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Monitorização e vigilância, 

instrumentos fundamentais em saúde. 

O país deve dispor de sistemas de vigilância e 

monitorização suficientemente vigorosos que 

lhe permitam: 

 

• uma capacidade de resposta adequada às 

emergências de saúde pública; 

 

• um acompanhamento de um conjunto de 

parâmetros que nos possibilitem aferir e 

caracterizar regularmente o estado de saúde 

dos portugueses.  



Monitorização 

É fundamental adotar as seguintes orientações: 

• todos os aspetos da saúde pública, da saúde 

em geral, e dos seus determinantes são 

potencialmente, e devem ser efetivamente 

monitorizáveis ao nível populacional. 

 

• a monitorização dos indicadores de saúde é 

uma atividade regular e independente. 

 



Monitorização:  

princípios gerais 

• Promover e desenvolver os sistemas de informação 

da saúde centrados no cidadão; 

• Garantir a monitorização de todos os indicadores de 

saúde e bem-estar da população já definidos ao nível 

nacional e da União Europeia; 

• Assegurar eficiente aproveitamento de dados de 

saúde e bem-estar da população de base 

administrativa; 

• Desenvolver e promover a observação local da 

saúde de forma contínua, usando instrumentos 

validados internacionalmente e garantido 

desagregação por fatores socioeconómicos. 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Nacional de Saúde 

 

 
A automatização da informação será 

um elemento nuclear na obtenção de 

informação relevante para o 

acompanhamento regular dos 

respetivos programas e indicadores de 

saúde. 

 



Como já se faz a monitorização 

De uma forma geral, os procedimentos 
técnicos adotados nas diferentes fases do 
processo de monitorização são os mais 
adequados, o que se traduz na: 

• utilização de metodologias científicas 
apropriadas; 

• utilização generalizada de ferramentas 
tecnológicas para recolha, tratamento e 
análise de dados; 

• utilização de plataformas informáticas, bases 
de dados e softwares específicos. 
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Quais os principais 

instrumentos que utilizamos  

• Estatísticas oficiais (INE) 

• SIARS; 

• SICO; 

• SINAVE; 
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Apreciação global 

Anos de vida ganhos, Portugal Continental 

(2008 a 2012) 

Peso das causas de morte associadas aos 

Programas de Saúde Prioritários na mortalidade 

total (%), Portugal Continental (2007 a 2013) 



Doenças cerebrovasculares 

Doenças isquémicas do coração 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 

Tumor maligno do cólon e reto 

Tumor maligno do estômago 

Tumor maligno da mama (feminina) 

Tumor maligno da próstata 

Linfoma não-Hodgkin 

Tumor maligno da bexiga 

Tumor maligno do colo do útero 

Tumor maligno do corpo do útero 

Doença pulmonar obstrutiva crónica 

Asma 

Doenças do interstício pulmonar 

Doença pelo vírus da imunodeficiência humana 

[VIH] 

Tuberculose 

Perturbações depressivas 

Perturbações da ansiedade 

Lesões autoprovocadas intencionalmente (suicídio) 

Perturbações pela utilização de substâncias 

Perturbações induzidas pelo álcool 

Esquizofrenia 

Perturbações bipolares 

Perturbações globais do desenvolvimento 

Perturbações do comportamento alimentar 

Perturbações disruptivas do comportamento e de 

défice de atenção 

Outras perturbações mentais e do comportamento 

Deficiência intelectual 

Diabetes 

Apreciação global 
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Balanço PNS 2004-2010  

• O PNS 2004-2010 considerou 122 indicadores de 

performance; 115 tinham metas associadas 

• 61 indicadores não puderam ser monitorizados por 

falta de dados 

• O balanco contou apenas com 61 indicadores 

monitorizados regularmente 

• 30 atingiram as metas (29 melhoraram) + 20 

melhoraram 

 



Methods 



 



PNS 2012-2016 

• Propostos 92 indicadores 

• 57 indicadores propostos (56 com metas) 

• 35 a desenvolver 

• 18 em desenvolvimento 

 

• Resultados preliminares apontam para 

cumprimento de 7 metas 



PNS 2012-2020 

• 2-3 desígnios nacionais a serem 

alcançados 

 

• Máximo de 50 indicadores a serem 

monitorizados com metas definidas além 

das tendências 

 

• Monitorizar tudo o que for possível 

monitorizar 



Conclusões 
• Foi percorrido um longo caminho… 

• As peças de dados – informação – 

conhecimento ainda estão muito desgarradas… 

• As TIC potenciarão: 

– A monitorização 

– O cumprir das metas 

– O alcançar dos desígnios 

• É Necessário: 

– Investimento 

– Garantir os fluxos de dados/informação 




