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CHAVE DE SIGLAS E ABREVIATURAS
ACeS Agrupamento de Centros de Saúde

OMS Organização Mundial de Saúde

ACSS Administração Central dos Serviços de Saúde

PeLS Perfil Local de Saúde

ARS Administração Regional de Saúde

PLS Plano Local de Saúde

CA Conselho Administrativo

PLSAS Plano Local de Saúde do ACeS Sotavento

CCDR Comissão Coordenadora de
Desenvolvimento Regional

PNS Plano Nacional de Saúde

CHUA Centro Hospital Universitário do Algarve
CSP Cuidados de Saúde Primários
DICAD Divisão de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências

PNPAS Plano Nacional para a Promoção da
Alimentação Saudável
PNPCT Programa Nacional para a Prevenção e
Controlo do Tabagismo
PNSE Plano Nacional de Saúde Escolar

DALY Disability Adjusted Life Year

SIARS Sistema de Informação da ARS

DGS Direção Geral da Saúde

SICAD Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências

DM Diabetes Mellitus
DSPP Departamento de Saúde Pública e
Planeamento

SIDA Síndrome de Imunodeficiência Adquirida
SNIPI Sistema Nacional de Intervenção Precoce

ERS Entidade Reguladora da Saúde

TMP Taxa de Mortalidade Padronizada

GAJE – Gabinete de Apoio ao Jovem e Envolvente

UCC Unidade de Cuidados na Comunidade

GASMI Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil

USP Unidade de Saúde Pública

HTA Hipertensão Arterial

VIH Vírus de Imunodeficiência Humana

IEFP Instituto de Emprego e Formação Profissional

VRSA Vila Real de Santo António

INE Instituto Nacional de Estatística

YLD Years of life with disability

INSA Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge

YLL Years of Life Lost

ND Não disponível
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INTRODUÇÃO
Com o aumento progressivo da esperança de vida nos países desenvolvidos, nos quais nos
incluímos, é cada vez mais importante identificar os problemas de saúde que com maior
frequência se encontram associados à incapacidade, deficiência e diminuição da esperança
de vida saudável.
Um Plano Local de Saúde é um instrumento de GESTÃO que visa apoiar a tomada de
decisão do Presidente do Conselho de Administração, do Diretor Executivo, do Conselho
Clínico, dos Coordenadores das Unidades Funcionais, dos Gestores de programas e projetos
e do Conselho da Comunidade do ACeS Algarve III – Sotavento em relação à promoção e
obtenção de ganhos em saúde de toda a população residente na sua área de influência. Tem
como fundamento contribuir para a melhoria do estado de saúde global da comunidade.
Na sua génese e construção propõem-se as seguintes orientações estratégicas:
1. Atuar de forma pró-ativa e organizada sobre os fatores protetores da saúde e sobre
os fatores de risco, sem deixar de ter em consideração a sua relação e impacto em
patologias específicas.
2. Dotar os cidadãos, os profissionais e a comunidade de competências que lhes
permitam potenciar os fatores protetores da saúde e minimizar os fatores de risco,
gerir a saúde e as doenças de forma informada e eficaz (Literacia); influenciar
positivamente o estado de saúde da comunidade.
3. Responder às necessidades de saúde atuais e futuras dos indivíduos, das famílias e da
comunidade, através da mobilização o mais abrangente possível dos agentes da
comunidade, tendo em vista a utilização mais racional e eficiente dos recursos
existentes e estimulando a criação de novos recursos.
O PLSAS é concebido na base de um modelo salutogénico considerando-se um processo
dinâmico e de todos.

Figura 1 - Base de um modelo Salutogénico

A melhoria da saúde na população só é possível através do envolvimento da mesma
(cidadãos, agentes comunitários e serviços de saúde).
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Agentes
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Figura 2 - Modelo Salutogénico

Este Plano Local de Saúde 2017/2020 baseia-se:


Numa perspetiva de alinhamento com os objetivos estratégicos do Plano Nacional de
Saúde e da ARS Algarve, o PLSAS, assenta no desenvolvimento de quatro eixos
fundamentais:
Eixo 1. Cidadania em Saúde;
Eixo 2. Equidade e Acesso adequado aos Cuidados de Saúde;
Eixo 3. Qualidade em Saúde;
Eixo 4. Políticas Saudáveis.

Figura 3 – Modelo Conceptual do Plano Nacional de Saúde










Na resenha dos Planos de Saúde Nacionais, Regionais e Locais.
Nos programas de saúde prioritários e orientações estratégicas do PNS – Metas 2020
designadamente desenvolver e/ou reforçar a promoção da saúde em todos os níveis
de cuidados, com enfoque em: Controlo do Tabagismo; Promoção da Alimentação
Saudável e da Atividade Física; Diabetes; Doenças Cerebrovasculares; Doenças
Respiratórias; Prevenção e gestão das Doenças Transmissíveis; Saúde Mental.
Nas principais necessidades de saúde da população do ACeS identificadas no
diagnóstico de situação de saúde efetuado em 2017, e do Perfil Local de Saúde do
ACeS Sotavento 2017 (DSPP);
Na evidência disponível sobre mortalidade, morbilidade, carga global da doença e
determinantes da saúde e nas orientações técnico-normativas nacionais e da região;
Na identificação e valorização dos principais determinantes da saúde;
Na corresponsabilização e coparticipação dos utentes, bem como dos sectores e
instituições da sociedade mais relevantes, na intervenção em saúde e no processo de
mudança.
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O Plano Local de Saúde do ACeS Sotavento destina-se a:






Definir as principais necessidades de saúde da população e as mudanças que
desejavelmente deverão ocorrer, em termos da melhoria do estado de saúde da
população do ACeS;
Contribuir para a construção da visão estratégica do ACeS e orientar o planeamento
em saúde;
Facilitar as melhores escolhas em termos de eficácia, eficiência e oportunidade e a
gerar conhecimento, interna e externamente;
Fazer recomendações para a intervenção e influenciar os decisores locais no sentido
de alertar para as prioridades em saúde;
Facilitar a definição do papel dos cidadãos e dos diversos sectores da sociedade na
sua coparticipação no processo de mudança.

Assumiu-se o horizonte de 2020, alinhado com os princípios e orientações da Estratégia
2020 da OMS para a Europa e da revisão e extensão do Plano Nacional de Saúde a 2020.
Em suma, este PLS, orienta o planeamento estratégico do ACeS Sotavento:



Contém recomendações para a intervenção;
Direciona os serviços de saúde e os parceiros da comunidade para as principais
necessidades em saúde da população.
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METODOLOGIA
O PLSAS tem como componentes essenciais o resumo do diagnóstico de situação de saúde, a
fixação de prioridades, a seleção de estratégias, a fixação de objetivos de saúde com a
definição dos indicadores de monitorização e avaliação e recomendações para a
intervenção.
DEFINIÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLSAS
Embora o Conselho da Comunidade já se encontre formado neste ACeS, foi decidido por
consenso que a primeira etapa da priorização dos problemas e identificação das principais
necessidades de saúde seria efetuada por profissionais da USP.
PLANEAMENTO DA INTERVENÇÃO
O PLS mantem as atividades decorrentes dos Programas Nacionais Prioritários definidos pela
DGS:












Prevenção e Controlo do Tabagismo
Promoção da Alimentação Saudável
Promoção da Atividade Física
Diabetes
Doenças Cérebro-cardiovasculares
Doenças Oncológicas
Doenças Respiratórias
Hepatites Virais
Infeção VIH/SIDA e Tuberculose
Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos
Saúde Mental

Consultaram-se os parceiros externos, relevantes para a saúde, com o objetivo de identificar
as melhores estratégias e os obstáculos à sua implementação, bem como quais os recursos a
disponibilizar.
Consultaram-se organizações da comunidade relevantes para a saúde, os hospitais públicos
e privados para a definição de estratégias e identificação de serviços, projetos e programas
que se sabe terem um impacto positivo nas necessidades de saúde identificadas.
Para a elaboração do PLS confiamos nos indicadores produzidos no “Plano Nacional de
Saúde em números 2015: revisão e extensão a 2020”, da DGS, e o “Perfil Regional de Saúde
2015” dos Observatórios Regionais de Saúde.
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A síntese do Perfil de Saúde da Região de Saúde do Algarve engloba a análise e a
priorização das necessidades de saúde da região, baseada numa pré-avaliação prognóstica
das mesmas, identificando as principais linhas de atuação estratégicas no âmbito da política
de saúde regional que permitiram adequar o sistema de saúde às necessidades identificadas.
Tabela 1 Necessidades de Saúde da Região de Saúde do Algarve

Necessidades de Saúde da Região de Saúde do Algarve
Mortalidade
Reduzira a mortalidade por:

Morbilidade
Reduzir a morbilidade por:

Determinantes de Saúde
Reduzir

Tumores Malignos

Diabetes

HTA

Doenças do Aparelho Circulatório (Doença
Isquémica Cardíaca, Doenças
cerebrovasculares)

Perturbações Depressivas e suicídio

Consumo de Tabaco e Álcool

Tuberculose

Nascimentos Pré-Termo e Crianças com
baixo peso à nascença

Causas Externas (Suicídio, acidentes de
trânsito com veículos a motor, …)

Sida

Excesso de Peso e Obesidade
Inatividade Física/Sedentarismo

ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE SAÚDE DO ACES SOTAVENTO - PERFIL LOCAL DE SAÚDE (DSPP)
Este grupo deu início aos trabalhos preparatórios:


Definição do fundamento e orientações estratégicas com o Conselho Clínico de Saúde
e a Diretora Executiva do ACeS Sotavento.



