidas alcoólicas em 2,7%. 
Os valores são inferiores aos valores mínimos 
considerados internacionalmente na avaliação de 
qualidade de qualquer registo de anomalias 
congénitas. 

As taxas são mais elevadas no Algarve que no 
Continente, embora se note uma tendência 
decrescente que corresponde a um decréscimo 
relativo de 19,8% 

 

 

Figura 5.171 Anomalias congénitas, por região e residência 
da mãe (0/0000) 

 
 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA 2002-2007 “Registo Nacional de Anomalias Congénitas” 

 

Há uma subida acentuada na prevalência das 
anomalias congénitas em idades inferiores aos 15 
anos e uma subida moderada após os 35-39 anos e 
acentuada após os 45-49 anos (Fig 5.172). 

 

 

 

 

 

Nº % Nº %

2008 4907 4,7 105437 100

2009 4731 4,7 99809 100

Algarve Portugal

Nº Taxa/10000 Nº Taxa/10000 Nº Taxa/10000 Nº Taxa/10000

85 177,4 123 247,2 89 185 70 142,4

20072004 2005 2006
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Figura 5.172 Anomalias congénitas por idade da mãe 
(0/0000) – Portugal – 2002-2007 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA 2002-2007 “Registo Nacional de Anomalias Congénitas” 

 

Rastreio do cancro da mama 

As abordagens estratégicas na área do cancro ao 
integrarem registos de base populacional e 
programas de rastreio, promovem o controlo da 
doença e ajudam a reduzir as desigualdades em 
saúde e no acesso aos cuidados de saúde. 

É um programa iniciado em 2005, numa parceria 
entre a ARS Algarve, a Associação Oncológica do 
Algarve, o Hospital de Faro e o Centro Hospitalar do 
Barlavento Algarvio. Inserindo-se nas estratégias 
regionais e nacionais, decorre com uma 
periodicidade bienal, tendo como população alvo as 
mulheres dos 50 aos 69 anos de idade de todos os 
concelhos do Algarve. Consiste na realização de uma 
mamografia digital com duas incidências com dupla 
leitura independente

99
. 

Concluída a segunda volta do programa de rastreio 
do cancro da mama, apurou-se que a taxa de adesão 
é superior à verificada na UE25 (31%) (Quadro 5.XXI), 
com um acréscimo de 13% (45% na 1ª volta e 58% na 
2ª volta), aproximando-se da meta para 2010 (60%).  

Manteve-se estável em Faro e Portimão e aumentou 
nos restantes concelhos. Este aumento da taxa de 
adesão correspondeu a um aumento da 
percentagem de tumores malignos diagnosticados 
para cerca de 2 mulheres em cada 1000 versus 
1,5/1000 mulheres na 1ª volta, tendo sido 
diagnosticados desde o início do programa 148 
tumores malignos. O cancro da mama mostrou um 
aumento da incidência em todos os ACES, 
encontrando-se,  respectivamente, na 1ª e 2ª volta 
no ACES Sotavento 14 e 17, ACES Central 26 e 41 e 
ACES Barlavento 22 e 27 casos, num total de 147 
tumores malignos e 7 cancros de intervalo. 

Os concelhos do interior são os que apresentam 
melhor taxa de adesão nas 2 voltas (Fig 5.173 e 
5.174). 

 

 

 

 

Figura 5.173 Rastreio do cancro da mama - Taxa de adesão 
1ª volta (%) 

 
Fonte: INE - Indicadores Demográficos (Última actualização destes dados: 31 de 
Maio de 2010) (*) Nota: Taxa calculada com base na população média  

 

Figura 5.174 Rastreio do cancro da mama - Taxa de Adesão 
2ª Volta (%) 

 
Fonte: INE - Indicadores Demográficos (Última actualização destes dados: 31 de 
Maio de 2010) (*) Nota: Taxa calculada com base na população média  

 

Os rastreios programados têm uma maior adesão na 
UE25 (9%vs3% em Portugal), embora as 
mamografias efectuadas por iniciativa do médico 
sejam superiores no País e a pedido do utente na 
UE25 (Quadro 5.XXI)  

