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1. Preâmbulo
O Perfil de Saúde do Município de Barcelos pretende ser um diagnóstico da situação
de saúde a nível local que serve de base para a construção de um Plano de Saúde Municipal
que irá ser parte integrante dos processos de tomada de decisão e de planeamento estratégico
local.
O Perfil de Saúde tem como objetivo: Identificar os problemas e as necessidades de
saúde da população, identificar os serviços e recursos disponíveis e definir prioridades. O Perfil
de Saúde tem a preocupação de apresentar um retrato socío-demográfico da população e dar
informações sobre os estilos de vida, o ambiente, os fatores sociais e de saúde que afetam o
status de saúde. Deve pois, ser um importante documento de discussão sobre os principais
problemas que afetam a saúde da população e, simultaneamente, um instrumento que permita
avaliar as mudanças.
Na primeira fase e para a definição dos indicadores, tivemos como base a lista dos
indicadores regionais da saúde, para todos e os indicadores das Cidades Saudáveis (Multicity
Action Plan). Na fase de recolha dos dados surgiram-nos outros indicadores que, dada a nossa
especificidade, considerámos pertinentes para a construção do nosso Perfil de Saúde.
Como conclusão, fazemos notar que este documento é um instrumento de trabalho que
requer uma permanente atualização, devendo esta refletir, por um lado, uma melhoria nos
processos de recolha dos dados e sua fiabilidade e, por outro, monitorizar as mudanças
operadas nos diferentes indicadores.
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2. Áreas / Dimensões
TERRITÓRIO
- Área (Km2)
- Freguesias
Usos do Solo identificados nos PMOT
- Urbano
- Equipamentos e parques urbanos
- Industrial
- Turismo
Servidões e restrições
- Reserva Agrícola Nacional (RAN)
- Reserva Ecológica Nacional (REN)
Acessibilidades e transportes/Mobilidade
- Repartição modal nos movimentos pendulares
- Repartição modal dos alunos nas deslocações casa-escola
- Tempo médio das deslocações pendulares em TI e em TP (min)
- Tempo médio de acesso à escola (min)
- Tempo médio de acesso ao Hospital ou Centro de Saúde (min)
- Capitação da rede ciclável estruturante (m / 100 habitantes no concelho)
- Capitação da rede pedonal estruturante (m / 100 habitantes no concelho)
- % população abrangida em isócronas de 30 e 60 minutos a partir dos equipamentos principais
(saúde, educação) com acesso em TP

POPULAÇÃO
Caracterização demográfica
- População residente / Crescimento populacional
- Taxa de variação da população residente
- Taxa de crescimento efetivo
- Taxa de crescimento natural
- População residente, por sexo e por grupo etário
- População residente, por freguesia
- Densidade populacional, por freguesia e por ano
- Índice de envelhecimento
- Índice de longevidade
- Índice de dependência de jovens e idosos
Idosos
- Beneficiários do Complemento Solidário para Idosos
- Indivíduos com mais de 65 anos
Famílias
- Famílias com filhos monoparentais
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- Famílias monoparentais femininas
- Famílias monoparentais masculinos
População estrangeira / imigrantes
- População residente, segundo nacionalidade
- População de nacionalidade estrangeira, por freguesia
Pessoas com Deficiência e/ou Incapacidade
- Total de indivíduos com deficiência e/ou incapacidade
- População residente segundo tipo de deficiência, por sexo e grupo etário
- População residente segundo tipo de deficiência e atribuição de incapacidade
- Famílias clássicas residentes, segundo dimensão e número de deficientes
- Indivíduos com retaguarda familiar
- Indivíduos sem retaguarda familiar
- Crianças abrangidas pela Equipa de Intervenção Precoce
- Indivíduos integrados em Centro de Atividades Ocupacionais
- Indivíduos integrados em Lar Residencial
- Indivíduos integrados em Formação Profissional
Minorias Étnicas
- Indivíduos de etnia cigana
- Famílias de etnia cigana
- Acampamentos
População sem-abrigo
- Tipo de agregado da população sem-abrigo
- Alojamento actual da população sem-abrigo
- Causas situação actual da população sem-abrigo
- Principal necessidade de apoio (problemas) da população sem-abrigo

