Guia do Utilizador

O Guia do Utilizador procura auxiliá-lo na sua navegação
pelo documento. Existe um conjunto de link’s que permite
aceder, de forma rápida, às páginas em consulta e regressar
às páginas principais. Este guia tenta, desta forma, ser uma
ferramenta de auxílio a uma navegação amigável. Lembra-se
que aqui, estão apenas alguns tópicos de como começar a
sua pesquisa.
Este documento é composto por 3 páginas principais que
permitem a navegação entre elas:
 Capa: página inicial que permite entrar no documento
Ao clicar em Índice acede
à página respectiva

 Introdução: breve referência à pertinência do trabalho
 Índice: página que permite aceder a qualquer outra
página do documento

Funcionamento Básico
Em cada página do documento existe, pelo menos, um link
que permite visualizar outra página. Esses link’s são
facilmente identificados porque se encontram sublinhados.
Usando as 3 páginas principais explicar-se-á a forma como
poderá navegar pelo documento.
A Capa é o rosto do documento e tem dois link’s: um que
nos permite aceder à Introdução e outro ao Índice. No
esquema ao lado está ilustrado o funcionamento básico do
documento.

Da mesma forma, se clicar em
Introdução poderá visualizar a
respectiva página
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O Índice
O Índice é a página do documento que permite aceder a
todas as outras. Aqui, procura-se expor o tipo de informação
que poderá obter no documento e não fazer uma
identificação exaustiva de todas as suas páginas. Lembra-se
que do Índice pode voltar novamente à Capa e à Introdução.
Todas as páginas do documento têm uma ligação ao Índice,
pelo que poderá, sempre que desejar, regressar a esta
página. Algumas páginas podem ser acedidas por ligações
existentes noutras páginas. No entanto, o Índice deve ser a
página de referência.

Ao clicar em NMETO2 vai aceder à Nota
Metodológica (Parte 2) onde poderá
consultar os Métodos de Cálculo e
Mapeamentos dos Indicadores

Pode-se dividir o Índice em 3 partes, sendo que cada uma
permite aceder a um tipo de informação distinta.

1ª parte do Índice
Nesta 1ª parte do Índice pode consultar um conjunto de
páginas que o ajudam na compreensão da análise feita no
documento. Assim, pode consultar a nota metodológica
(dividida em 3 partes), as causas de morte usadas com a
respectiva codificação e as divisões territoriais utilizadas na
análise.
No esquema ao lado pode visualizar o tipo de informação
disponibilizada na 1ª parte do Índice.

Ao clicar, por exemplo, em
CNUTS pode consultar as
NUTS III da região e
respectivos concelhos
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2ª parte do Índice
Nesta 2ª parte do Índice são disponibilizadas 6 páginas que
permitem comparar a taxa de mortalidade padronizada pela
idade (TMP) entre a região Norte e o Continente, para as
diferentes causas de morte utilizadas. Assim, a TMP poderá
ser consultada para Todas as Idades ou Prematura (0-64
anos) e para Ambos os sexos, Sexo masculino ou Sexo
feminino.

Ao clicar em Ambos os sexos (como mostra a
figura) vai aceder à página que lhe permite comparar
a taxa de mortalidade padronizada pela idade entre
a região Norte e o Continente

“Clicando” numa desta 6 páginas poderá observar, para
todas as causas de morte utilizadas, a evolução da TMP no
Continente e na região Norte, bem como a TMP média anual
no quinquénio em análise. Permitem uma identificação
rápida de quais as causas de morte em que a região se
encontra com valores das TMPs superiores ou inferiores,
com ou sem evidência estatística, relativamente aos valores
das TMPs do Continente.
Do lado direito existem ligações que permitem, para a causa
de morte seleccionada (para o sexo e grupo etário “activos”),
entrar numa análise mais pormenorizada de disparidades
dentro da região. Esta análise é realizada ao nível das NUTS
III e da implementação geográfica dos Agrupamentos de
Centros de Saúde (ACES) / Unidades Locais de Saúde
(ULS).

Ao clicar em TC_HM entra numa análise mais
pormenorizada dentro da região (Todas as Causas,
Ambos os sexos e todas as idades)

No esquema ao lado pode visualizar o tipo de informação
disponibilizada na 2ª parte do Índice.

4

3ª parte do Índice
Nesta 3ª parte do Índice é possível consultar, para cada uma
das causas de morte utilizadas, a taxa de mortalidade
padronizada pela idade (TMP).
Ao clicar numa das ligações da segunda coluna poder-se-á
observar, para a causa de morte seleccionada, a evolução
da TMP para todas as idades e prematura (0-64 anos) no
quinquénio em análise, comparando a região Norte com o
Continente. São apresentados os valores anuais dos limites
superior e inferior do intervalo de confiança das TMPs, que
permitem observar, para além da evolução da própria TMP,
se existem diferenças significativas entre a região e o
Continente. É também analisada a evolução das TMPs por
género.
Nas restantes 6 colunas poderá ser observada a TMP da
causa de morte seleccionada, para todas as idades ou
prematura (0-64 anos) e, dentro destas, para ambos os
sexos ou por sexo. Nestas páginas procurou-se fazer uma
análise comparativa de diferentes unidades territoriais da
região Norte a dois níveis: no primeiro, comparam-se os
valores das TMPs da região Norte e respectivas NUTS III
com os valores das TMPs do Continente; no segundo, a
comparação dos valores das TMPs é realizada entre os
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) ou Unidades
Locais de Saúde (ULS) com os valores da região Norte.

Ao clicar em CP_H (como mostra a figura) vai aceder à página
que permite consultar a TMP para os Tumores Malignos do
sexo masculino no grupo etário dos 0-64 anos

No esquema ao lado pode visualizar parte do tipo de
informação disponibilizada na 3ª parte do Índice.
Lembra-se, mais uma vez, que este Guia não pretende ser
exaustivo, procurando, apenas, auxiliá-lo na sua navegação
pelo documento.

5