Quadro 5.XXI Rastreio do cancro da mama (%) – Portugal e 

UE25 - 2010 

 

Fonte: European Commission, Health and Consumer Directore-Generale 2010 

 

Rastreio do cancro do cólon e recto 

É um rastreio de base populacional, da 
responsabilidade do Serviço de Gastrenterologia do 
Hospital de Faro (Director Dr. Horácio Guerreiro), 
com início em Março 2003 e que se prolongou até 
2009, tendo sido elegíveis cerca de 12000 indivíduos 
de ambos os géneros que cumpriram, em cada ano, 
55, 60, 65 anos nos CS da área de atracção do  
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Hospital de Faro, que corresponde a uma taxa de 
adesão de 25%. 

O rastreio por sigmoidoscopia produziu os seguintes 
resultados: 75% tinham exame normal, 22% anormal 
e 3% inconclusivo. Os exames normais 
correspondiam a indivíduos com micropólipos 
(11,2%), pólipos (10,8%) e neoplasias (0,18%). Foram 
referenciados para colonoscopia 1070 (11,3%) 
indivíduos, que corresponde a uma taxa de adesão 
de 90,8%. A histologia revelou 1008 (10,7%) não 
adenomas e 918 (9,7%) lesões neoplásicas, que 
correspondiam a 9,4% de adenomas e 0,3% (28) 
adenocarcinomas. 

Estima-se que o rastreio seja retomado, a iniciar com 
a pesquisa de sangue oculto nas fezes. 

 

 

Vacinação   

Plano Nacional de Vacinação   

O esquema recomendado corresponde à 
percentagem de utentes em cada coorte que 
cumpriram, para cada vacina, o esquema vacinal 
recomendado, ou seja, o número de doses 
recomendadas para a idade. 

Na avaliação em 31 de Dezembro de 1999 as taxas 
de cobertura na coorte de 2009 e 2008 são mais 
elevadas no Algarve para o BCG, VHB1, VHB3, DTPa3, 
Hib3, VIP3, MenC2. Nas coortes de 2007, 2002, 1996, 
1995 e 1992, todas as vacinas recomendadas têm 
taxas de cobertura inferiores ao Continente. 

No esquema recomendado em 2008, as diferenças 
face ao Continente, são mais elevadas sendo a 
diferença mais marcada na vacina antitetânica, em 
que se verificam 41% de bem vacinados aos 65 anos 
(Fig 5.175). 

 

 

Figura 5.175 Plano nacional de vacinação, Esquema 
recomendado – Avaliação 31 Dezembro 2009 (%) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de DGS e DSP 

 

 

 

 

 

HPV  

O vírus do papiloma humano (HPV) é responsável 
por uma das infecções por transmissão sexual mais 
comum a nível mundial

100
, especialmente nos 

adolescentes e adultos jovens. Relativamente ao 
controlo do cancro do colo do útero privilegiaram-se 
várias estratégias integradas com enfoque na 
vacinação com a vacina HPV nas raparigas, no início 
da adolescência, tendo como objectivo diminuir a 
incidência de doenças preveníveis pela vacina, com 
destaque para o cancro do colo do útero. Para além 
de não conferir protecção contra todos os genotipos 
com potencial oncogénico, o impacto da vacinação 
só se verificará a médio e a longo prazo, face ao 
longo período de latência da infecção.  

O programa de vacinação na Região aproxima-se dos 
valores no Continente, apenas ultrapassando os 
valores do Continente no HPV3, da coorte de 1996 
(Fig 5.176). 

 

Figura 5.176 Cobertura vacinal de HPV - Coortes 1995, 1996 
e 2007 (%)- Continente e Algarve - Avaliação 31Dez2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de DGS e DSP 

 

Gripe Sazonal  

Perfil da vacinação antigripal 

A vacinação contra a gripe sazonal apresenta uma 
prevalência superior ao Continente, registando-se 
uma elevada percentagem da população (superior 
no Algarve) que refere nunca se ter vacinado contra 
a gripe (Fig 5.177). 