SAÚDE
Natalidade e fecundidade
- Taxa bruta de natalidade geral e fecundidade geral
Esperança de vida
- Esperança de vida à nascença
Mortalidade
- Taxa bruta de mortalidade
Evolução da taxa de mortalidade por causas de morte específicas
- Doenças do aparelho circulatório
- Doenças cerebrovasculares
- Doenças cardiovasculares / isquémicas cardíacas
- Doenças oncológicas, por tipo de cancro
Doenças pulmonares
- Tuberculose
- Pneumococo
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- Asma
Doenças crónicas
- Cirrose
- Aterosclerose
- Diabetes
- Hipertensão
Doenças infecto-contagiosas
- SIDA
- Hepatite
Número de Suicídio
RNCCI – Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
- Utentes que ingressam na Unidade de Convalescença
- Utentes que ingressam na Unidade de Média Duração e Reabilitação
- Utentes que ingressam na Unidade de Longa Duração e Manutenção
- Utentes que ingressam nos cuidados Paliativos
ECCI – Equipa de Cuidados Continuados Integrados (falar hospital Dr.ª Marta)
- Taxa de ocupação da ECCI
- Taxa de resposta da ECCI nas 24/48 horas
- Avaliação sistemática da dor
- Incidência das úlceras de pressão
Morbilidade
- Doenças de declaração obrigatória
- Evolução da taxa de incidência, por tipo de doença
Saúde das Crianças, dos Jovens e das Mulheres
Natalidade
- Nascimentos em mulheres adolescentes
- Nascimentos em mulheres grávidas de risco
Mortalidade
- Nados-vivos
- Mortalidade neonatal e perinatal
- Mortalidade infantil
Vigilância em Saúde Materna, Planeamento Familiar e Saúde Infantil
- Consultas médicas de Saúde Materna/Obstetrícia
- Consultas Enfermagem de Saúde Materna/Obstetrícia
- Consultas médicas de Planeamento Familiar
- Consultas Enfermagem de Planeamento Familiar
- Consultas médicas de Saúde Infantil e Juvenil/Pediatria
- Consultas Enfermagem de Saúde Infantil e Juvenil/Pediatria
Saúde Mental
- N.º de pessoas portadoras de patologia mental, inscritas no “SLSM – Serviço Local de Saúde
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Mental” de Braga
- N.º de pessoas portadoras de patologia mental e com incapacidade psicossocial, em apoio
domiciliário
- N.º de pessoas portadoras de patologia mental e com incapacidade psicossocial, em lista de
espera para apoio domiciliário
- N.º de pessoas – adultas, portadoras de patologia mental internadas nas Casas de Saúde do
Instituto São João de Deus
- N.º de pessoas – menores e adultas, portadoras de patologia mental, integradas em “Unidades
Sócio-Ocupacionais”
- N.º de pessoas – menores e adultas, portadoras de patologia mental, em lista de espera para
integração em “Unidades Sócio-Ocupacionais
- N.º de pessoas – adultas, portadoras de patologia mental, integradas em “Residências de Apoio
Máximo”, “Residências de Apoio Moderado”, “Residências de Treino de Autonomia”, “Residências
Autónomas de Saúde Mental
- N.º de pessoas – menores, portadoras de patologia mental, integradas em “Residências de Treino
de Autonomia – Tipo A” e “Residências de Treino de Autonomia – Tipo B
- N.º de pessoas – menores, portadoras de patologia mental, em consulta de Pedopsiquiatria em
regime de ambulatório, no “Hospital de Magalhães Lemos” do Porto
- N.º de pessoas – adultas, portadoras de patologia mental, em consulta de Psiquiatria em regime de
ambulatório, no “Serviço Local de Saúde Mental” de Braga e nos “ACES – Agrupamento de Centros
de Saúde
- N.º total de “Psicofármacos (Ansiolíticos, Sedativos, Hipnóticos; Anti-psicóticos e Anti-depressivos),
comercializados nas farmácias comunitárias
- N.º Número de Psicólogos em exercício profissional no Hospital Santa Maria Maior de Barcelos,
“IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social” e nos “ACES – Agrupamento de Centros de
Saúde
- N.º de pessoas, inscritas em consultas de Psicologia no Hospital Santa Maria Maior de Barcelos e
nos “ACES – Agrupamento de Centros de Saúde
- N.º pessoas em lista de espera, para consulta de Psicologia no Hospital Santa Maria Maior de
Barcelos e nos “ACES – Agrupamento de Centros de Saúde
Saúde Escolar
- Alunos abrangidos por Saúde Escolar, por nível de ensino
- Alunos com Exame de Saúde Global
- Alunos com Programa Nacional de Vacinação actualizado
- Escolas com projectos de Promoção da Saúde, por tipo e nível de ensino
Vacinação
Percentagem de utentes com o PNV
Idades

