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Mensagem de Sua
Excelência o Presidente
da República Portuguesa
A pandemia ainda não terminou.
Cá dentro e lá fora.
Vai demorar a conversão em endemia.
Mas é já tempo de ir refletindo sobre a saga
deste mais de um ano e meio, que testou o
papel essencial do nosso Serviço Nacional de
Saúde e o heroísmo dos nossos profissionais,
competentes e devotados até à exaustão.
Por isso, saudei a iniciativa que, hoje,
passa a livro. Uma entre tantas outras.
Que simbolizam a vontade de querer mais
e melhor para a Saúde em Portugal.
É esse o sentir unanime dos nossos concidadãos.
Como o é do Serviço Nacional de Saúde – coluna
vertebral, por natureza –, o das instituições do
sector social e o das instituições privadas.
É esse o sentir a que dou voz, ao escrever
estas linhas de gratidão e de esperança.
Em nome de todos os Portugueses.

MARCELO REBELO DE SOUSA
Lisboa, Palácio de Belém, 29 de Outubro de 2021
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Preâmbulo
A IDEIA
Ana Harfouche,
setembro 2021

Estamos no início do ano de 2019.
Estão percorridos mais de 30 anos de experiência
e responsabilidades no sector da saúde.
Um percurso essencialmente realizado nos
serviços públicos, designadamente, no ecossistema
hospitalar público, mas também, em áreas de
expertise como a passagem pela consultadoria
no setor privado, a assessoria e consultoria em
Ordens Profissionais do setor e a desafiante e
muito gratificante assessoria no Ministério da
Saúde, com responsabilidades pelo Orçamento
Geral do Estado para a saúde, que superou os oito
mil milhões de euros na legislatura iniciada em
2005, ainda assim, insuficiente para fazer face às
exigências normais de renovação e modernização
das infraestruturas, de inovação tecnológica, de
reorganização administrativa e de governance.
Um texto da autoria do Dr. Luís Pisco – “A panela de
ferro panela de barro” – de 2016, foi o leitmotiv para
perceber que o equilíbrio entre dois importantes
ecossistemas – Cuidados de Saúde Primários e
Cuidados Hospitalares - estava por desenvolver,
conhecer e dar a conhecer, nomeadamente, o
ambiente contextual e a magnitude que pode valer
o bom e articulado funcionamento entre ambos.

Era preciso conhecer em profundidade a
verdadeira ação e os desafios dos Cuidados
de Saúde Primários. O seu Propósito!
Regressada de mais uma missão num Centro
Hospitalar, era o momento para conhecer a realidade
dos Cuidados de Saúde Primários, tão próxima dos
cuidados hospitalares quanto distante, a começar
pelo comportamento da procura, confirmado pela sua
recorrente ida aos serviços de urgência, delegando
para segundo plano o papel que os Cuidados
de Saúde Primários podem ter na sua saúde.
Já na ARSLVT sugeri ao Presidente do Conselho
Diretivo um Estudo Prospetivo para os Cuidados
de Saúde Primários no Horizonte 2030,
tendo como pano de fundo os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), inseridos
na Agenda das Nações Unidas para 2030.
A ideia foi aceite com toda a abertura.
Havia agora um longo caminho a trilhar, na procura
de pessoas para constituir uma Equipa Científica e
na procura de peritos para dar corpo às reflexões
estratégicas. Outras procuras se impunham, desde
logo a procura de uma metodologia ágil, sem custos
subjacentes, a procura de espaços para realizar
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algumas reuniões de reflexão estratégica, a procura
de conteúdos, a procura de um método, a procura…

constavam o Prof. Baltazar Monteiro, a Dra. Eunice
Carrapiço, a Dra. Ana Dinis, o Dr. Idalécio Lourenço,
a Enfermeira Angelina Guerra e eu própria.