Atualização do Diagnóstico do ACeS Sotavento (Perfil Local de Saúde), recorrendo a:
 Fontes de informação existentes no SNS (ARS Algarve - DSPP, SIARS, ACeS
Sotavento - Equipas de Saúde, Centro de Diagnóstico Pneumológico).
 Fontes de informação fora do SNS (INE e Autarquias Locais, …).

Do ponto de vista metodológico, salienta-se:


Os dados de prevalência, nos utentes inscritos, de grupos de doenças definidos pela
Classificação Internacional dos Cuidados Primários, baseiam-se nos registos
efetuados pelo médico de família na lista de problemas ativos.



Todas as análises efetuadas (no âmbito do SIARS) estão condicionadas pela qualidade
do registo clínico. Este pode ser deficiente ou inadequado ou, por outro lado, por
excesso, quando problemas de saúde deixaram de existir e permanecem ativos na
lista de problemas.
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DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES
A definição de prioridades para o nível local não excedeu os 5 campos de intervenção
devidamente hierarquizados, como recomendado, de modo a não dispersar esforços ou a
tornarem-se pouco explícitos. (Adaptado de Imperatori, 1993)
Esta seleção e priorização foi realizada através de metodologias de interação individual,
grupal e on-line, aplicando questionário/tabela aos diferentes atores (Tabela 2):






Equipa da USP
Órgãos de Gestão do ACeS
 Diretora Executiva
 Conselho Executivo
 Conselho Clínico e da Saúde
Conselho da Comunidade (representando a Comunidade)
Técnicos de saúde das Unidades Funcionais do ACeS Sotavento

Esta metodologia teve como objetivo uma coprodução no processo de construção do Plano
Local de Saúde envolvendo a participação dos profissionais das diferentes unidades
funcionais do ACeS e os seus órgãos de gestão, a participação das organizações/entidades da
comunidade relevantes para a saúde, como garantia da sustentabilidade e utilidade do
mesmo.
De forma a melhor compreensão do processo de como se procedeu à seleção de
prioridades, apresentamos a tabela utilizada para priorização das necessidades de saúde.
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Tabela 2 Priorização das Necessidades de Saúde

CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DAS PRIORIDADES
Valor da Escala

Magnitude
Dimensão do problema, quer
relativamente à taxa de
mortalidade, taxa de incidência
ou de prevalência

0 – 10

CRITÉRIO
Transcendência

Vulnerabilidade

Impacto sócio- económico
sofrido pela família e a forma
como esta valoriza a morte,
doença e comportamentos nos
diferentes grupos etários.

Modo como o problema de
saúde é sensível à prevenção
primária, aos rastreios para
diagnóstico precoce,
tratamento e recuperação.

PRIORIZAÇÃO DAS NECESSIDADES EM SAÚDE TOTAL
Magnitude, Transcendência, Vulnerabilidade
Problemas:
Taxas de Mortalidade,
Morbilidade incidência/
prevalência

CRITÉRIOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Magnitude
Cancro do Estômago

Transcendência

Cancro do Pulmão

Vulnerabilidade
Magnitude
Transcendência
Vulnerabilidade
Magnitude

Cancro da Mama

Transcendência
Vulnerabilidade

Mortalidade por Doenças
Cardiovasculares

Magnitude
Transcendência
Vulnerabilidade
Magnitude

Diabetes

Transcendência
Vulnerabilidade
Magnitude

Doença Mental

Transcendência
Vulnerabilidade

Doenças Transmissíveis (inclui TB
e HIV / SIDA)
Doenças, mortes por causas
externas (acidentes viação)
Baixa natalidade/Fecundidade /
Envelhecimento da população
Acessibilidade aos Serviços de Saúde
-demora Cuidados Hospitalares
-utentes sem médico
Recursos humanos exemplos:
-falta técnicos de saúde

Magnitude
Transcendência
Vulnerabilidade
Magnitude
Transcendência
Vulnerabilidade
Magnitude
Transcendência
Vulnerabilidade
Magnitude
Transcendência
Vulnerabilidade
Magnitude
Transcendência
Vulnerabilidade
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Problemas:
Taxas de Mortalidade,
Morbilidade incidência/
prevalência
Recursos materiais exemplos:
-viaturas, PC
Organização Serviços
-Unidades de Saúde

CRITÉRIOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Magnitude
Transcendência
Vulnerabilidade
Magnitude
Transcendência
Vulnerabilidade
Magnitude

Alcoolismo

Transcendência
Vulnerabilidade
Magnitude

Tabagismo

Transcendência
Vulnerabilidade
Magnitude

Adições ilícitas

Transcendência
Vulnerabilidade
Magnitude

Insegurança Alimentar-Obesidade

Iliteracia de saúde

Transcendência
Vulnerabilidade
Magnitude
Transcendência
Vulnerabilidade
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PROBLEMAS/NECESSIDADES DE SAÚDE A PESQUISAR
Problema de saúde, “É um estado de saúde considerado deficiente pelo indivíduo, o
profissional de saúde ou a comunidade” (Pineault, 1987).
A necessidade de saúde é “a diferença entre o estado de saúde da população e o estado de
saúde desejado e mede-se estimando o desvio entre o real e o desejado ”. (Adaptado de Imperatori,
1993) O conceito de necessidade em saúde implica a capacidade de beneficiar de uma
intervenção.
As necessidades de saúde podem ser técnicas (definidas por especialistas, através de
métodos epidemiológicos quantitativos) ou sentidas (definidas pela população/diversos
sectores da comunidade, através de metodologias qualitativas):
 Problemas de saúde mais importantes (morbimortalidade - neoplasias, doenças
cardiovasculares, diabetes, saúde mental…)
 Problemas de serviços mais relevantes (falta de recursos humanos, a desmotivação
dos profissionais, tempo de espera…)
 Problemas das pessoas (falta de literacia em saúde, falta de atitudes preventivas,
comportamentos de risco, o desemprego, pobreza…)
Na priorização das necessidades em saúde do ACES foram tomados em consideração os
seguintes critérios (Tabela 2):
 Magnitude - Dimensão do problema, quer relativamente à taxa de mortalidade, taxa
de incidência ou de prevalência;
 Transcendência social - Impacto sócio- económico sofrido pela família e a forma
como esta valoriza a morte, doença e comportamentos nos diferentes grupos
etários.;
 Vulnerabilidade - Modo como o problema de saúde é sensível à prevenção primária,
aos rastreios para diagnóstico precoce, tratamento e recuperação.;
Para a identificação dos principais problemas e necessidades de saúde da população
utilizamos os indicadores de mortalidade e morbilidade (informação sobre a doença, morte
prematura e morte evitável), identificados principalmente através do PeLS do ACeS
Sotavento.
CAUSAS IMPORTANTES E CRESCENTES DE MORTE PREMATURA
A identificação das morbilidades e mortalidades específicas de uma população é uma prática
fundamental, uma vez que são consideradas medidas inerentes às necessidades em
cuidados de saúde, refletindo a carga global da doença na população, não só em termos da
sua incidência, como da capacidade de a tratar. Daí a importância dos indicadores de
morbilidade e mortalidade no processo de planeamento da saúde e dos serviços de saúde.
PLANO LOCAL de SAÚDE 2017/2020
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As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte em Portugal. A
cardiopatia isquémica é a principal causa de morte prematura entre nós. É muito mais
frequente nos homens do que nas mulheres (H/M≈5) e no Algarve do que em Portugal.
Durante décadas a mortalidade dos portugueses esteve marcada por taxas elevadíssimas de
morte por AVC. Felizmente, durante as últimas décadas ocorreu uma grande redução, e hoje
Portugal parece possuir taxas elevadas similares às de outros países europeus.
A taxa de internamento de utentes do ACeS por doença cardiovascular no hospital de
referência ainda é elevada.
A Diabetes Mellitus tem sido objeto dum especial esforço no ACeS durante os últimos anos
quer pela sua incidência quer pela complexidade da resposta exigida ao SNS.
A qualidade do controlo da DM é considerada como um marcador geral de qualidade dos
serviços e dos sistemas de saúde. Considera-se que um serviço de saúde que gere com
elevada qualidade a DM tem também um elevado nível de qualidade geral.
Por outro lado, existem indicadores relacionados com a DM no Sotavento que requerem
especial atenção tal como as amputações dos membros inferiores. Em anos anteriores, o
ACES apresentou taxas de amputação dos membros inferiores em diabéticos acima dos
valores regionais e nacionais que desceram para valores já equivalentes.
Para tal pode ter contribuído um programa de vigilância apertada dos pés dos diabéticos que
passou por ações de formação e a criação de uma consulta do pé diabético. Também a
possibilidade de realização de HbA1c na consulta de DM nas unidades contribuiu para um
melhor controlo dos diabéticos.
O Cancro constitui um vasto grupo de doenças com incidência e um peso crescente nos
sistemas de saúde.
No Algarve e no ACES Sotavento a localização mais frequente é a colo-rectal, pulmão e
mama.
Doença Mental e Suicídio O suicídio constitui uma causa importante e crescente de morte
prematura, especialmente entre os homens. É uma causa de morte que deve ser
monitorizada com especial atenção.
Em Portugal, o seu registo é especialmente deficiente devido à sua confusão com as mortes
resultantes de eventos com intenção indeterminada, pelo que possivelmente, não será
possível medir o provável impacto na sua frequência.
DETERMINANTES DE SAÚDE
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A definição de necessidade de saúde consiste numa tradução mais operacional dos
problemas de saúde e implica a identificação dos determinantes de saúde.
Atendendo à priorização das mortalidades ocorridas e de morbilidades neste ACeS, o passo
seguinte consiste na identificação dos principais determinantes de cada um dos problemas
de saúde.
Entende-se por determinantes da saúde os fatores que alteram a probabilidade de
ocorrência de doença ou morte evitável ou prematura, podendo ser fator de risco ou de
proteção.
Os determinantes da saúde podem aumentar (fatores de risco) ou diminuir (fatores de
proteção) a probabilidade de ocorrência de um acontecimento geralmente indesejado, seja
de uma doença ou morte, no decurso de um determinado período de tempo.
Os determinantes de saúde podem ser classificados em:
•
•
•
•
•
•

