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No dia 24 de novembro teve lugar o 3º Encontro da Unidade de Saúde Pública (USP), subordinado ao tema Plano 

Local de Saúde. Perante o ciclo de planeamento que se avizinha, com o horizonte 2017-2020, torna-se essencial 

envolver a comunidade e os seus representantes desde as fases mais precoces do planeamento.  

Considero que esta iniciativa da USP ocupa um papel importante na aproximação entre serviços e comunidade, 

através da divulgação do trabalho que tem sido desenvolvido ao longo de vários anos de articulação com os 

parceiros, da saúde e de outros sectores, sempre almejando melhorar a saúde da população.  

Neste horizonte 2017-2020 a Unidade de Saúde Pública ambiciona construir novas dinâmicas, novas estratégias e 

novas abordagens aos problemas e fatores de risco já conhecidos e que contribuem para grande mortalidade e 

incapacidade na população da sua área de intervenção. 

Projeções de mortalidade: construindo o futuro 

Para intervir com sucesso é necessário conhecer o passado, o presente e os mecanismos que produziram este 

presente. No entanto, o planeamento da saúde não deve ficar por aqui. À luz do conhecimento científico atual é 

possível construir cenários previsíveis para a evolução da mortalidade no futuro, e desta forma selecionar 
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estratégias de intervenção e adequar os recursos disponíveis aos problemas que se espera virem a ser prioritários 

no futuro. 

Neste sentido, foi-me lançado o desafio de apresentar neste 3º Encontro um diagnóstico da situação de 

mortalidade no concelho do Porto, que incluísse projeções para o futuro.  

Este trabalho foi executado com recurso a uma ferramenta de projeções de mortalidade desenvolvida na Área 

Funcional de Planeamento em Saúde, do Departamento de Saúde Pública da ARS Norte.  

A apresentação integral pode ser consultada no seguinte link 

Destacam-se as principais conclusões apresentadas: 

 A mortalidade prematura (abaixo dos 75 anos) no concelho do Porto, no triénio 2012-2014, para homens e 

mulheres:  

o Foi significativamente superior à da Região Norte e do Continente; 

o Apresenta tendência de diminuição, apesar do aumento entre 2012 e 2014 

o Mesmo no melhor cenário de evolução, a mortalidade no Porto continuará a ser superior à do 

Continente nos próximos 5 anos 

 

 Sobre os principais grupos de causas de morte: 

o Os tumores malignos e as doenças do aparelho circulatório condicionam cerca de 60% desta 

mortalidade prematura; 

o A mortalidade prematura apresenta tendência de diminuição para todas as principais causas, à 

exceção dos tumores malignos; 

o Espera-se que a mortalidade por tumores malignos se mantenha constante nos próximos anos, tal 

como observado na última década; 

o A mortalidade prematura por tumores malignos do estômago e mama apresentam tendências 

semelhantes às do Continente; 

 

 Há diferenças entre homens e mulheres: 

o No triénio 2012-2014, a mortalidade prematura em homens foi mais do dobro da observada nas 

mulheres; 

o A mortalidade prematura por tumor maligno da laringe, traqueia, brônquios e pulmões tem sido 

constante, mas à custa de ligeira diminuição no sexo masculino e ligeiro aumento no sexo 

feminino; 

 

 

https://static.wixstatic.com/ugd/37ca86_f6dade9108fc459997a2e47104fccc1e.pdf?dn=Apresenta%C3%A7%C3%A3o_Mortalidades.pdf
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 Há diferenças entre grupos etários: 

o As causas externas de mortalidade têm maior peso entre os 20-40 anos e os tumores malignos 

entre os 40 e os 75 anos; 

o De uma forma geral, espera-se uma redução menos acentuada da mortalidade em indivíduos entre 

os 45-55 anos; 

o Nestes grupos etários, no sexo masculino, espera-se um aumento de mortalidade 
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