Existe uma escassa adesão à vacinação contra a gripe 
sazonal na população portuguesa. 
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Figura 5.177 Vacinação contra a gripe sazonal - (%)– INS 
2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

A maioria da população portuguesa refere nunca se 
ter vacinado contra a gripe sazonal, observando-se, 
no Algarve, que a percentagem de não vacinados 
(74%) é superior à do Continente (69%). 
Paralelamente, até 2005, na Região, a adesão à 
vacinação, apesar de baixa, ainda é mais reduzida 
que no Continente, tendo a taxa de cobertura vindo 
progressivamente a reduzir-se, assumindo, em 2005, 
apenas 5% e 6% da população (Fig 5.177). 

Analisada a vacinação por género, ela apresenta 
comportamentos diferentes: a adesão é inferior, até 
2003, nas mulheres algarvias e ligeiramente superior 
nas de Portugal Continental (9% e 12%, 
respectivamente), sendo a adesão nos anos 
seguintes sempre superior nas mulheres tanto no 
Continente como na Região. Mantém-se a elevada 
prevalência de mulheres e homens que nunca se 
vacinaram, sendo a não adesão superior nas 
mulheres no Algarve e superior nos homens no 
Continente (Fig 5.178) 

Figura 5.178 Vacinação contra a gripe sazonal por género - 
(%) – INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.179 Vacinação contra a gripe sazonal por grupo 
etário - Algarve (%) – INS 2005/06 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

A adesão à vacinação adopta um comportamento 
idêntico no Algarve e Continente: tende a aumentar 
com a idade, iniciando-se a melhoria nas taxas de 
vacinação mais precoce no Continente (logo aos 15-
24 anos, 6%) e, mais tardia, no Algarve (a partir dos 
55-64 anos, 11%). As taxas são, em geral, mais 
elevadas no Continente, obtendo-se o melhor valor 
no grupo etário ≥85 anos (37%) e no Algarve aos 75-
84 anos (28%) (Fig 5.179 e 5.180) 

 

Figura 5.180 Vacinação contra a gripe sazonal por grupo 
etário - Continente (%) – INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir de 
INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

 

 

Figura 5.181 Vacinação contra a gripe sazonal por 
escolaridade - Algarve (%) – INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 
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O padrão de vacinação segue uma tendência idêntica 
no Algarve e Continente. Os jovens com 10-12 anos e 
os >12 anos de escolaridade apresentam melhores 
níveis de vacinação até 2003 e em 2004, sendo, 
neste ano, os jovens com <5 anos de escolaridade os 
que apresentam melhores taxas de vacinação (14% e 
17% no Algarve e Continente, respectivamente) (Fig 
5.181, 5.182).  

 

Figura 5.182 Vacinação contra a gripe sazonal por 
escolaridade - Continente (%) – INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

Figura 5.183 Vacinação contra a gripe sazonal por 
ocupação - Algarve (%  )INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

 

Os reformados e as domésticas são os grupos 
profissionais que, em todos os anos, mostram 
melhores taxas de vacinação quer no Continente 
(24% e 14%, respectivamente), quer no Algarve (22% 
e 15%, respectivamente) (Fig 5.183, 5.184). Regista-
se, também, uma falta de adesão à vacinação 
superior em todos os grupos no Algarve, com a 
excepção das domésticas (69%vs 66% no 
Continente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.184 Vacinação contra a gripe sazonal por 
ocupação - Continente (%) – INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

Figura 5.185  Vacinação contra a gripe sazonal – Época 
2009/2010 profissionais de saúde do Algarve – ACES e 
Hospitais (%) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP,ARS Algarve a partir 
de DSP 

A adesão dos profissionais de saúde à vacinação 
contra a gripe sazonal foi superior nos profissionais 
da ARS e no grupo profissional dos serviços gerais, 
sendo os médicos os que menos aderiram, nos 
Hospitais (18,2%), e outros profissionais nos ACES 
(35,4%) (Fig 5.185). Por outro lado, o 
comportamento quanto à vacinação da gripe 
pandémica, dos diversos profissionais foi diferente: 
maior nos médicos (48,8% nos ACES e 39,8% dos 
hospitais) e nos enfermeiros (33,6% dos ACES e 
28,8% dos hospitais) (Fig 5.186). 