demográfico-sociais;
económicos;
biológicos ou endógenos;
ambientais;
estilos de vida;
sistema de cuidados de saúde.

ESTRATÉGIAS
O Plano Local de Saúde deve orientar a implementação das estratégias de saúde de âmbito
local. Estas são implementadas por programas e projetos desenvolvidos pelos diferentes
atores, dentro e fora da saúde, operacionalizando-os quando executam os respetivos planos
de atividades.
Os indicadores de morbi/mortalidade podem ser melhorados, aumentando os fatores
protetores e reduzindo os riscos da população (encorajando a prática de estilos de vida mais
saudáveis e a diminuição ou cessação de comportamentos de risco), aumentando a literacia,
a precocidade do diagnóstico das doenças (vigilância) e melhorando a efetividade do seu
tratamento.
Os parceiros externos devem ter incluído nos seus planos de atividades alguma estratégia
que vá ao encontro de, pelo menos, uma das necessidades de saúde identificadas no PLSAS,
assumindo assim um claro compromisso social no atingir dos objetivos de saúde prioritários.
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IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DA COMUNIDADE
Para a realização do PLSAS é necessário que existam recursos materiais, humanos e
económicos. Antes de definirmos os objetivos a concretizar e as metas a atingir
relativamente às necessidades de saúde priorizadas neste ACeS, é necessário verificar se os
recursos existentes na comunidade são ou não suficientes para a sua prevenção, diagnóstico
precoce, tratamento e reabilitação ou reintegração social.
Para isso é necessário identificar os contributos que a saúde pode dar (ACeS, Hospital e
Clínicas Privadas) assim como as outras entidades, principalmente as Autarquias Locais, a
Rede Social, as empresas, o Ministério da Educação, os Bombeiros, as forças policiais, o
Ministério Público e IPSS.
AVALIAÇÃO
A avaliação efetiva dos programas é uma maneira sistemática de melhorar e responsabilizar
as ações efetuadas, através da utilização de procedimentos úteis, exequíveis, éticos e
precisos (Milstein et al., 1999). Estes autores desenvolveram um quadro de referência composto
por seis passos que devem ser tomados em qualquer avaliação:
 O envolvimento dos stakeholders (aquelas pessoas envolvidas ou afetadas pelo
programa ou os utilizadores primários da avaliação);
 A descrição do programa (as necessidades, os efeitos esperados, atividades, recursos,
a fase, o contexto, o modelo lógico);
 A focalização no desenho da avaliação (o propósito, os utilizadores, as questões, os
métodos e os acordos);
 A junção de evidência credível (indicadores, as fontes, a qualidade, a quantidade, a
logística);
 A justificação das conclusões (standards, análise, a interpretação, as conclusões, as
recomendações);
 A garantia de utilização e partilha das lições aprendidas (o desenho, a preparação, o
feedback, o follow-up e a disseminação).
A avaliação e a monitorização são um modo de compreender, verificar ou aumentar o
impacto dos programas, assim como melhorar a sua eficiência, constitui uma forma de
verificar se o programa está a conseguir realizar, aquilo a que se tinha proposto atingir
(Mcnamara, 1998).
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DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE
O diagnóstico de situação do ACeS Sotavento compreende uma caracterização da
população, a descrição da demografia, das principais causas de mortalidade e morbilidade,
os principais determinantes de saúde e uma análise da carga global de doença.
QUEM SOMOS?
No ano em análise (2016), o ACeS Sotavento abrange uma população residente de 53.111
habitantes, representando cerca de 12% da população da região (441.469 habitantes).
Área de influência do ACeS Algarve III - Sotavento
A área de intervenção do ACES Sotavento
correspondente aos concelhos de Alcoutim,
Castro Marim, Tavira e Vila Real de Santo
António. É um território de 1544,4 Km² com
densidades populacionais muito diferentes e
grandes assimetrias socioeconómicas e culturais.

Figura 4 - Mapa do ACeS Algarve III - Sotavento

Em termos geomorfológicos, a área do ACES
Algarve III - Sotavento estrutura-se em três
componentes ou sub-regiões que caracterizam o
Algarve. A Norte uma zona de serra, xistosa, e a
Sul as zonas de barrocal e do litoral. A cada subregião correspondem diferentes padrões de
organização espacial, nomeadamente a nível do
povoamento e estrutura económica.

O litoral caracteriza-se por uma faixa estreita, junto à costa, com recursos naturais
importantes, designadamente solos agrícolas férteis, aquíferos subterrâneos, zonas
húmidas, praias e o Parque Nacional da Ria Formosa. Devido a estes fatores, existe nesta
zona uma maior oferta de trabalho resultando numa maior concentração urbana e maior
densidade populacional. A procura turística das praias dinamiza importantes atividades
económicas fatores de riqueza e desenvolvimento. O barrocal, por sua vez, caracteriza-se
por uma zona de grande valor paisagístico constituindo uma faixa de transição entre o rural
e o urbano onde a atividade agrícola e a pastorícia são predominantes. À serra pertence a
maior extensão dos concelhos de Tavira, Castro Marim e Alcoutim. Constituída por terreno
muito pobre e acidentado, alberga as populações rurais mais idosas e tradicionais com
recursos precários, dedicadas a uma agricultura de subsistência e dispersa por lugares
isolados.
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Caracterização da População
O concelho de Alcoutim tem 576,57 Km² de área e 2.917 habitantes, apresentando uma
densidade populacional de 5 habitantes por Km². É constituído por cinco freguesias:
Alcoutim, Pereiro, Giões, Martinlongo e Vaqueiros que, na sua totalidade, incluem 106
pequenos núcleos populacionais denominados montes com tendência a reduzirem-se. É
caracteristicamente um concelho interior de população idosa rural que vive nos montes
dispersos da serra, onde podem juntar-se algumas famílias.
O concelho de Castro Marim tem uma superfície de 300 Km² que corresponde a 6% da área
da região do Algarve. Tem quatro freguesias. No interior localizam-se as freguesias de
Azinhal, Odeleite e Castro Marim e, numa pequena faixa do litoral, a freguesia de Altura.
Esta última apresenta características mais urbanas, com uma praia muito frequentada no
Verão e o consequente desenvolvimento turístico. Pelo contrário, as restantes freguesias
têm as características rurais do barrocal e da serra. Residem no concelho 6.747 habitantes,
num povoamento disperso, com uma densidade populacional de 22 habitantes por Km².
O concelho de Tavira tem uma área de 611 Km² e uma população de 26.167 habitantes
dispersa pelas seis freguesias: Santa Maria e Santiago, Santo Estêvão/Luz de Tavira, Santa
Catarina da Fonte do Bispo, Conceição de Tavira/Cabanas, Cachopo e Santa Luzia. Cerca de
oitenta montes abrigam uma população dispersa em pequenos núcleos pela serra.
Apresenta uma densidade populacional de 43 habitantes por Km². É o terceiro concelho do
Algarve em extensão, confinando a Norte com o concelho de Alcoutim, a Este com o de Vila
Real de Santo António, a Oeste com os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel e Olhão e a
Sul com o oceano Atlântico.
O concelho de Vila Real de Santo António tem 57.53 Km2 de área e 19.156 habitantes e
apresenta a mais elevada densidade populacional do ACES: 313 habitantes por Km². Está
subdividido em 3 freguesias: Vila Nova de Cacela, Monte Gordo e Vila Real de Santo António.
A cidade situa-se no extremo sudeste do Algarve. O seu território é dominado pelo rio
Guadiana a Leste, o oceano Atlântico a Sul e a serra algarvia (na freguesia de Vila Nova de
Cacela) e o sapal de Castro Marim (Vila Real e Monte Gordo), a Norte.
A pirâmide etária do ACeS Sotavento entre 1991 e 2016, e em consonância com o que tem
acontecido em Portugal continental e na região, tem sofrido uma redução da base e
alargamento do topo, mostrando o contínuo envelhecimento da população.
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O índice de envelhecimento (190,3) é notoriamente superior à região (140,1) e continente
(153,9).
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A taxa de natalidade (8,6), inferior à região (9,5) e continente (8,4), mostra uma tendência
de recuperação nestes últimos dois anos. De destacar o ano 2014, em que se registou das
taxas mais baixas desde 1996.