Total

<1
1
2a4
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5a6
7a9
10 a 13
14 a 18
> = 19

SISTEMA E SERVIÇO DE SAÚDE
Centros de Saúde
Consultas
- Consultas por habitante
- Taxa de ocupação consultas médicas nos centros de saúde
- Utentes inscritos
Hospitais
- Hospitais Públicos
- Hospitais Privados
Serviços de Transporte de Doentes
- Viaturas de emergência
- Viaturas de transporte de doentes
- Doentes transportados por ano
- Doentes transportados em urgência/emergência
- Doentes em transportes programados
Outros Serviços de Saúde
- Atendimentos/mês no Gabinete de Educação para a Saúde
Doentes atendidos nos hospitais locais, por regime de tratamento
- Serviços de urgência
- Internamento
- Intervenções cirúrgicas
- Consulta externa
Farmácias e postos farmacêuticos
- Profissionais de farmácia
- Farmacêuticos de oficina
Camas por 1.000 habitantes
- Taxa de ocupação das camas
Médicos e Enfermeiros
- Médicos por 1.000 habitantes
- Médicos especialistas por especialidade médica
- Médicos não especialistas
- Enfermeiros por 1.000 habitantes
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Outros profissionais de saúde
- Técnicos de Diagnóstico e Terapêuticas (consulte anexo)
- Outros Técnicos de Saúde (consulte anexo)

COMPORTAMENTOS E ESTILOS DE VIDA
- Obesidade
- Tabagismo
- Alcoolismo
Drogas ilícitas
- Utilizadores de drogas abrangidas pela equipa de redução de riscos
- Utentes abrangidos pela consulta descentralizada da toxicodependência
Atividade Física
- Alunos nas escolas que praticam atividade física
Hábitos socioculturais e de lazer
- Equipamentos educativos e sócio culturais
- Museus, Galerias de arte e outros espaços
- Visitantes de equipamentos culturais municipais, por tipo de equipamento
- Utilizadores das bibliotecas do concelho, por biblioteca e tipo de utilização
- Despesas das câmaras municipais em cultura e desporto
- Espetáculos ao vivo – espectadores por habitante
- Publicações periódicas – Proporção de exemplares distribuídos gratuitamente
A (IN) SEGURANÇA NAS CIDADES / SEGURANÇA
Acidentes de viação
- Acidentes por tipologia (Atropelamento, colisão, despiste)
- Acidentes rodoviários com vítimas
- Feridos leves em acidentes rodoviários
- Feridos graves em acidentes rodoviários
- Óbitos por acidentes rodoviários / vítimas mortais
- Índice de gravidade [IG=(100xM)+(10xFG)+(3xFL)]
- Taxa de sinistralidade rodoviária municipal [ISRMn=(IGn+(0.66xIGn-1)+(0.33xIGn-2))/3]
Acidentes domésticos
- Intoxicações por Monóxido de Carbono
Criminalidade / Crimes registados
- Taxa de criminalidade por tipo de crimes
- Crimes registados pelas autoridades policiais por tipo de crime

DINÂMICAS SOCIAIS
Associativismo
- Associações de jovens
- Grupos informais de jovens
- Associações culturais
- Associações desportivas
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Respostas e Serviços
- Crianças e Jovens
- Crianças e Jovens em situação de perigo
- Pessoas Idosas
- Pessoas com Deficiência
- Família e Comunidade
- Pessoas com doença do foro mental e psiquiátrico
- Pessoas toxicodependentes
- Pessoas Vitimas de violência doméstica
- Outros serviços
Educação
- População residente que sabe ler e escrever segundo o nível de instrução
- Taxa de analfabetismo
- Taxa de pré-escolarização
- Taxa bruta de escolarização
- Taxa de retenção e desistência no ensino básico
- Taxa de transição/conclusão no ensino secundário
- Estabelecimentos de ensino/educação, por nível de ensino e natureza institucional
- População escolar / Alunos matriculados
Emprego / Atividade Económica
- População residente por condição perante a actividade económica
- População ativa
- Taxa de emprego da população em idade activa
- Trabalhadores por conta de outrem, segundo nível de habilitações
Desemprego
- Taxa de desemprego
- Taxa de desemprego de longa duração
Evolução da população desempregada inscrita no Centro de Emprego
- N.º de desempregados, por grupo etário e freguesia
- N.º de desempregados por sexo e nível de escolaridade
Rendimento
- População residente segundo o principal meio de vida
- Ganho médio mensal
- Disparidade no ganho médio mensal por sexo
- Disparidade no ganho médio mensal por nível de habilitações
Proteção social
- Valor médio anual das pensões
- Valor médio do subsídio de doença
- N.º médio de dias de subsídio de doença
- Valor médio do subsídio de desemprego
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- N.º médio de dias de subsídio de desemprego
- Pensionistas por invalidez, velhice e sobrevivência
- Beneficiários de rendimento social de inserção
- Beneficiários de subsídios de desemprego
- Beneficiários de subsídio de doença
- Beneficiários de subsídio de maternidade
- Beneficiários de subsídio de paternidade e licença parental
- Beneficiários do Complemento Solidário para Idosos