Havia que começar!
Mas antes, quero lembrar uma frase clássica que
me acompanhou nesta altura - “Existem cinco
tipos de organizações: aquelas que não sabem o que
aconteceu; aquelas que se surpreendem quando as
coisas acontecem; aquelas que observam as coisas a
acontecer; aquelas que acham que fazem as coisas
acontecer e aquelas que fazem as coisas acontecer”-.
Estava perante um desafio organizacional com
as características da última ideia e isso era
muito motivador para as procuras referidas.
Assim, iniciámos um périplo investigatório sobre
o estado da arte, coordenando a revisão de textos
com entrevistas exploratórias a personalidades
do setor, nomeadamente, Dr. Luís Pisco, Dr. Delfim
Rodrigues, Prof. António Gentil Martins, Dr. Manuel
Teixeira, Dr. José Gonçalves André, Dr. Duro da Costa,
entre outras personalidades que, no anonimato,
fazem muito para que o quotidiano dos Cuidados
de Saúde Primários cumpra a sua missão.
No decorrer destas reuniões - umas formalizadas
para debate do tema, outras reuniões de gestão
corrente -, aprimoraram-se conceitos, exprimiramse convicções para a modelagem do ecossistema
dos Cuidados de Saúde Primários, tornando cada
vez mais interiorizada a crucial importância de uma
boa rede de Cuidados de Saúde Primários, da sua
ação e do seu contributo para a promoção da saúde
e bem-estar dos cidadãos, até então pouco visível,
nomeadamente, na situação pré-pandémica.
Nesta altura – primeiro semestre de 2019 contávamos com o inexcedível saber do Prof.
Doutor Félix Ribeiro e reuníamos numa pequena,
mas eficaz Equipa Científica, aprovada pelo
Conselho Diretivo da ARSLVT, entre os quais

A par desta iniciativa, decorria a 1ª Edição do
Programa de Conhecimento & Desenvolvimento
Sustentável, também iniciado no primeiro semestre
de 2019, que contou com oradores externos ao
setor (que em capítulo próprio se dá conta dos seus
pensamentos e reflexões), com o propósito não só
de poder obter mais conhecimento, ou pelo menos
renová-lo, mas acima de tudo, reforçar a cultura
de partilha, o pensamento estruturado e de grupo,
assim como e ainda, um olhar de futuro alinhado
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
e com as macrotendências, nomeadamente, a
conectividade e as tecnologias exponenciais.
As procuras começavam a ter corpo e substância,
as entrevistas exploratórias e as reflexões
decorrentes da 1ª Edição do Programa de
Conhecimento & Desenvolvimento Sustentável
corporizavam o pensamento estruturado de
todos os participantes - essencial para desenhar o
Questionário de Reflexão Estratégica (QRE) – que
iria ser posto à prova, em rondas teste, já em plena
fase pandémica, no primeiro semestre de 2020.
Após consolidação do QRE e alinhamento
com as observações produzidas durante as
rondas teste, surgiu um novo questionar!
Havia necessidade de validação!
Validação essa que foi muito bem dirimida por um
grupo de conselheiros liderado pelo Prof. Doutor
António Rebelo de Sousa que, com o seu poder
de bem-estar e sabedoria ímpares, dinamizou as
diversas reuniões de alinhamento com o macro
enquadramento e o ambiente contextual, a
par dos Senhores Conselheiros Dr. João Gomes
Esteves e Dr. Miguel Teixeira de Abreu.

Nesta altura, as procuras por peritos para constituir
os dois painéis DELPHI - um interno, constituído por
peritos ligados à Medicina Geral e Familiar e à Saúde
Pública, e um outro painel externo de peritos ligados
direta ou indiretamente ao setor da saúde, públicos,
privados e do terceiro sector- estava em bom ritmo
com os contributos de toda a Equipa Científica.
Mas duas saídas da Equipa Científica, Dra. Eunice
Carrapiço e Dra. Ana Dinis, que responderam a
novos desafios/missões, levaram a novas procuras.
O Prof. Bruno Heleno, até então perito
interno do painel DELPHI, foi coaptado
para a Equipa e assim continuámos.
O método e a sua complexidade!
Este capítulo demorou a afinar. Depois de
algumas vicissitudes contámos com o suporte
científico do Prof. Doutor Cal Vasquez –
Professor no Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas - que desenvolveu uma
plataforma, a qual permitiu o tratamento
dos dados e a interpretação da informação,
resultante das respostas do Painel DELPHI.
Agora outro caminho esperava por todos nós.
O caminho da interpretação da parte relativa
aos resultados do ‘Núcleo Central dos Cuidados
de Saúde Primários’, que descrevemos
em capítulo próprio neste livro.
Ab initio, importa recordar e agradecer os contributos
das personalidades – Dr. Manuel Teixeira, Prof.
Doutor Pedro Madeira de Brito, Eng.º Luís Roberto,
Prof. Doutor Adriano Moreira, Almirante António
Silva Ribeiro, Doutor Emílio Rui Vilar, Dr. Delfim
Rodrigues e Profª Fátima Carioca - que durante as
sessões da 1ª Edição do Programa de Conhecimento
& Desenvolvimento Sustentável enriqueceram