A esperança de vida à nascença (81,1) tem aumentado e regista valor ligeiramente superior
à região (80,7) e muito próximo do continente (81,4). Nos últimos censos (2011) a população
do ACeS cresceu 3,1%, valor muito inferior ao crescimento registado na região (14,1),
embora superior ao crescimento registado no continente (1,8).
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COMO VIVEMOS? DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE
Os determinantes sociais de saúde, as condições onde a população vive, cresce, trabalha e
envelhece, bem como o contexto socioeconómico, modelam a saúde das populações. Assim,
é essencial caracterizar a população nestas dimensões.
O nível de escolaridade da população do ACeS melhorou nos censos de 2011. Nos últimos
censos (2011) a taxa de analfabetismo decresce em todos os concelhos, destacando-se pela
positiva, o concelho de Vila Real de Santo António (5,3) com valor coincidente à região e,
pela negativa, os concelhos de Alcoutim (19.2) e Castro-Marim (10,3) com as taxas mais
elevadas quando comparadas com a região.

A variação homóloga do nº de desempregados inscritos no IEFP em dezembro de 2016
decresceu 1,8% relativamente ao período homólogo.

A taxa de desempregados inscritos no IEFP/1000 habitantes (59,1) é inferior à região (65,3),
mas superior quando comparada com a do continente (53,6). Nos últimos censos (2011), o
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setor terciário é a principal fonte de emprego (77,6) com valor inferior à região (80,6) e
superior ao continente (70,2).
Em 2016, a proporção de beneficiários do RSI (21) é inferior à região (23) e ao continente
(30,4). A proporção de pensionistas (362) apresenta como expectável valor superior à região
(311,7) e ao continente (344,6).
EVOLUÇÃO
DOS
BENEFICIÁRIOS
DO
RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO DA
SEGURANÇA SOCIAL POR 1000 HABITANTES
DA POPULAÇÃO ATIVA (15+ ANOS), 2007-2016

EVOLUÇÃO
DOS
PENSIONISTAS
DA
SEGURANÇA SOCIAL /1000 HABITANTES DA
POPULAÇÃO ATIVA (15 + ANOS), 2004-2016

No ano 2014, em todos os concelhos do ACeS Sotavento, o ganho médio mensal dos
trabalhadores por conta de outrem é inferior à média da região (927,6) e notoriamente
inferior à média do continente (1.093,2). Com a mesma tendência, o poder de compra per
capita, em todos os concelhos, é inferior ao valor médio da região (96,4) e do continente
(100,8).
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No ano 2009 ou no último ano com dados disponíveis, as infraestruturas ambientais
abrangem uma boa parte da população. No ACeS Sotavento, 96% da população é servida por
sistemas públicos de abastecimento de água, 84% da população é servida por sistemas de
drenagem de águas residuais e 85% por estações de tratamento de águas residuais.

No ano de 2016, a taxa de criminalidade (37,7) mantém-se inferior à região (47,1) e superior
ao continente (31,9).
QUE ESCOLHAS FAZEMOS? Determinantes de saúde
No triénio 2014-2016, a proporção de nascimentos em mulheres com idade inferior a 20
anos (3) tem diminuído, assumindo um valor ligeiramente inferior à região (3,2) e superior
ao continente (2,6). A evolução da proporção de nascimentos em mulheres com idade
superior a 35 anos (25,7) mostra uma tendência inversa, assumindo ainda assim valor
inferior à região (26,7) e continente (30,0).
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Nos registos dos CSP do ano de 2016, relativamente aos determinantes de saúde, a
proporção de inscritos com diagnóstico ativo por abuso do tabaco apresentava valores mais
elevados do que a região, apresentando por outro lado valores próximos da região para o
excesso de peso, abuso do álcool e abuso crónico de drogas. Na globalidade registam-se
valores sempre inferiores ao continente.

QUE SAÚDE TEMOS?
No triénio 2014-2016, a proporção de nascimentos pré-termo (6,9) diminuiu em relações
aos dois anteriores triénios, sendo inferior à região (7,9) e ao continente (7,9). A proporção
de crianças com baixo peso à nascença (7,8) sofreu igualmente um ligeiro decréscimo face
aos últimos triénios, assumindo também valores inferiores à região (9,2) e ao continente
(8,8).

A mortalidade infantil (1,7) mostra uma evolução positiva, com valor inferior à região (2,6) e
ao continente (3).
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No triénio 2012-2014, analisando a mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
de morte, para todas as idades e ambos os sexos destacam-se, pelo seu maior peso relativo,
as doenças do aparelho circulatório, (apresentado taxas superiores à região e inferiores ao
continente), seguida dos tumores malignos (com taxas ligeiramente superiores à região e ao
continente).

Para o mesmo triénio, a taxa de mortalidade prematura padronizada pela idade (<75 anos)
na região apresenta para as seguintes causas de morte, valores superiores ao continente
com significância estatística, a saber: todas as causas, algumas doenças infeciosas
parasitárias, tuberculose, VIH/Sida, tumores malignos (total), tumor maligno do aparelho
respiratório (especificamente o tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão), as doenças
do aparelho circulatório, nomeadamente a isquémica do coração, os sintomas, sinais e
achados anormais não classificados e as causas externas de mortalidade, nomeadamente os
acidentes de transporte e os suicídios. Pela positiva, com uma menor mortalidade na região,
destacam-se as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, nomeadamente a Diabetes
Mellitus e a doença crónica do fígado e cirrose.
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No que se refere ao ACeS, da análise comparada com a região, destacam-se taxas
superiores, com significância estatística, para os tumores malignos (total) e as doenças
endócrinas, nutricionais e metabólicas, designadamente a Diabetes Mellitus.
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Nos registos dos CSP do ano de 2016, relativamente à morbilidade, medida pela proporção
de inscritos com diagnóstico ativo de ICPC-2, registam-se por ordem de crescente, a
hipertensão, alterações do metabolismo dos lípidos, a diabetes, perturbações depressivas e
a obesidade, com valores próximos à região. Em 2016, a taxa de incidência de sida é nula,
com a região e o continente a apresentarem taxas de 1,4 e 2,6, respetivamente. A taxa de
infeção VIH (5,6) tem vindo a decrescer, apresentando-se inferior à região (6,8) e ao
continente (10,1). Para o mesmo ano, a tuberculose apresenta respetivamente taxas de
notificação e de incidência coincidentes (11,3), verificando-se um decréscimo nos últimos
anos, com valores inferiores à região (17,9 e 16,8), e ao continente (19,1 e 17,7).
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Em suma, apresentamos o resumo de todos os dados apresentados de uma forma fácil de
consultar.
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PROBLEMA DE SAÚDE DEFINIDOS COMO PRIORITÁRIOS
Apresentamos aqui os problemas de saúde priorizados após tratamento do questionário
apresentado na Tabela 2 - Priorização das Necessidades de Saúde.
Doenças Cerebrovasculares
Insegurança Alimentar - Obesidade
Diabetes
Cancro da Mama
Doença mental
Iliteracia de saúde
Tabagismo
Alcoolismo
Cancro do Cólon
Doenças, mortes por causas externas (acidentes viação)
Baixa natalidade / fecundidade / Envelhecimento da…
Cancro do Pulmão
Recursos humanos-exemplo-falta técnicos de saúde…
Acessibilidade C. Saúde-demora C,Hospitalares
Organização Serviços-Unidades de Saúde
Recursos materiais-exemplos- viaturas, PCs…
Adições ilícitas
Cancro do Estômago
D. Transmissíveis (inclui TB e HIV / SIDA)
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Figura 5 - 5 principais problemas de saúde da população do ACeS

