
Indicadores de saúde no concelho do Montijo 

Enfermeiras/os por 1 000 
habitantes 

Médicas/os por 1 000  
habitantes 

Farmácias e postos 
farmacêuticos móveis 
por 1 000 habitantes 

Nº 

2013 

   3,7    2,2    0,2 

 

Internamentos por 1 000 
habitantes 

Intervenções de grande e 
média cirurgia por dia nos 

estabelecimentos de saúde 

Consultas 
por 

habitante 

Camas (lotação 
praticada) por 1 

000 habitantes nos 
estabelecimentos 

de saúde 

Taxa de ocupação 
de camas nos 

estabelecimentos 
de saúde 

N.º 

2012 

   4,1    2,2    1,9    0,4    89,8 

 

Taxa quinquenal de 
mortalidade  

infantil (2008/2012) 

Taxa quinquenal de 
mortalidade  

neonatal (2008/2012) 

Taxa de mortalidade 
por doenças do 

aparelho circulatório 

Taxa de 
mortalidade por 

tumores malignos 

Taxa de incidência 
de casos 

notificados de 
doenças de 
declaração 
obrigatória  

% 

2012 2010 

  1,9   1,3   3,1   1,8 x 

 

© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014.  

Fonte: INE, I.P., Estatísticas do Pessoal de Saúde, Estatísticas das Farmácias, Estatísticas dos Estabelecimentos de Saúde. 

Nota: A rubrica "Médicas/os por 1 000 habitantes" é apresentada por local de residência. A rubrica "Enfermeiras/os por 1 000 habitantes" é apresentada por local de 
atividade. O apuramento dos hospitais incluídos nos estabelecimentos de saúde corresponde integralmente à contagem do número de hospitais em atividade, pela 

aplicação integral do conceito estatístico (unidade local). As estatísticas de intervenções cirúrgicas referem-se exclusivamente a hospitais. 

Para mais informação consulte: 

   http://www.ine.pt/xurl/ind/0000907  http://www.ine.pt/xurl/ind/0000369  http://www.ine.pt/xurl/ind/0000527  

  http://www.ine.pt/xurl/ind/0000908  http://www.ine.pt/xurl/ind/0000044  http://www.ine.pt/xurl/ind/0000045  

  http://www.ine.pt/xurl/ind/0000731  http://www.ine.pt/xurl/ind/0000988  http://www.ine.pt/xurl/ind/0000990  

  http://www.ine.pt/xurl/ind/0000732  http://www.ine.pt/xurl/ind/0000989  http://www.ine.pt/xurl/ind/0000528  

  http://www.ine.pt/xurl/ind/0000069   
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Hospitais no Concelho do Montijo, 2012 

Unidade: N.º 

Hospitais  Equipamento Movimento de internados Pessoal ao serviço 

Total  Oficiais Privados Camas 

Salas de 
operação  

Internamentos  

Dias de 
internamento  

Total Médico Enfermeiro  Outro 

   1    1    0    20    2    215   6 556    144    0    46    98 

 

© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014. 

Fonte: INE, I.P., Inquérito aos Hospitais. 

Nota: Desde 2010, o apuramento corresponde integralmente à contagem do número de hospitais em atividade, pela aplicação integral do conceito estatístico 
(unidade local). Os dados da rubrica "Pessoal ao serviço" são apresentados por local de atividade. 

Para mais informação consulte: 
    

 
   

http://www.ine.pt/xurl/ind/0000358  http://www.ine.pt/xurl/ind/0000505  http://www.ine.pt/xurl/ind/0000507  

 
   

http://www.ine.pt/xurl/ind/0000070  http://www.ine.pt/xurl/ind/0000506  http://www.ine.pt/xurl/ind/0000698  

 
   

 

Consultas externas nos hospitais no Concelho de Montijo, segundo a especialidade, 2012 

Unidade: N.º 

Consultas externas nos hospitais segundo a especialidade 

Total 
Cirurgia 

geral 
Ginecologia 

Medicina 
interna 

Oftalmologia Ortopedia Otorrinolaringologia 
Pediatria 
médica 

Psiquiatria Outras  

  13 882   1 717    0   4 449    192    897    0    51   3 044   3 532 

 

© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014.  