o desenho do QRE e proporcionaram uma
fonte de inspiração para o caminho a seguir.
Agradecemos, também, a todos os participantes,
nomeadamente, aos Diretores Executivos
dos ACES e dirigentes dos serviços centrais da
ARSLVT, pela partilha dos seus conhecimentos
e experiências, quer durante a 1ª Edição,
quer durante a 2ª Edição do Programa de
Conhecimento & Desenvolvimento Sustentável.
Posteriormente à obtenção dos resultados das
rondas DELPHI, obtiveram-se outros contributos,
nomeadamente, do Vice-Almirante Henrique Gouveia
e Melo, do Prof. Doutor António Costa Silva, da Dra.
Manuela Rodrigues e do Dr. Paulo Moita Macedo
que foram relevantíssimos e enriqueceram muito
a interpretação do ‘Núcleo Central dos Cuidados
de Saúde Primários’ e tornaram mais sólida a
interpretação dos resultados obtidos no DELPHI.
Passados dois anos | setembro 2021
Estamos na fase de interpretação “de como
poderão evoluir a prestação e a organização do
Núcleo Central dos Cuidados de Saúde Primários”.
Em sequência, desenharam-se quatro cenários
coordenados pelo Prof. Doutor Félix Ribeiro.
Todavia, pela relevância da parte relacionada com
a denominada ‘Coroa de Relações dos Cuidados de
Saúde Primários com o Exterior’, a Equipa Científica
e o Conselho Científico e de Aconselhamento
consideraram autonomizar esta temática em
capítulo próprio, que deverá ser desenvolvida e
interpretada em parceria, designadamente, com
os Municípios, que na ARSLVT totalizam 53.
Trabalho que está em curso e será
aprofundado em 2022.
Esperamos trazer bons frutos e contributos
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para o reforço e desenvolvimento da ‘coroa’
de relações, cruciais à promoção da saúde,
à prevenção da doença e ao bem-estar das
populações que todos – Cuidados de Saúde
Primários, Municípios e outros atores - Servimos.
Este Livro desenvolve a parte relacionada
com o Núcleo Central dos Cuidados de Saúde
Primários e contou com a colaboração de
várias personalidades, oradores, cidadãos,
peritos, conselheiros e profissionais.

A todos agradecemos!

PREFÁCIO
António Rebelo de Sousa,
setembro 2021

O presente livro insere-se num processo de
análise que se pretendeu desencadear tendo em
vista a criação de condições propiciadoras de
uma profunda reflexão de dirigentes de inegável
qualidade sobre a problemática da saúde, com
particular destaque para o futuro dos cuidados
de saúde primários, criando-se, para o efeito,
um Conselho Científico e de Aconselhamento.
Apresentou‑se essencial a contribuição do Dr. Luis
Pisco, Presidente do Conselho Directivo da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, da Professora Doutora Ana Paula Harfouche
- a grande arquitecta do estudo efectivado - e do
Professor Doutor Félix Ribeiro, bem como de todo
um conjunto de especialistas, dos quais importa
destacar os Drs João Gomes Esteves - que, com
grande pesar de todos os seus colegas no sobredito
Conselho, viria a falecer, deixando uma marca
indelével no trabalho desenvolvido-, Miguel Teixeira
de Abreu, Manuela Rodrigues e Idalécio Lourenço, e
os Professores Baltazar Monteiro e Bruno Heleno.
Sendo certo que ao trabalho realizado por este
Conselho Científico e de Aconselhamento esteve
sempre subjacente a promoção da saúde da
população, a garantia de um Serviço Nacional de