DETERMINANTES DE SAÚDE DE ACORDO COM OS PROBLEMAS DE SAÚDE PRIORITÁRIOS
FATORES PROTETORES E DE RISCO TRANSVERSAIS
O grupo de trabalho parte das conclusões anteriores para a identificação dos fatores de
proteção e de risco.
 Fatores protetores - situação económica equilibrada, literacia em saúde, ambiente,
empoderamento/capacitação, exercício físico, dieta equilibrada, vida afetiva
equilibrada e a vida sexual saudável.
 Fatores de risco - pobreza, envelhecimento da população, obesidade, sedentarismo,
alimentação desequilibrada, alcoolismo e tabagismo
O grupo de trabalho parte da identificação dos fatores de risco e protetores para sua
organização pelos problemas de saúde prioritários.
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FATORES DE RISCO/PROTETORES ESPECÍFICOS
As doenças cerebrovasculares, a Diabetes Mellitus e os tumores malignos são as causas com
maior carga global de doença (DALY) e as que mais contribuem para os anos de vida
perdidos por morte prematura (YLL). A diabetes a partir dos 45 anos e em ambos os sexos é
a 4ª causa com maior carga global de doença.
A hipertensão arterial (HTA), importante fator de risco para a doença cerebrovascular,
doença isquémica do coração e alterações cognitivas. De acordo com o estudo PHYSA
(Portuguese Hypertension and Salt Study) quase metade dos adultos portugueses (42,2%)
sofre de hipertensão, sendo ligeira, mas significativamente mais elevada nos homens
(44,4%) e nos mais velhos. Demonstraram também que os portugueses continuam a
consumir demasiado sal: 10,7 gramas/dia, em média, quando as recomendações
internacionais estabelecem um limite de 5,8 gramas/dia.
A população ativa, por grupos etários com menos de 35 anos, é a que menos sabe sobre a
HTA, a menos tratada e a que tem menos doença controlada. Acima dos 65 anos, no grupo
etário onde a doença é mais prevalente, observa-se um maior conhecimento da doença,
estão mais tratados e mais controlados.
O abuso do tabaco é um relevante fator de risco para o tumor maligno da traqueia,
brônquios e pulmão, DPOC, doenças cerebrovasculares, doença isquémica do coração,
tumor maligno do cólon e diabetes.
O tabaco é o fator de risco mais alarmante, estimando-se que, em 2020, as doenças
relacionadas com o tabaco sejam responsáveis pela morte de mais pessoas do que qualquer
outra doença, acarretando um enorme impacto económico, não só em termos de
produtividade, como em termos de custos diretos para a saúde. É o fator de risco
responsável pela maior quantidade de anos de vida saudável perdidos.
Os dados de 2016 do SIARS indicam que a prevalência do abuso de tabaco nos utentes do
ACeS Sotavento é de 9,2%, valores mais elevados do que a região.
O consumo excessivo de álcool é um fator de risco para as perturbações neuropsiquiátricas,
a cirrose do fígado, os acidentes de viação e a violência doméstica. Os acidentes de trânsito
constituem uma das causas de mortalidade prematura mais importantes.
O excesso de peso é um determinante de saúde para HTA, doença isquémica do coração,
doença cerebrovascular, tumor maligno do cólon, tumor maligno da mama feminina,
perturbações depressivas, ansiedade e diabetes. O IMC elevado (excesso de peso e
obesidade) é um dos riscos responsável pela maior quantidade de anos de vida saudável
perdidos (DALY).
O sedentarismo, é fator de risco para a doença cerebrovascular, doença isquémica do
coração e diabetes.
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A atividade física reduz a pressão arterial, melhora o nível de colesterol das lipoproteínas de
alta densidade, controlo de glucose no sangue, preserva ou potencia a mineralização óssea,
e reduz o risco de cancro do cólon e da mama nas mulheres. Por outro lado, contribui para a
preservação da função cognitiva e diminui o risco de depressão e de demência, diminui o
stress e melhora a qualidade do sono, a autoimagem e a autoestima, aumentando o bemestar e o otimismo e diminui o absentismo. Nas pessoas idosas a atividade física está
igualmente associada a uma redução do risco de queda e diminuição das limitações
funcionais.
As recomendações para a prática de atividade física publicadas por diversas entidades, como
a OMS e a UE, referem que deverá haver a acumulação de 60 minutos por dia para os jovens
e de 30 minutos por dia para pessoas adultas e idosas, de atividade física de intensidade
pelo menos moderada.
A alimentação saudável, equilibrada e pobre em sal é o principal responsável pelos ganhos
em saúde dos portugueses e a obesidade (peso a mais) o maior problema de saúde pública.
A OMS reconhece que o aumento da prevalência da obesidade resulta de alterações na
sociedade e está atualmente associada com a alimentação desequilibrada e baixos níveis de
prática de atividade física regular. Porém, o problema não está só associado ao
comportamento das crianças e adultos, mas, progressivamente, ao desenvolvimento social e
económico e às políticas nas áreas da agricultura, transporte, planeamento urbano,
ambiente, processamento alimentar, distribuição, marketing e educação. O problema é
social e, por isso, requer uma abordagem relevante baseada na população, multissetorial,
multidisciplinar e cultural.
Tabela 3 Fatores de risco/protetores específicos

Problema de
Saúde

Fatores de Risco

Fatores Protetores

Idade (homens maior ou igual a 45 anos; mulheres
maior ou igual a 55 anos)

Sexo Feminino (<55anos)

Diabetes

Alimentação saudável equilibrada e pobre em sal

Tabagismo

Não Fumar

HTA (TA superior 140/90mmHg ou sob medicação
anti-HTA) aumenta o risco de formação de placas de
ateroma e de rotura vascular
História familiar precoce (familiares 1º grau menos
de 65 anos)

Doenças
Cerebrovasculares

Bem-estar mental
Atividade física regular

Hipercolesterolémia

A redução de 1% da taxa de glicose e a sua
manutenção no diabético (evita as complicações
mais frequentes)

Baixos níveis de colesterol HDL (menos de 40mg/dl)

Consumo moderado de álcool (1-2 bebidas/dia)

Hipertrigliceridémia (maior que 200mg)

Literacia em Saúde

Obesidade e sedentarismo (aumenta o risco de
sofrer de HTA, diabetes e dislipidémias)
Stress psicossocial;
Depressão
Iliteracia
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Problema de
Saúde

Obesidade/
Insegurança
Alimentar

Problema de
Saúde

Fatores de Risco

Fatores Protetores

Inatividade física/Sedentarismo

Atividade física regular

Alimentação Inadequada (consumo excessivo de
calorias superior ao gasto energético e escolhas
alimentares nutricionalmente pobres)

Alimentação Saudável e Equilibrada
Modificação da Oferta Alimentar
Modificação dos Espaços Urbanos - ambientes
seguros que promovam a prática de
comportamentos saudáveis
Literacia em Estilos de Vida Saudáveis e em Dieta
Mediterrânica

Ambientes “obesogénicos”

Iliteracia
Inatividade física/Sedentarismo

Atividade física regular

Alimentação Inadequada (consumo excessivo de
calorias superior ao gasto energético e escolhas
alimentares nutricionalmente pobres)

Alimentação Saudável e Equilibrada

Fatores de Risco

Fatores Protetores

Excesso de peso (IMC>25kg/m2) ou
Obesidade (IMC>30kg/m2)

Perda de peso (7% do peso corporal)

Inatividade física

Atividade física regular (no mínimo 150 min/semana
de atividade física moderada)

Parentes de 1º grau com DM

Dieta alimentar hipocalórica, hipolipídica
Dieta alimentar com 14g fibras/1000Kcal ingeridas e
alimentos que contenham cereais integrais
Medicação com Metformina para prevenção de DM
tipo 2 pode ser considerada nos indivíduos de alto
risco de desenvolverem DM, tais como aqueles com
múltiplos fatores de risco, especialmente se
mostrarem progressão da hiperglicemia (p.ex:
HbA1c≥6%) apesar de intervenções no estilo de vida.

Uso de medicamentos que aumentam a glicémia.

Mulheres com recém nascido com peso >4,08kg ou
com diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional

Diabetes
HTA (TA≥140/90mmHg ou sob medicação antihipertensora)

Literacia em Saúde em Estilos de Vida Saudáveis

HDL colesterol <35mg/dl e/ou TG>250mg/dl
Mulheres com Síndrome do Ovário Poliquístico
HbA1c ≥ 5,7%, alteração da glicose em jejum ou
intolerância à glicose num teste prévio.
Resistência à insulina (obesidade mórbida, acantose
nigricans)
História de doença cardiovascular

Problema de
Saúde

Cancro da Mama

Fatores de Risco

Fatores Protetores

História Familiar

Amamentação Exclusiva até 6 meses

Ausência de amamentação;

Atividade física regular

Nuliparidade

Manter peso corporal adequado IMC < 25

Excesso peso em idade adulta pós-menopausa

Consumo moderado de álcool (1-2 bebidas/dia)

1ª gravidez tardia

Não Fumar

Obesidade

Vigilância Médica
Rastreios

Consumo de bebidas alcoólicas

Autocuidados

Tabagismo

Literacia em Saúde
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Problema de
Saúde

Fatores de Risco

Fatores Protetores

História familiar de Doença Mental

História familiar sem Doença Mental

Inatividade física/Sedentarismo e alimentação
desequilibrada
Dor, Insónia ou ansiedade crónicas

Doença Mental

Alimentação saudável e equilibrada
Atividade física regular
Técnicas de relaxamento
Promoção de saúde mental em crianças e
adolescentes

Doença Crónica
(Diabetes; AVC; Cancro; Doença Cardíaca…)

Vida afetiva equilibrada e a vida sexual satisfatória

Isolamento social prolongado

Rede de apoio familiar e social e ambiente saudável

Baixa autoestima e perfecionismo;

Reforço de competências sociais e emocionais

Iliteracia

Literacia em Promoção de Estilos de Vida Saudáveis
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IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DA COMUNIDADE
Tabela 4 Recursos da Comunidade

PROBLEMAS DE
SAÚDE

Diabetes Mellitus

Mortalidade por
Doenças
Cerebrovasculares

RECURSO 1
O que existe?
Vigilância do pé
Monitorização da HbA1c
Controlo Peso
Consulta de Nutrição, de
Oftalmologia e Nefrologia
Programas dirigidos a
diabéticos
Promoção e Educação para a
Saúde
Controlo da HTA
Controlo do Peso/IMC
Controlo da DM
Controlo das Dislipidemias
Promoção e Educação para a
Saúde
Consulta de cessação
tabágica

RECURSO 2

Quem disponibiliza?