Fonte: INE, I.P., Inquérito aos Hospitais. 

Nota: A partir de 2010, o apuramento corresponde integralmente à contagem do número de hospitais em atividade, pela aplicação integral do conceito 
estatístico (unidade local). 

Para mais informação consulte: 

        
http://www.ine.pt/xurl/ind/0000508  
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Centros de saúde no Concelho do Montijo 

Unidade: N.º 

 Tota
l 

Com 
internament

o 

Sem 
internament

o 

Com serviço 
urgência 

básica - SUB 
ou serviço 

atendiment
o 

permanente 
- SAP 

Cama
s 

Internamento
s 

Dias de 
internament

o 

Pessoal ao serviço  

 

Tota
l 

Médic
o 

Enfermeir
o  

Outr
o 

 

   1    0    1    0    0    0    0    64    19    23    22 

 

© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014.  

Fonte: INE, I.P., Inquérito aos Centros de Saúde. 

Nota: Os dados da rubrica "Pessoal ao serviço" são apresentados por local de atividade. A rubrica "Camas" refere-se à lotação praticada. A rubrica 
"Internamentos" resulta da soma entre os doentes entrados durante o ano – cada doente pode ter dado entrada no serviço de internamento do 
centro de saúde uma ou mais vezes durante o ano – e os doentes transitados do ano anterior.  

Para mais informação consulte: 
     

  
 

http://www.ine.pt/xurl/ind/0000909  

 
http://www.ine.pt/xurl/ind/0000700  

  
 

    
http://www.ine.pt/xurl/ind/0007764  

 
http://www.ine.pt/xurl/ind/0000701  

  
 

 
   

http://www.ine.pt/xurl/ind/0000699  

 
http://www.ine.pt/xurl/ind/0004072  

    
   

 

 

Consultas médicas nos centros de saúde do Concelho do Montijo, segundo a especialidade, 2012 

Unidade: N.º 

Consultas médicas nos centros de saúde segundo a especialidade  

Total 

Medicin
a 

familiar 
/ Clínica 

geral 

Estoma
-

tologia 

Ginecologi
a / 

Obstetríci
a 

Oftalmologi
a 

Otorrino-
laringologi

a 

Planeament
o familiar 

Pneumologi
a 

Saúde 
do 

recém
-

nascid
o 

Saúde 
matern

a 

Outras 
especialidad

es 

  88 
149 

  70 364    0    0    0    0   5 417    0   8 162   3 078   1 128 

 

© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014. 

Fonte: INE, I.P., Inquérito aos Centros de Saúde. 
    

Nota: A rubrica "Medicina geral e familiar / Clínica geral" inclui as consultas complementares. 

Para mais informação consulte:        

http://www.ine.pt/xurl/ind/0004073  
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Atendimentos no SUB ou no SAP no concelho do Montijo, segundo o destino do utente, 2012 

Unidade: N.º 

Hospitais 
(serviço de urgência) 

Centros de saúde 
(serviço de urgência básica - SUB ou serviço de atendimento permanente ou prolongado - 

SAP) 

Total 

Hospitais oficiais 
públicos  

Total 

Destino do utente 

Domicílio ou consulta em 
ambulatório de centro de 

saúde 

Unidade de 
internamento de 
centro de saúde 

Hospital Óbito 

  27 126   27 126    0    0    0    0    0 

 

© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014.  

Fonte: INE, I.P., Inquérito aos Hospitais, Inquérito aos Centros de Saúde. 
Para mais informação consulte: 

     
http://www.ine.pt/xurl/ind/0007535     
http://www.ine.pt/xurl/ind/0007536     
http://www.ine.pt/xurl/ind/0007571     

 

 

Unidades funcionais dos centros de saúde no concelho do Montijo, 2012 

Unidade: N.º 

Unidades funcionais dos centros de saúde 

Total 
Unidade de saúde 

familiar 
Unidade de cuidados de 

saúde personalizados 

Unidade de 
cuidados na 
comunidade 

Unidade de saúde 
pública 

Unidade de recursos 
assistenciais 
partilhados 

   3    1    1    1    0    0 

 

© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014.  