Saúde sustentável e, por isso mesmo, bem gerido e
o reforço do Sistema de Saúde, em geral, importa ter
uma visão consistente sobre o papel a desempenhar
pelas unidades centrais e periféricas, assim como
pelas unidades especializadas, pela medicina
ambulatória e pela área farmacêutica, competindo
aos órgãos de soberania, de acordo com as suas áreas
específicas de intervenção, determinar as zonas de
influência do sector público e do sector privado, nos
mais diversos domínios.
Não compete ao conjunto de investigadores
que produziram o presente livro pronunciar-se
sobre as áreas de intervenção do sector
público e do sector privado, muito embora
cada um dos sobreditos investigadores possa
ter ideias claras sobre essa matéria.
Competia, isso sim, através da adopção de métodos
eficientes de investigação ‑ com recurso a inquéritos
e estudos qualitativos, entre outros - chegar a
conclusões sobre, por exemplo, o perfil da procura
nas unidades centrais e nas unidades periféricas,
sobre a necessidade ou não de reorientar uma parte
da procura das unidades centrais para as periféricas
ou, ainda, sobre a indispensabilidade de reformular
a natureza da oferta (em termos de prestação de
serviços) nos cuidados primários de saúde.
Por outro lado, era importante analisar metodologias
que permitissem uma assistência integrada
aos beneficiários do SNS, estudando‑se, entre
outros aspectos, a relevância do acesso a dados
particulares dos doentes e a criação de condições de
acompanhamento eficiente do seu estado de saúde.
A necessidade de adopção de comportamentos
responsáveis por parte dos cidadãos, na
disponibilização de dados informativos e na aceitação
da monitorização da evolução do respectivo “estado
de saúde”, foram, também, aspectos tidos em conta
pelo grupo de trabalho.
A adopção do método Delphi, na base do que
se convencionou designar de “processo de
11
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consensualização”, apresentou, naturalmente,
algumas limitações, mas permitiu avançar, por
“patamares de análise”, para algumas conclusões
importantes.
Hoje, mais do que nunca, estamos confrontados
com uma IV Revolução Industrial e de Serviços,
em que a Economia Digital, a Energia (com os
avanços das diversas modalidades de energia
renovável, a descoberta do “Shale Gas” e, quiçá,
com as centrais nucleares de quarta geração)
e a Saúde se apresentam como motores de
um novo modelo de desenvolvimento.
Na Saúde existem necessidades ilimitadas por
satisfazer, sendo previsível que se venham
a descobrir soluções para diversos tipos de
cancro, para o HIV e para múltiplas variantes de
vírus, contribuindo-se, a longo prazo, para um
aumento da esperança de vida à nascença.
Mas, simultaneamente, as problemáticas tendem
a complexificar‑se na Saúde, não se apresentando
claro quais os efeitos das alterações climáticas na
esperança de vida e se a mesma deverá continuar a
evoluir sempre de uma forma favorável.
Um aumento da esperança de vida à nascença,
acompanhado de uma redução nos custos
energéticos e de uma economia, cada vez
mais, digital iria permitir que ocorresse um
novo “salto tecnológico” que viabilizasse a
ultrapassagem dos problemas sistémicos com
que se confronta a economia mundial.
Em boa verdade, na Saúde como na Economia,
é preciso pensar na gestão eficiente de recursos
escassos, na universalização de direitos e na
conciliação da promoção do espírito de iniciativa
com a maximização do bem-estar dos “stakeholders”
envolvidos em todo o processo de gestão e de
produção dos serviços a prestar.
Sendo importante assegurar a viabilidade e,
portanto, a rendibilidade adequada de qualquer

negócio, é, também, importante garantir a
satisfação de todos os “stakeholders” envolvidos
num processo de prestação de serviços.
Porque sem a rendibilidade adequada não se
assegura a sustentabilidade financeira.
E porque sem a satisfação de todos os “stakeholders”
não se assegura o indispensável equilíbrio social.
Nem mais, nem menos…