O que existe?

RECURSO 3

Quem disponibiliza?

O que existe?

Quem disponibiliza?

ACES
Autarquias
Ministério Educação
Lares 3ª idade e
Empresas com cantina

ACeS
Hospital
Clínicas Privadas

Espaço para atividade física
Ginásios
Promoção e Educação para
a Saúde

Autarquias
Ministério da Educação
Privados

Cantinas dos JI e escolas
EB123 e Secundárias
Cantinas Sociais
Espaço para atividade física
Núcleo de Rastreios
PNPAS
PNPCT

ACeS
Hospital
Clínicas Privadas

Espaços para atividade física
Controlo do Alcoolismo e
Tabagismo
Promoção e Educação para
a Saúde

Autarquias
Ministério Educação
ACeS/Hospitais
Clínicas Privadas
Ministério da Saúde

Cantinas dos JI e escolas
EB123 e Secundárias
Cantinas Sociais
PNPAS
PNPCT

ACES
Autarquias
Ministério Educação
Lares 3ª idade e
empresas com cantina

Autarquias
Ministério Educação
Privados

PNPAS
Dieta Mediterrânica

ACES
Autarquias
Ministério Educação
Restauração

ACeS
Autarquias
Ministério Educação
Privados
ONGS IPSS

Apoio às doentes
oncológicas
PNPAS
PNPCT
Cuidados Paliativos

Associação Oncológica
do Algarve
ACeS

Promover a saúde mental
Apoio ao doente mental

Associação de Saúde
Mental do Algarve
ACeS
Hospital
Autarquias

Insegurança
Alimentar/Obesidade

Controlo do Peso/IMC
Consulta de Nutrição
Promoção e Educação para a
Saúde

ACeS
Hospital
Clínicas Privadas

Cancro da Mama

Promoção e Educação para a
Saúde
Vigilância
Rastreios
Tratamento precoce

ACeS
Hospital
Clínicas Privadas
ONGs e IPSS
Núcleo de Rastreios

Doença Mental

Promoção e Educação para a
Saúde
Vigilância e disgnóstico
precoce

ACeS
Hospital
Clínicas Privadas
GASMI
SNIPI

Espaço para atividade
física
Ginásios
Promoção e Educação para
a Saúde
Consulta de Cessação
Tabágica
Espaço para atividade física
Ginásios
Promoção e Educação para
a Saúde
Espaço para atividade física
Ginásios
Promoção e Educação para
a Saúde

Autarquias
Ministério Educação
ACeS/Hospitais
Clínicas Privadas
Ministério da Saúde
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OBJETIVOS 2017/2020
Com base nas necessidades de saúde selecionadas, na avaliação dos respetivos indicadores
de saúde e nas prioridades regionais definidas, foram definidos os seguintes objetivos de
saúde e respetivas metas a serem atingidos até 2020.

INDICADORES DE RESULTADO DO PLSAS
VALOR
ANTERIOR %

ANO

META %

Proporção de inscritos por diagnóstico ativo de Hipertensão

21.8

2017

20

Proporção de hipertensos com avaliação de risco cardiovascular (3 anos)

26.6

2017

30

Proporção de diabéticos com última HgbA1c ≤ 8,0%

63.9

2017

70

8

2017

8

0.4

2016

0.1

19.1

2017

18

11.0

2017

10

7,2

2017

7

66

2017

70

34.4

2017

50

Proporção de inscritos com diagnóstico de Obesidade

4,8

2017

10

Proporção obesos >=14 anos com consulta vigilância obesidade

51.7

2017

60

Proporção de inscritos com diagnóstico de abuso crónico do álcool

0.7

2017

0.5

Proporção hipertensos <65 anos, com Pressão Arterial < 150/90

44.6

2017

50

Proporção DM c/ registo HgbA1c 6 meses

74.2

2017

80

Cobertura vacinal contra a gripe (> = a 65 anos)

40,4

2017

60

Proporção de inscritos com diagnóstico de abuso do tabaco

10.8

2017

8

Espaços verdes urbanos – Nºm /1000 habitantes

ND

2017

Crescente ☺

Nº Km ciclovias e/ou pedestre/1000 habitantes

ND

2017

Crescente ☺

Nº Aparelhos de rua para exercício físico/1000 habitantes

ND

2017

Crescente ☺

INDICADOR
Mortalidade, Estado de Saúde e Ganhos em Saúde

Proporção de inscritos por diagnóstico ativo Diabetes
Incidência de amputações major dos membros inferiores (DM)
Taxa de mortalidade padronizada em mulheres <75A por cancro da
mama
Taxa de mortalidade padronizada na população <75A por Doença
Cerebrovasculares
Proporção de inscritos por diagnóstico ativo de Perturbação Depressiva

Acesso
Taxa utilização global de consultas médicas
Taxa de mulheres elegíveis (50-70A) com mamografia (2 anos)

Fatores de risco e determinantes de saúde

2

Tabela 5 Objetivos Operacionais
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ESTRATÉDIAS DE SAÚDE
As estratégias de saúde do PLSAS dirigem-se aos determinantes da saúde associados aos
problemas priorizados. Abordaremos sobretudo as estratégias de promoção da saúde
dirigidas aos principais determinantes da saúde identificados e as estratégias de prevenção,
diagnóstico e tratamento precoce dirigidas às principais causas da doença, incapacidade e
mortalidade no ACeS.
Todas as Unidades Funcionais do ACeS e serviços da comunidade devem assumir o
compromisso de parceria e de coprodução, incluindo no seu Plano de Atividades, programas,
projetos ou atividades dirigidas às cinco necessidades de saúde consideradas prioritárias, no
PLSAS 2017 - 2020.
Apresentamos em tabela alguns exemplos de estratégias de saúde, sua operacionalização e
potencial impacto na saúde da população (Tabela 7).
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ENTIDADE: ACeS Sotavento
SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS

DETERMINANTES DA SAÚDE
Ob

S

Programa Nacional de Alimentação Saudável

x

x

Programa Nacional de Saúde Escolar e Promoção da Saúde Oral

x

x

EP

AL

x

x

Projeto "Viver Bem com a Diabetes – Gestão Integrada da doença
crónica e Educação Terapêutica"

x

HTA

DM

DCV

CM

x

x

x

x

x

x

x

Projeto de Preparação para a Parentalidade

x

x

Projeto de Visitação à Puérpera e Recém-nascido

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Unidades Móveis: Idoso Isolado com doença crónica em Meio Rural

x

x

x

x

x

Núcleo Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR)

x

x

x

D

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Projeto "Feliz Mente – Intervenção em educação Emocional
positiva em pessoas emocionalmente vulneráveis"

x

x

x

D - Diabetes;
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x

x

x

x

x

Equipa de Prevenção da Violência ao longo do ciclo de vida (EPVA)
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CP

x

x

Projeto Bebés, crianças e jovens em segurança

HTA - Hipertensão Arterial;
DM - Doença Mental;
DCV - Doenças Cardiovasculares;
CM - Cancro da Mama;
AV - Acidentes Viação;
CP - Cancro Pulmão;

AV

x

Projeto Literacia em Saúde: Programa de rádio "P`la sua rica saúde"

Projeto “Bora lá ser feliz: Intervenção em Educação emocional
positiva em crianças e jovens em risco”
Projeto "Literacia em Saúde –Programa de Rádio, projeto “lado a
lado” e “dias comemorativos"

x
x

x

Projeto de Literacia em Saúde Sénior "Envelhecimento Saudável"

Ob - Obesidade;
S – Sedentarismo;
EP - Envelhecimento População;
AL - Alcoolismo;
T - Tabagismo;
LS - Literacia para a Saúde;

LS

x

Programa Nacional de Luta contra o Tabaco

PROMOÇÃO
DA SAÚDE

T

DOENÇA, INCAP. MORTALIDADE

x

x

ENTIDADE: ACeS Sotavento
SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS

PRIMEDEP e “+ contigo”(prevenção do suicídio)

PROMOÇÃO
DA SAÚDE

DETERMINANTES DA SAÚDE
Ob

S

x

x

AL

x

x

T

x

x

Consultas de Vigilância de Saúde nos CSP
Dieta Mediterrânica

EP

LS

DOENÇA, INCAP. MORTALIDADE
HTA

x

DM

DCV

CM

AV

CP

D

x

x
x

x

x

x

x

Equipa Local de Intervenção Precoce na Infância (ELI)

x

x

Projeto Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Consultas de Vigilância de Saúde nos CSP

x

Equipa Cuidados Continuados Integrados

x

x

Projeto "Nobre Cuidar: Capacitação do cuidador Informal"

PREVENÇÃO Projeto "Saúde das Costas"
DA DOENÇA E
Cuidados Paliativos Comunitários de Suporte
DA
INCAPACIDADE Projeto "Viver Bem com a Diabetes"

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

Projeto " À Flor da Pele"

x

Projeto " ConViver no Cuidar"

x

x

x

Projeto Equipa Apoio Domiciliário Saúde Mental (EADSM)