Fonte: INE, I.P., Inquérito aos Centros de Saúde. 
Para mais informação consulte:     

http://www.ine.pt/xurl/ind/0007763  
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Farmácias e postos farmacêuticos móveis no concelho do Montijo, 2012 e 2013  
Unidade: N.º 

Farmácias e postos farmacêuticos móveis  

Farmacêuticas/os de oficina  

Profissionais de 
farmácia 

Total Farmácias 
Postos farmacêuticos 

móveis  

2013 2012 2013 

   11    11    0    30    37 

 

© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014. 

Fonte: INE, I.P., Estatísticas das Farmácias, Estatísticas do Pessoal de Saúde. 

Nota: A rubrica "Farmacêuticas/os de oficina" é apresentada por local de atividade. A rubrica "Profissionais de farmácia" é 
apresentada por local de residência e inclui ajudantes técnicos, ajudantes e praticantes de farmácia. 

Para mais informação consulte: 

http://www.ine.pt/xurl/ind/0000370  

    http://www.ine.pt/xurl/ind/0000336  

        

http://www.ine.pt/xurl/ind/0000337  

        

 

 

 
      

Hospitais no Concelho do Montijo, 2012   
     

Consultas externas nos hospitais no Concelho de Montijo, segundo a especialidade, 2012 

  Unidade:N.º  
                   

Consultas externas nos hospitais segundo a especialidade 

Total Cirurgia geral Ginecologia 
Medicina 
interna 

Oftalmologia Ortopedia Otorrinolaringologia 
Pediatria 
médica 

Psiquiatria Outras  

  13 882   1 717    0   4 449    192    897    0    51   3 044   3 532 

          

© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014.  

Fonte: INE, I.P., Inquérito aos Hospitais. 

Nota: A partir de 2010, o apuramento corresponde integralmente à contagem do número de hospitais em atividade, pela aplicação integral do conceito estatístico (unidade local). 

Para mais informação consulte: 

        
http://www.ine.pt/xurl/ind/0000508  
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Atendimentos no SUB ou no SAP no concelho do Montijo, segundo o destino do utente, 2012 
Unidade: N.º 

      

Hospitais 
(serviço de urgência) 

Centros de saúde 
(serviço de urgência básica - SUB ou serviço de atendimento permanente ou prolongado - SAP) 

Total 

Hospitais oficiais 
públicos  

Total 

Destino do utente 

Domicílio ou consulta em 
ambulatório de centro de 

saúde 

Unidade de 
internamento de 
centro de saúde 

Hospital Óbito 

  27 126   27 126    0    0    0    0    0 

       

© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014.  

Fonte: INE, I.P., Inquérito aos Hospitais, Inquérito aos Centros de Saúde. 
Para mais informação consulte: 

     

http://www.ine.pt/xurl/ind/0007535     

http://www.ine.pt/xurl/ind/0007536     

http://www.ine.pt/xurl/ind/0007571     
 

 

 
Centros de saúde no Concelho do Montijo 

       Unidade: N.º 
         

Total Com internamento 

Sem 
internamento 

Com serviço urgência básica - 
SUB ou serviço atendimento 

permanente - SAP 

Camas Internamentos 

Dias de 
internamento 

Pessoal ao serviço 

Total Médico Enfermeiro  Outro 

   1    0    1    0    0    0    0    64    19    23    22 

           

© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014.  

Fonte: INE, I.P., Inquérito aos Centros de Saúde. 

Nota: Os dados da rubrica "Pessoal ao serviço" são apresentados por local de atividade. A rubrica "Camas" refere-se à lotação praticada. A rubrica "Internamentos" resulta da soma entre os 
doentes entrados durante o ano – cada doente pode ter dado entrada no serviço de internamento do centro de saúde uma ou mais vezes durante o ano – e os doentes transitados do ano 
anterior.  