PREFÁCIO
Luís Pisco,
setembro de 2021

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, (ARSLVT) é uma grande organização, que
abrange 52 municípios e onde trabalham um pouco
mais de 10.000 pessoas. É responsável pela saúde
e bem-estar de cerca de um terço da população
portuguesa, ou seja, 3.7 milhões de pessoas.
Tem uma visão ambiciosa que é alcançar mais
saúde e bem-estar para toda a Região, atingindo
os melhores indicadores de saúde do país.
Para atingir essa visão foram estabelecidos
como elementos centrais da estratégia de
atuação da ARSLVT três Vetores Estratégicos:
1. Promover e melhorar a saúde da população
através da promoção de estilos de vida indutores
de saúde e melhorar a informação aos cidadãos,
como estímulo para a adoção de comportamentos
saudáveis.
2. Garantir um Serviço Nacional de Saúde (SNS)
sustentável e bem gerido pois a sustentabilidade
do SNS é fundamental para a sua sobrevivência,
devendo, no entanto, a mesma ser assegurada
através da valorização da importância da
saúde e da eficiência dos serviços, potenciando
a eficiência e combatendo o desperdício,

valorizando os recursos humanos, ao nível da
formação e do seu aperfeiçoamento profissional.
Reveste-se de grande relevância a inovação ao
nível da organização dos cuidados de saúde,
particularmente nos Cuidados Primários.
3. Reforçar o Sistema de Saúde, no sentido de
melhorar a qualidade dos resultados e corrigir as
desigualdades ainda existentes. Estes Objetivos
passam por obter ganhos de eficiência na gestão,
no acesso aos cuidados de saúde, na garantia da
sustentabilidade e na valorização dos profissionais
de saúde.

Torna-se cada vez mais claro que o principal fator
de competitividade e de excelência na saúde como
em outras áreas é o fator humano e organizacional
pois são “os homens e as organizações que fazem a
diferença”. Os fatores de inércia ligados às estruturas
e aos comportamentos mandam que se semeie hoje
para colher amanhã, “quanto mais uma árvore demora
a crescer, menos se deve esperar para a plantar”.
O aumento das incertezas, a multiplicação das
interdependências, a aceleração da mudança em
certos domínios (político, tecnológico, científico…)
e a acentuação das inércias noutros (demográfico,
energético, sociocultural) são outros tantos fatores
que impõem, em qualquer ação no presente,
um esforço de reflexão prospetiva sobre:
• Os cenários possíveis e os desafios e objetivos
associados;
• As ações possíveis para fazer face a esses desafios;
• As consequências das ações possíveis, tendo em
conta cenários considerados e em função dos
objetivos adotados.

No entanto, se o mundo muda, não está garantida a
direção dessa mudança. As mutações são portadoras
de múltiplas incertezas (económicas, tecnológicas
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e sociais) que os homens e as organizações devem
integrar na sua estratégia. A prospetiva não pretende
eliminar essa incerteza visa apenas reduzi-la
tanto quanto possível e fazer com que se tomem
decisões que vão no sentido do futuro desejado.
Todos os que pretendam predizer ou prever o
futuro terão enormes dificuldades, pois o futuro
não está escrito em parte nenhuma, está por
fazer. Mas é necessário olhar para o futuro para
iluminar o presente. O futuro não se prevê,
prepara-se. Mas não devemos esquecer que uma
olhadela frequente para o retrovisor também faz
parte de uma boa condução face ao futuro.
Na origem da prospetiva, há um postulado de
liberdade face a futuros múltiplos e indeterminados.
A previsão constrói um futuro á imagem do
passado, enquanto a prospetiva se vira para um
futuro decididamente diferente do passado, pois
os problemas mudam mais depressa do que
se resolvem e prever essas mudanças é mais
importante do que encontrar soluções que se
apliquem a problemas que já são do passado.
A prospetiva não encara o futuro apenas como
prolongamento do passado, pois o futuro está
aberto às ações de múltiplos atores que agem
hoje em função dos seus projetos para o futuro.
O futuro não deve ser encarado como uma linha
única e pré-determinada no prolongamento do
passado: o futuro é múltiplo e indeterminado.
A pluralidade do futuro e os graus de liberdade
da ação humana explicam-se mutuamente:
o futuro não está escrito, está por fazer.
Uma nova agenda da sustentabilidade e uma
reflexão estratégica na ARS sobre o futuro
nomeadamente dos Cuidados de Saúde Primários
levou-nos á necessidade de construção de uma
nova agenda de transformação e de uma nova
visão com o foco na prevenção e na promoção da