Ob - Obesidade;
S – Sedentarismo;
EP - Envelhecimento População;
AL - Alcoolismo;
T - Tabagismo;
LS - Literacia para a Saúde;

x

Projeto "Fisioterapia Respiratória para Populações de Risco"

x

x

Projeto Espirometria para a prevenção da DPOC

x

x

HTA - Hipertensão Arterial;
DM - Doença Mental;
DCV - Doenças Cardiovasculares;
CM - Cancro da Mama;
AV - Acidentes Viação;
CP - Cancro Pulmão;

D - Diabetes;
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ENTIDADE: ACeS Sotavento
SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS

Consultas de Vigilância de Saúde nos CSP

DETERMINANTES DA SAÚDE
Ob

S

EP

AL

T

LS

x

x

x

x

x

x

DOENÇA, INCAP. MORTALIDADE
HTA DM DCV CM AV

X

X

x

x

x
x

x
x

DICAD
D - Diabetes;

Tabela 6 Estratégias de Saúde, sua operacionalização e potencial impacto na saúde da população
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x

x

Centros Diagnóstico Pneumológico (CDP)
HTA - Hipertensão Arterial;
DM - Doença Mental;
DCV - Doenças Cardiovasculares;
CM - Cancro da Mama;
AV - Acidentes Viação;
CP - Cancro Pulmão;

x

D

x

Via Verde Coronária e Via Verde AVC

DIAGNÓSTICO
Rastreio do Cancro da Mama Feminina
E
TRATAMENTO Rastreio da Retinopatia Diabética
PRECOCES

Ob - Obesidade;
S – Sedentarismo;
EP - Envelhecimento População;
AL - Alcoolismo;
T - Tabagismo;
LS - Literacia para a Saúde;

x

CP

x
x

PLANO DE COMUNICAÇÃO
A comunicação é um componente essencial para o desenvolvimento e implementação do
PLS do ACeS Sotavento. A inclusão de um plano de comunicação é uma forma de comunicar
os objetivos e a importância do documento, aumentando a visibilidade, com o compromisso
de retorno periódico a todos os intervenientes, interna e externamente.
Tabela 7 Plano de Comunicação

Objetivos do
Plano de
Comunicação

Aumentar o
Conhecimento Sobre a
importância do PLS

Fomentar o
envolvimento na
implementação do PLS

População
alvo

Meios

Mensagens chave

Profissionais
de Saúde

Divulgação do PLS nas UF:
- Intranet
- Reunião de Coordenadores e Conselhos
Técnicos

Parceiros e
Comunidade

Divulgação de um sumário executivo do PLS
aos utentes
- Website ARS Algarve
- Reunião do Conselho da Comunidade

Profissionais
de Saúde

Divulgação de um sumário executivo do PLS
pelos e-mails Institucionais dos profissionais

Parceiros e
Comunidade

1. Divulgação de um sumário executivo do PLS
pelos e-mails:
- Parceiros da comunidade
2. Reunião com:
2.1. Órgãos de governação local,
nomeadamente a Camaras Municipais,
Juntas de Freguesia.
2.2. Hospital
2.3. Parceiros estratégicos

O PLS é um documento estratégico,
desenvolvido em parceria com a
comunidade, que identifica os problemas
prioritários em saúde.
O PLS é um documento estratégico,
desenvolvido em parceria com a
comunidade, que identifica os problemas
prioritários em saúde.
A comunidade é convidada a participar,
podendo manifestar as necessidades
sentidas ao longo de todo o processo.

O sucesso do PLS depende do
envolvimento de todos os profissionais e
parceiros da comunidade na sua
implementação.
A sua participação é a chave do sucesso
do PLS.

Este plano é um documento dinâmico, possibilitando a introdução de novas e diferentes
estratégias de comunicação, mais eficazes, pelos parceiros da comunidade.
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RECOMENDAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO
Propomos desenvolver estratégias que visam:





Melhorar o acesso, a qualidade e efetividade dos serviços;
Consolidar a implementação dos programas prioritários do PNS;
Garantir uma gestão eficaz e eficiente dos recursos disponíveis;
Consolidar a estrutura interna do ACeS, as suas ligações à comunidade e às
instituições.

SERVIÇOS E PROGRAMAS/PROJETOS DE SAÚDE
Áreas/Programas de base

Programas Prioritários

Grupos de Trabalho

Saúde Escolar, Saúde Oral, Saúde Materna e Infantil, Vacinação, Doenças
Transmissíveis, Luta contra a Tuberculose, Saúde Ambiental e Ocupacional,
…
Programa para a Prevenção e Controlo do Tabagismo; Programa para a
promoção da Alimentação Saudável; Programa para a Saúde Mental;
Programa para a Diabetes; Programa para as Doenças Oncológicas;
Programa para as Doenças Cerebrovasculares
GASMI, ELI, Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco e Violência de
Género ao longo do Ciclo de Vida

Outros Programas/projetos

Intervenção Local, DICAD, …

Consultas e serviços

USF, UCSP; UCC, URAP, CDP, Paliativos, Consultas de Recurso, Nutrição,
Vigilância Saúde a grupos específicos, Apoio psicossocial em
Adolescentes/jovens, DICAD/Metadona, Cuidados Integrados, …

Tabela 8 Serviços e Programas/projetos de saúde

São fundamentais estratégias que diminuam a percentagem da população inativa ou com
atividade física insuficiente, isto é, 30 minutos de atividade física cumulativa moderada,
todos os dias. A OMS, de acordo com o Global Health Risks - 2009, estima para Portugal 18% de inativos e 51% de indivíduos adultos
com atividade física insuficiente.

No âmbito das atividades a desenvolver pelas equipas de Saúde Escolar e todos os
envolvidos devem ser incluídas a Promoção da Alimentação Saudável (Dieta Mediterrânica)
a luta contra as dependências que inclui o Tabaco e consumo de Álcool em todos os
estabelecimentos públicos de ensino, na área do ACeS.
Devem-se motivar as mulheres com idade >= 50 anos para a adesão ao programa de rastreio
do cancro da mama.
Promover na comunidade a adesão e reforçar a divulgação efetiva da consulta de cessação
tabágica nas Unidades Funcionais no ACeS.
Devem ser implementadas atividades de promoção da Saúde Mental, com especial reforço
na comunidade escolar, incrementar a literacia em Saúde Mental e prevenir o estigma
associado à Doença Mental.
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Deve-se primar por elaborar e/ou divulgar orientações e informação no âmbito das
principais necessidades de saúde identificadas, como suporte à capacitação dos profissionais
e comunidade.
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COMENTÁRIO FINAL
Este PLS é um documento dinâmico, possibilitando a introdução de novas e diferentes
estratégias. Define as orientações estratégicas que contribuirão para a obtenção de ganhos
em Saúde num futuro próximo.
Na sua elaboração, foram recolhidos contributos junto das entidades da saúde e externas à
mesma. Este processo permitiu envolver, desde o início, todas as partes interessadas,
criando/reforçando a comunicação dentro e fora da saúde.
A implementação do PLS constituirá um reforço dessa comunicação, possibilitando a
definição conjunta das melhores estratégias, estabelecendo um compromisso social, com o
objetivo da melhoria do estado de saúde da população e a reformulação do PLS futuro.
Salienta-se a necessidade de manter uma estratégia de participação eficiente, na
manutenção, implementação e reelaboração do próximo PLS, como garantia da
sustentabilidade e utilidade.
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ANEXO 1 - RECURSOS DA COMUNIDADE

ACeS Algarve III Sotavento
Direção Executiva
Conselho Clínico e de Saúde
Conselho na Comunidade
Unidade de Apoio à Gestão(UAG)
Unidade de Saúde Pública (USP)
Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP)
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)
4 Unidades de Saúde Familiar (USF)
2 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados
(UCSP)
2 Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC)
Serviço de Atendimento Complementar (SAC)
Tavira
VRSA
Alcoutim
Equipa Coordenadora Local (ECL) - Rede de Cuidados
Continuados
ELI - Equipa Local de Intervenção Precoce
Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco (NACJR)
Equipa de Prevenção da Violência ao Longo do Ciclo
de Vida (EPVA)
Grupo de Saúde Mental Infantil (GASMI)
Unidades Coordenadoras Funcionais (UCF)
da Criança
da Mulher
da Diabetes
DICAD
Centro Hospitalar Universitário do Algarve
Serviço Urgência Básico (VRSA)
Unidade de Cuidados de Saúde Continuados de Longa
Duração e Manutenção do Azinhal

Área de Influência do ACeS Sotavento
1. Rede hospitalar
Centro Hospitalar Universitário do Algarve
Faro
Portimão
Privados e Convencionados

2. Outras Instituições/ Serviços de Saúde
relevantes
ARS
DSPP

ERS (Entidade Reguladora da Saúde)
SICAD (Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências) Unidade de Alcoologia
Comunidade terapêutica GATO (Grupo de Ajuda a
Toxicodependentes)
MAPS (Movimento de Apoio à Problemática da SIDA)