 

Figura 5.186 Vacinação contra a gripe pandémico – Época 
2009/2010 profissionais de saúde do Algarve – ACES e 
Hospitais (%) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de DSP 
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Vacinação anti-gripal sazonal 

O INSA, em amostras da população portuguesa 
(ECOS que integra 870 unidades de alojamento que 
representam 2563 indivíduos distribuídos de forma 
homogénea por cinco Regiões do País), apresenta a 
seguinte distribuição da vacina anti-gripal em relação 
àqueles que declararam estar vacinados: 
 
Quadro 5.XXII Vacinação anti-gripal sazonal auto-referida 

 
Fonte: INSA 2010*Resultado ponderado por Região de Saúde 

 

A cobertura da vacinação antigripal atingiu, em 
qualquer dos anos, valores superiores a nível 
nacional, evidenciando-se, inclusivamente, no 
Algarve um decréscimo relativo de 32,7% (Quadro 
5.XXII). 

O padrão nacional demonstra que em ambos os anos 
não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas entre géneros, apesar da adesão ser 
mais elevada nas mulheres. Por outro lado, os 
valores mais elevados e estatisticamente 
significativos de cobertura vacinal foram 
encontrados no grupo etário ≥65 anos (53,3% em 
2008/09 e 52,2% em 2009/10) bem como nos 
portadores de pelo menos uma doença crónica 
(31,3% em 2008/09 e 31,0% em 2009/10) – doença 
cardíaca, diabetes e doença pulmonar, à excepção 
do cancro e doenças neurodegenerativas, sendo o 
local preferencial de vacinação o Centro de Saúde 
em 2008/09, e a Farmácia, em 2009/10. Verifica-se, 
também, que, à medida que vai aumentando o nível 
educacional, diminui significativamente a 
percentagem de vacinados.  

 

Literacia em saúde 

 

O melhor nível de saúde possível durante mais 
tempo, o aumento da longevidade e a prevalência de 
doenças crónicas obrigam ao reconhecimento e 
assumpção das recomendações da UE “Juntos para a 
Saúde: uma abordagem estratégica 2008-2013, o 
que pressupõe a aquisição de competências 
necessárias ao bem-estar, nomeadamente, a 
literacia em saúde. 

A literacia em saúde assente na comunicação é um 
factor promotor de saúde e de prevenção da doença. 
A comunicação em saúde contribui para a promoção  

 

 

da cidadania, empoderamento e autonomia dos 
cidadãos. Contudo, face às desigualdades no acesso, 
competências e utilização da internet, 
consubstanciadas geograficamente na idade, género, 
rendimento, classe social, ocupação e competências 
educacionais, têm que ser coadjuvadas por outros 
meios de comunicação e também assumidas por 
profissionais da educação e agentes informais, para 
além dos profissionais de saúde. 

 

Utilização de cuidados preventivos 

A utilização de cuidados preventivos apresenta 
percentagens mais elevadas no Algarve, quanto ao 
teste HIV/SIDA e doseamento da glicemia, e 
percentagens mais baixas nos indivíduos que 
referem prática preventiva adequada, reforço 
antitetânico, doseamento do PSA e realização de 
sigmoidoscopia/colonoscopia (Fig 5.187). 

 

Figura 5.187 Utilização de cuidados preventivos (%) - 2007 

 

Legenda: 

A - Indivíduos ≥65 anos c/ médico assistente  

B - Indivíduos ≥25 anos c/ realização de um exame de saúde de acordo c/ o critério de 
"prática preventiva adequada"  

C - Indivíduos ≥25 anos c/ reforço anti-tetânico há ≤10 anos dos que sabiam referir a 
situação vacinal  

D - Indivíduos 25-64 anos c/ teste efectuado HIV/SIDA  

E - Indivíduos ≥25 anos c/ medição de Tensão Arterial há ≤2 anos  

F - Indivíduos ≥45 anos c/ doseamento de glicemia há ≤3 anos  

G - Indivíduos ≥30 anos c/ doseamento de colesterolémia há ≤5 anos  

H - Indivíduos 50-74 anos c/ doseamento de PSA há ≤1 ano 

 I - Indivíduos 50-74 anos c/ realização de uma sigmoidoscopia/coloscopia 
 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve a 
partir de INSA 

 

O nível de instrução é uma variável diferenciadora 
quanto aos respondentes com médico assistente 
(associação negativa), prática preventiva adequada 
(associação positiva), teste HIV/SIDA (associação 
positiva), doseamento de PSA (associação positiva). 