saúde e nas relações com as comunidades locais.
É necessária uma visão global para a ação local e
a mobilização da inteligência é tanto mais efetiva
quanto se inscreve no quadro de um projeto explicito
e conhecido de todos. Mobilização interna e estratégia
externa são, portanto, duas ações indissociáveis
que não podem ser atingidos separadamente. É
pela apropriação que passa o êxito dos projetos de
mudança. Assim, solicitamos á Professora Ana Paula
Harfouche o desenho e condução de um processo
de formação e reflexão para dirigentes, de elevada
exigência e qualidade, para além da dinamização
do projeto de investigação sobre o futuro dos
cuidados de saúde primários e da criação de um
Conselho Cientifico e de Aconselhamento, liderado
pelo Professor António Rebelo de Sousa, que tem
garantido a mais valia cientifica de todo este projeto.
Sabendo que a prospetiva constitui simultaneamente
um instrumento de estratégia e de mobilização
dos dirigentes procuramos apoio num reconhecido
especialista em cenarização o Prof. Félix Ribeiro que
desde o início nos apoiou de uma forma entusiástica
ajudando-nos a perceber os principais objetivos do
método dos cenários e que este método consiste em
descrever de maneira coerente o encaminhamento
entre a situação atual e o horizonte escolhido,
seguindo a evolução das principais variáveis.
Tendo em conta a incerteza que pesa sobre as
hipóteses, este método apoia-se na consulta de
peritos o que nos levou a convidar um conjunto
de personalidades que de forma absolutamente
desinteressada colocaram o seu saber e a sua enorme
experiência neste projeto. É um privilegio poder
contar com a sua disponibilidade para trabalhar
connosco no sentido de identificar os melhores
caminhos rumo ao futuro que todos ambicionamos
para a saúde na Região de Lisboa e Vale do Tejo.

DEDICATÓRIA A
JOÃO GOMES ESTEVES
João Gomes Esteves, Membro do Conselho Científico
e de Aconselhamento da Equipa Científica da
ARSLVT, responsável pela construção de tendências
e cenários para a evolução dos Cuidados de Saúde
Primários na ARSLVT, deixou-nos um legado de
integridade, inteligência profunda, respeito pela
ética e de gentileza dificilmente igualáveis.
João Gomes Esteves era sábio, sendo,
simultaneamente, humilde, manifestando
interesse no Mundo e nas suas trajectórias.
Além do mais, assumiu sempre o comportamento
de um cidadão tranquilo e exemplar.
O Conselho Científico e de Aconselhamento,
a Equipa Científica e o Conselho Directivo
da ARSLVT lembrarão para sempre as suas
lições, os seus conselhos e a sua amizade.
Foi alguém que, à sua maneira e no seu
tempo, praticou o amor ao próximo e soube,
em diversas circunstâncias, assumir-se
como exemplo de serviço público.
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PARTE I
O ESTADO
DA ARTE DOS
CUIDADOS
DE SAÚDE
PRIMÁRIOS

Artigo republicado1
Luís Pisco Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
Luiz Felipe Pinto Faculdade de Medicina,
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Na sua obra “A textbook of Family Medicine”,
McWhinney, considerado o pai da Medicina Familiar
do Canadá1,2, refere que as profundas alterações
que ocorreram na Medicina apenas podem ser
completamente esclarecidas se forem observadas
numa perspetiva histórica, pois elas sempre
surgiram em resposta a influências exteriores,
umas científicas e tecnológicas, outras de ordem
social. A moderna Medicina Familiar é uma das
muitas disciplinas novas que se desenvolveram
durante o curso da história da Medicina.