3. Governação Regional
CCDR

4. Governação Local
Câmaras Municipais
Tavira
Castro Marim
Alcoutim
Vila Real de Santo António
Juntas de Freguesia

5. Educação e Ciência
Crianças e Jovens
5.1. Parque Escolar (Por Concelho)
Tavira
Agrupamento de Escolas Dom Manuel I
Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto
Correia
Jardim-Escola João de Deus
Academia de Música
Vila Real de Santo António
Agrupamento de Escolas Dom José I VRSA
Agrupamento de Escolas de VRSA
Escola de Hotelaria e Turismo de VRSA
Alcoutim
Agrupamento de Escolas de Alcoutim
Castro Marim
Agrupamento de Escolas de Castro Marim

5.2. Creches/Jardins de Infância
Tavira
Creche e Centro de Dia “o Pontão” - Conceição
Centro Intergeracional da Pegada – Centro
Paroquial
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Centro Infantil “o Pinóquio” - Santa Casa da
Misericórdia
Centro Infantil “a Boneca” - Santa Casa da
Misericórdia - Cabanas
Jardim-de-infância “o Girassol” - Santa Casa da
Misericórdia - Santa Luzia
Jardim de infância Associação “Âncora” - Santa
Luzia
Jardim-de-infância “o Pimpão”
Jardim-de-infância “a Gaivota” - Cruz Vermelha
Portuguesa
Jardim-de-infância “a Semente” - Cruz Vermelha
Portuguesa
Jardim-Escola João de Deus
Alcoutim
Infantário Centro de Desenvolvimento Cultural e
Social de Martim Longo
Castro Marim
Centro Infantil “Cegonha Branca” - Altura
Infantário da Ana - Associação dos Naturais e
Amigos da Freguesia do Azinhal
Infantário da Associação Social da Freguesia de
Odeleite
Vila Real de Santo António
Creche Santo António
Centro Infantil “A Borboleta”
Centro Infantil “a Cegonha” - Montegordo
Creche de Santo António

5.3. Instituições Académicas
Universidade do Algarve
Campus de Gambelas (Faro)
Campus da Penha (Faro)
Campus da Saúde (Faro)

6. Estruturas de apoio à Criança e Jovem em
Risco
Tavira
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em
Risco
Centro de Acolhimento Temporário “A Gaivota”
– Cruz Vermelha Portuguesa
Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento
Parental / Acolhimento Temporário “Associação Uma Porta Amiga”
Vila Real de Santo António
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em
Risco
Centro de Acolhimento Temporário “Gente
Pequena” – VRSA

7. Idosos
8.1. Estruturas Residenciais para Pessoas
Idosas/Centros de Dia
Tavira
Lar São José Santa Casa da Misericórdia
Lar Major Castro Sousa Santa Casa da
Misericórdia
Lar Sol & Mar
Centro Social e Paroquial de Santa Maria
Centro Social e Paroquial Intergeracional da
Pegada
Lar Casa dos Avós
Lar Nossa Senhora das Dores – Santa Catarina
Centro Social e Paroquial de Cachopo
Vila Real de Santo António
Lar Dr. Colaço Fernandes
Lar Dr. Alonso Vasquez
Centro de Dia Comunitário
Casa do Avô
Casa do Avô - Montegordo
Alcoutim
Lar N.ª Senhora da Conceição Centro Paroquial
em Martim Longo
Centro de Dia Nª Senhora da Conceição
Lar e Centro de Dia
Centro de Dia Polivalente do Pereiro
Centro de Dia Paroquial de Giões
Centro de Dia Paroquial de Vaqueiros
Lar e Centro de Dia Maria Ribeiro Vicente de
Balurcos
Castro Marim
Lar José Guilhermino Anacleto da Santa Casa da
Misericórdia

8.2. Estruturas de Apoio a idosos
Juntas de Freguesia
Tavira
Castro Marim
Alcoutim
Vila Real de Santo António
Tavira
“Âncora” Associação Centro Comunitário de
Santa Luzia
Serviço de Apoio Domiciliário da Cruz Vermelha
Portuguesa
Serviço de Apoio Domiciliário do Centro Social
de Santo Estevão
Vila Real de Santo António
Serviço de Apoio Domiciliário da Associação de
Bem-Estar Social do Azinhal
Anos Dourados – Serviço de Apoio Domiciliário
Apoio Domiciliário “Confort Keepers Inventar
abraços”
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8. Pessoas com deficiência
8.1. Centros de Atividades Ocupacionais
Fundação Irene Rolo em Tavira

9. Instituições de Solidariedade Social/ ONGs
Cruz Vermelha Portuguesa
Associação de Pais
Tavira
GATO (Grupo de Ajuda a Toxicodepentes)
Vila Real de Santo António
Centro de Acolhimento para Portadores
VIH/SIDA – VIVA (Viver Integrar/Viver Apoiar)
Associação de Beneficência “Mão Amiga”

10. Serviços Públicos
- PSP (Polícia de Segurança Pública -Modelo Integrado
de Policiamento na Proximidade)
- GNR (Guarda Nacional Republicana Modelo Integrado
de Policiamento na Proximidade)

- PJ (Polícia Judiciária)
- Polícia Marítima
- Tribunais
- CNAI (Centro Nacional de Apoio ao Imigrante)
- SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)
- ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e
Económica)
- Segurança Social

11. Transportes
- CP (Caminhos de ferro)
- Serviços de Transportes Municipais
- Rede de Transportes Rodoviária
- Serviço de Táxis

12. Outros
- Farmácias (União das Farmácias Portuguesas)
- Medicina Dentária
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ANEXO 2 – DOCUMENTOS CONSULTADOS

O presente plano assenta nos seguintes documentos:
 Ministério da Saúde - Plano Estratégico para o triénio 2017-2019;
 Plano Nacional de Saúde, Revisão e Extensão a 2020 – DGS, Edição 2016;
 Plano Nacional de Saúde (2012-2016) - DGS, Edição 2014;
 Programas de saúde Prioritários e outros programas de Saúde – DGS, 2016 e 2017;
 Plano Regional de Saúde da ARS Algarve, IP (ARS Algarve - DSPP, 2015);
 Objetivos estratégicos da ARS Algarve 2017-2019 (ARS Algarve, 2016);
 Perfil local de Saúde 2015 e atualização do Perfil Local de Saúde 2017 (ACES Algarve
Sotavento, USP – - Observatório local de Saúde, 2015 e 2016);
 Resenha dos Planos Locais de Saúde (DGS);
 Objetivos estratégicos do ACES Algarve Sotavento2017-2019 (Direção Executiva e
Conselho Clínico e da Saúde do ACES Algarve Sotavento, 2017).
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ANEXO 3 – PARCERIAS -Plano Estratégico 2017-2019 ARS Algarve

A ARS Algarve, I.P., atendendo à natureza das suas atribuições, é uma entidade que abrange vários
destinatários, como sejam os Cidadãos, os Profissionais de Saúde e os Prestadores de Cuidados de
Saúde. Trata-se de entidades públicas, com destaque para os restantes organismos do Ministério da
Saúde, Instituto Português do Desporto e Juventude, IPSS, Autarquias, DGSP - Direção Geral dos
Serviços Prisionais, CVP - Cruz Vermelha Portuguesa, universidades e entidades privadas.
No decorrer do triénio 2017-2019, merecerão especial relevo, entre outras, a manutenção e o
desenvolvimento de várias parcerias:
•

Acordo de cooperação - Plano de Verão - Postos de praia com a Cruz Vermelha Portuguesa;

•

Articulação do INE com as ARS para a elaboração de ferramentas harmonizadas de apoio à
decisão no âmbito dos Observatórios Regionais de Saúde;

•

Unidade de Terapia Familiar da ARS / Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar;

•

Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE - D. Estefânia / ARS LVT, protocolo Colaboração para
a área de Pedopsiquiatria Infantil e dos Adolescentes - Formação de técnicos da ARS e
Consultadoria e Supervisão;

•

Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, acordo Específico de cooperação
referente a exames audiológicos e atos clínicos de avaliação, diagnóstico e intervenção na
área da Terapia da Fala, a efetuar no Laboratório de Audição e Terapia da Fala da ESSUALG;

•

DGSP - Direção Geral dos Serviços Prisionais, prestação de cuidados de saúde aos reclusos Plano Regional de Luta Contra a Tuberculose;

•

Protocolo de colaboração entre ARS, Algarve, I.P. e a Câmara Municipal de Castro Marim com
vista assegurar os cuidados de saúde primários no domicílio à população mais carenciada no
interior do concelho de Castro Marim;

•

Acordo de colaboração entre CH do Algarve e CH Lisboa Norte, CH Lisboa Central e CH de
Setúbal facilita acesso dos utentes algarvios à especialidade de Ortopedia;

•

Protocolo de Colaboração entre a Administração Regional de Saúde do Algarve, IP e a
Direção Geral de Reinserção e Serviços prisionais;

•

Protocolo de colaboração da ARS Algarve com autarquia de Alcoutim para assegurar Unidade
móvel com assistência médica no concelho;

•

Protocolo da ARS Algarve com a Universidade do Algarve que facilita o acesso aos cuidados
de Saúde de universitários oriundos de outras regiões;

•

Protocolo de Colaboração entre a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança
Pública e a Direção Geral de Saúde;

•

Protocolo de cooperação com as autarquias de Loulé e São Brás de Alportel para promoção
de Rastreios de Acuidade Visual na Infância.
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