URBANÍSMO E HABITAÇÃO
Habitação
- Alojamentos e edifícios, por tipo e por freguesia
Alojamentos clássicos ocupados como residência habitual
- Segundo o número de famílias clássicas e pessoas residentes
- Segundo divisões e indicadores de ocupação
- Segundo instalações de electricidade existentes
- Segundo as instalações sanitárias existentes
- Segundo instalações de água canalizada, de banho ou duche existentes
- Segundo o sistema de aquecimento disponível
- Índice de lotação dos alojamentos
- Fogos concluídos em construções novas para habitação familiar, por tipologia
- Edifícios públicos com acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada
- Edifícios privados com acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada
- Acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada e existência de elevador (público)
- Acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada e existência de elevador (privado)
- População deficiente por acessibilidade a edifícios e existência de elevadores
Bairros Carenciados

AMBIENTE E ENERGIA
Ar
Qualidade do ar
- Partículas
- Dióxido de Azoto (NO2)
- Monóxido de Carbono (CO)
- Ozono (O3)
Água e Saneamento
- Qualidade da água da rede pública
- Sistemas de abastecimento de água
- Sistemas de drenagem de águas residuais
- Estações de tratamento de águas residuais - ETAR
- Consumo de água do sector doméstico por habitante
- Qualidade de água superficial
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- Qualidade de água subterrânea
Ruído
- Ruído diurno (Ld)
- Ruído entardecer (Le)
- Ruído noturno (Ln)
Espaços verdes
- Espaços verdes públicos per capita (m2/habitante)
- Extensão das ruas arborizadas
Resíduos
- Recolha indiferenciada de resíduos sólidos urbanos
- Cobertura de resíduos sólidos Urbanos
- Produção de resíduos sólidos urbanos
- Recolha seletiva de resíduos sólidos urbanos
- Cobertura de recolha seletiva
- Numero de ecopontos por habitantes
- Quantidade de resíduos recicláveis recolhida
- Despesas dos municípios por 1000 habitantes na gestão de resíduos
Energia
- Consumo de energia eléctrica por consumidor
- Consumo doméstico de energia eléctrica por habitante
- Despesas dos municípios por 1000 habitantes na proteção da biodiversidade e paisagem
Agricultura
Ocorrências de incêndios florestais
- Área ardida total
- Taxa de superfície florestal ardida
- Corporações de bombeiros (N.º)
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- Médicos
- Médicos generalistas
- Médicos de medicina geral e familiar
- Outros médicos generalistas
- Médicos especializados
- Médico de especialidades cirúrgicas
- Médico de especialidades médicas
- Médico de especialidades técnicas
- Profissionais de enfermagem
- Enfermeiros e enfermeiros especialistas (excepto em saúde materna e obstétrica)
- Enfermeiro de cuidados gerais
- Enfermeiro especialista em reabilitação
- Enfermeiro especialista em saúde infantil e pediátrica
- Enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica
- Enfermeiro especialista em enfermagem comunitária
- Enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica
- Enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica
- Especialista em medicina tradicional e alternativa
- Acupunctor
- Homeopata
- Outros especialistas em medicina tradicional e alternativa
- Profissional paramédico
- Veterinário
- Outros profissionais de saúde
- Médicos dentistas e estomatologistas
- Médico estomatologista
- Médico dentista
- Farmacêutico
- Especialista em higiene e saúde, ambiental e laboral
- Fisioterapeuta
- Dietista e nutricionista
- Audiologista e terapeutas da fala
- Audiologista
- Terapeuta da fala
- Optometrista e óptico oftálmico
- Terapeuta ocupacional
Fonte: Retirado do Instituto Nacional de Estatística, I.P., Classificação Portuguesa das Profissões 2010 – pág. 37,38 e
39
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