No Reino Unido, surgiu pela primeira vez, no chamado
Relatório Dawson de 1920 4, um posicionamento
do governo britânico, que por um lado procurava
contrapor-se ao modelo de Flexner, de cunho
curativo, fundado no reducionismo biológico,
enquanto que por outro buscava constituir-se
uma referência para a organização do modelo de
cuidados de saúde britânico, marcado, já naquela
altura, por elevados custos, complexidade médica
e baixa resolução dos problemas dos cidadãos.
O Relatório Dawson preconizava a organização
dos serviços em centros de saúde e hospitais,
serviços domiciliários, serviços complementares
e hospitais universitários. Os centros de saúde e
os serviços domiciliários deveriam organizar-se
de acordo com um modelo regional em que a
maior parte dos problemas de saúde deveriam
ser resolvidos por médicos com formação em
Medicina Geral e Familiar. Só os casos que o médico
de família não tivesse condições de solucionar
deveriam ser encaminhados para os hospitais.
Autorização: Prezados autores Dr. Luís Augusto Pisco e
Dr. Luiz Felipe Pinto, conforme sua demanda, e na qualidade de
Editora Chefe da Revista Ciência & Saúde Coletiva, concedo-lhes
permissão para republicarem seu artigo: Pisco L. Pinto LF. De
Alma-Ata a Astana: o percurso dos cuidados de saúde primários
em Portugal, 1978-2018 e a génese da Medicina Familiar”.
Revista Ciência & Saúde Coletiva, 25 (4):1197-1204, 2020.
1
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De Alma Ata a Astana:
o percurso dos
Cuidados de Saúde
Primários em Portugal,
1978-2018 e a génese
da Medicina Familiar

Em 1910, o Relatório Flexner3 descrevia grandes
deficiências no sistema de ensino das faculdades
de Medicina dos Estados Unidos, e conduziu
mesmo ao encerramento de muitas delas por falta
de credibilidade científica. O impacto daquele
relatório teve repercussões não só nos Estados
Unidos como também na Europa. O rigor de
critérios e requisitos que passou a ser exigido às
escolas médicas transformou-as em centros de
ensino e investigação. Criou, ainda, as condições
propícias para o desenvolvimento de uma medicina
tecnológica, altamente especializada, embora menos
sensível ao papel social da profissão médica.
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Esta organização, caracterizada pela hierarquização
dos níveis de cuidados e pela integralidade, ou
seja, o fortalecimento da relação entre ações
curativas e preventivas, influenciou a organização
dos sistemas de saúde de todo o mundo.
Ao longo das três décadas seguintes, o rápido
progresso tecnológico, o desenvolvimento da
investigação aplicada e a crescente especialização,
fonte de prestígio no exercício médico, não
favoreceram a prática da Clínica Geral. Depois da
II Guerra Mundial, o lugar da Clínica Geral foi ocupado
pela intervenção médica decorrente da fragmentação
das grandes especialidades em sub-especialidades.
Até no Reino Unido, onde os clínicos gerais
mantiveram uma posição importante no sistema de
saúde, reforçada após a criação do National Health
Service (NHS), em 1948, se verificou esse declínio.
A resposta dos clínicos gerais manifesta-se com
a criação de academias e colégios destinados
a impulsionar a prática da medicina familiar.
Nomeadamente, a criação da American Academy
of Family Physicians, nos Estados Unidos da
América, em 1947, do Royal College of General
Practitioners, no Reino Unido, em 1952, e do College
of Family Physicians, no Canadá, em 1954.
A questão é que o processo de ultra-especialização
do exercício médico moderno gerou uma
tendência para a despersonalização da relação
médico-doente que conduz à perda da perceção
integral da pessoa humana, agora dividida em
sistemas, aparelhos e órgãos, ao mesmo tempo
que relegava para segundo plano, ou ignorava,
a dimensão psicossocial do indivíduo.
Todos estes elementos tiveram uma influência
decisiva no processo de consciencialização social
relativamente à necessidade de resgatar o velho
clínico geral, o médico que acompanhava a história da
pessoa e da família, desde o nascimento até à morte.