Para mais informação consulte: 
     

  
 

http://www.ine.pt/xurl/ind/0000909  

    
 

    

http://www.ine.pt/xurl/ind/0007764  

    
 

 

   

http://www.ine.pt/xurl/ind/0000699  

      
   

http://www.ine.pt/xurl/ind/0000700  

     
    

http://www.ine.pt/xurl/ind/0000701  

         http://www.ine.pt/xurl/ind/0004072  
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Consultas médicas nos centros de saúde do Concelho do Montijo, segundo a especialidade, 2012 

Unidade: N.º 
         

Consultas médicas nos centros de saúde segundo a especialidade  

Total 

Medicina 
familiar / 
Clínica 
geral 

Estoma-
tologia 

Ginecologia/Obstetrícia Oftalmologia 
Otorrino-

laringologia 
Planeamento 

familiar 
Pneumologia 

Saúde 
do 

recém-
nascido 

Saúde 
materna 

Outras 
especialidades 

  88 149   70 364    0    0    0    0   5 417    0   8 162   3 078   1 128 

           

© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014.    

Fonte: INE, I.P., Inquérito aos Centros de Saúde. 
   

   

Nota: A rubrica "Medicina geral e familiar / Clínica geral" inclui as consultas complementares.   

Para mais informação 
consulte: 

          

http://www.ine.pt/xurl/ind/0004073  

          

 

Unidades funcionais dos centros de saúde no concelho do Montijo, 2012 
 

Unidade: N.º 
    

      

Unidades funcionais dos centros de saúde 

Total 
Unidade de saúde 

familiar 
Unidade de cuidados de 
saúde personalizados 

Unidade de 
cuidados na 
comunidade 

Unidade de saúde 
pública 

Unidade de recursos 
assistenciais partilhados 

   3    1    1    1    0    0 

      

© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014.  

Fonte: INE, I.P., Inquérito aos Centros de Saúde. 
Para mais informação consulte:     

http://www.ine.pt/xurl/ind/0007763  
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Farmácias e postos farmacêuticos móveis no concelho do Montijo, 2012 e 2013  

Unidade: N.º 

    

Farmácias e postos farmacêuticos móveis 

Farmacêuticas/os de oficina 

Profissionais de 
farmácia 

Total Farmácias 
Postos farmacêuticos 

móveis  

2013 2012 2013 

   11    11    0    30    37 

     

© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014. 

Fonte: INE, I.P., Estatísticas das Farmácias, Estatísticas do Pessoal de Saúde. 

Nota: A rubrica "Farmacêuticas/os de oficina" é apresentada por local de atividade. A rubrica "Profissionais de farmácia" é apresentada por local 
de residência e inclui ajudantes técnicos, ajudantes e praticantes de farmácia. 

Para mais informação consulte: 

http://www.ine.pt/xurl/ind/0000370  

    
http://www.ine.pt/xurl/ind/0000336  

        

http://www.ine.pt/xurl/ind/0000337  

        

 

 
 
 
Médicos por concelho de residência, segundo a especialidade, 2013 

Unidade: N.º 

                                  

Total 

Não 
especialistas 

Médicos especialistas 

Total 
Cirurgia 

geral 
Estomatologia 

Ginecologia 
e obstetrícia 

Medicina 
geral e 
familiar 

Oftalmologia Ortopedia Pediatria Psiquiatria 
Outras 

especialidades 

   116    47    78    4    0    3    14    4    3    4    0    46 

            
© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de Setembro de 2014.  

Fonte: INE, I.P., Estatísticas do Pessoal da Saúde. 

Nota: O total de médicos não corresponde à soma dos médicos especialistas com os não especialistas porque os médicos especialistas são contados tantas vezes quantas as 
especialidades que exercem. 

Para mais informação consulte: 

          http://www.ine.pt/xurl/ind/0000890  

          
http://www.ine.pt/xurl/ind/0000889           

http://www.ine.pt/xurl/ind/0001119           
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Partos por concelho de residência da mãe, o local do parto, 2013  

Unidade: N.º 
   

Local do parto  

Total Domicílio Estabelecimento hospitalar Outro local 

   542    4    535    3 

© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014.  

Fonte: INE, I.P., Estatísticas de Partos. 

Para mais informação consulte: 
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