A idade manifesta-se como factor diferenciador 
quanto aos respondentes com prática preventiva 
adequada (associação positiva), vacinação 
antitetânica (associação negativa), teste HIV/SIDA 
(associação negativa), medição de tensão arterial 
(associação positiva), doseamento da glicemia 
(associação negativa), realização de sigmoidoscopia/ 
colonoscopia (associação positiva). 

 

Nº % Nº % Nº % Nº %

2192 18,3* 424 15,6 2809 19.5* 525 10,5

2008/2009 2009/2010

Continente Algarve Continente Algarve

A segurança, promoção da saúde e redução das 
desigualdades, partilha de informação e 
conhecimentos em saúde, são os três pilares do 
“Health Program”2008-2013 – Together for 
Health” 
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Considerando, de acordo com o Plano Oncológico 
Nacional, que a mulher se considera adequadamente 
vigiada se tiver realizado mamografia, no máximo há 
2 anos, e citologia cervical há, pelo menos, 3 anos, 
verifica-se que esta prática preventiva assume 
percentagens mais baixas no Algarve. 

O grupo etário configura-se como um factor 
diferenciador nas mulheres que realizaram 
mamografia há ≤2 anos, sendo as diferenças 
estatisticamente significativas com uma maior 
frequência de realização do exame nas mulheres dos 
45-64 anos. O nível de instrução apresenta uma 
associação negativa (menor percentagem de 
mamografias em níveis elevados e a ocupação com 
maiores percentagens de mamografias nas 
domésticas e reformados). 

Nas mulheres que realizaram citologia cervical há ≤3 
anos verifica-se uma associação negativa com o 
grupo etário, no sentido em que a realização de 
citologia é mais elevada entre os 25-44 anos e tende 
a diminuir com a idade, mais elevada nas mulheres 
que possuem o ensino secundário e superior e nas 
mulheres em vida profissional activa (Fig 5.188). 

Figura 5.188 Cuidados preventivos nos cancros da mama e 
colo do útero – 2005 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve a 
partir de INSA 

Reconhecimento de sinais de alarme 

No reconhecimento de sinais de alarme de EAM, os 
mais valorizados foram, tanto no Continente como 
no Algarve, a dor no peito, opressão e a dificuldade 
em encher o peito de ar (Fig 5.189). 

Figura 5.189 Reconhecimento de sinais de alarme de 
enfarte agudo do miocárdio (%)  

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve a 
partir de INSA 2008 

 

 

 

Quanto ao conhecimento de sinais de alarme de 
AVC, os dois grupos de sinais mais valorizados, no 
Continente e Região, foram a falta de força no braço, 
perna / boca ao lado e a confusão / dificuldade na 
fala (Fig 5.190). 

 

Figura 5.190 Reconhecimento de sinais de alarme de 
acidente vascular cerebral (%) 

 

 Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve a 
partir de INSA 2008 

 

Apurou-se que a possibilidade de um conhecimento 
correcto dos sinais de EAM e AVC e do que fazer 
perante os sinais cresceram de forma consistente 
com o nível de escolaridade, nomeadamente os 
indivíduos com o ensino superior apresentam cerca 
de 4 vezes mais possibilidade de terem 
conhecimento e procedimentos mais adequados que 
os indivíduos com habilitações académicas inferiores 
ao ensino básico. Para o AVC, o factor idade 
apresenta um efeito significativo para o 
conhecimento correcto, no sentido em que os 
indivíduos com ≥65 anos apresentam metade da 
possibilidade de um conhecimento adequado do que 
os do grupo etário 18-44 anos. 