Quando o domínio da especialização parecia ter
atingido o auge, surge nos Estados Unidos um
movimento contrário à fragmentação de cuidados,
que defende o reaparecimento do clínico geral,
agora diferente do “velho clínico geral”, mediante
um papel bem diferenciado no que diz respeito
à sua atuação como profissional médico. Este
movimento é iniciado, segundo McWhinney1,
com dois documentos essenciais: “The Graduate
Education of Physicians: Report of the Citizens
Committee on Graduate Medical Education”5 e
“Meeting the Challenge of Family Practice: Report
of the Ad Hoc Committee on Education for Family
Practice of the Council on Medical Education”6.
Enquanto o primeiro - o Relatório da Comissão Millis
- desacreditava a fragmentação nos cuidados de
saúde e afirmava it is time for a revolution, not a few
patchwork adaptations, o Segundo - o Relatório da
Comissão Willard - defendia a formação e o treino
de um novo especialista: o médico de família5,6.
Três anos mais tarde, o American Board of Family
Practice dá origem à “20th Medical Speciality Board”,
com o reconhecimento formal da Medicina Familiar
como especialidade médica. Curiosamente, a primeira
com a exigência de recertificação de seis em seis anos.
Este desenvolvimento foi de tal modo vigoroso nos
Estados Unidos que, em 1971, a própria Academia
Americana de Clínica Geral mudou a designação
para Academia Americana de Medicina Familiar.
A partir da década de 1970, movimentos similares,
embora de diferentes dimensões e com particularidades
próprias, ocorreram paralelamente no Canadá,
Reino Unido, Holanda, Noruega, Austrália, Portugal,
Espanha e outros países desenvolvidos. E, na sequência
deste movimento internacional, é criada a World
Organization of Family Doctors (WONCA), cuja primeira
conferência tem lugar, em 1972, em Melbourne.
Seis anos mais tarde, ocorre um acontecimento
ainda mais decisivo: a Conferência de Alma-Ata.

No século XX, a história da Medicina Familiar passou a
estar intrinsecamente ligada à história dos Cuidados
de Saúde Primários (CSP), entendidos como o
primeiro nível de cuidados do sistema de saúde.

Conferência de Alma-Ata
Nesse contexto, em 1978, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF) realizam a I Conferência
Internacional sobre Cuidados de Saúde Primários,
em Alma-Ata, no Cazaquistão (antiga União
Soviética). Nesta conferência, a OMS propõe atingir
a meta “Saúde para todos no ano 2000”, através
da implementação e desenvolvimento, em todo
o mundo, dos “Cuidados de Saúde Primários”. A
Declaração de Alma-Ata, como foi chamado o pacto
assinado entre os 134 países membros da OMS,
propõe a instituição de serviços locais de saúde
centrados nas necessidades da população e fundados
numa perspetiva interdisciplinar, com o envolvimento
de médicos, enfermeiros, parteiras, auxiliares e
agentes comunitários, bem como com a participação
social na gestão e no controlo das suas atividades.
O documento descreve ainda as ações mínimas
necessárias para o desenvolvimento dos cuidados
de saúde primários nos diversos países: educação
para a saúde, voltada para a prevenção e proteção;
distribuição de alimentos e nutrição apropriada;
tratamento da água e saneamento; saúde
materno-infantil; planeamento familiar; vacinação;
prevenção e controlo de doenças endémicas;
tratamento de doenças e lesões comuns; e, por
último, fornecimento de medicamentos essenciais.
Mais do que isso, a Declaração de Alma-Ata
aponta para a necessidade de sistemas de saúde
universais, isto é, concebe a saúde como um direito
humano. Apesar das metas de Alma-Ata não

terem sido alcançadas plenamente, tornaram-se
uma referência fundamental para as reformas
ocorridas nos sistemas de saúde de diversos países

Cuidados de Saúde
Primários segundo a
Declaração de Alma-Ata
“Cuidados essenciais de saúde, baseados em
métodos e tecnologias práticas, cientificamente
bem fundamentadas e socialmente
aceitáveis, colocados ao alcance universal de
indivíduos e famílias, mediante a sua plena
participação e a um custo que a comunidade
e o país possam manter em cada fase
do seu desenvolvimento, num espírito de
autoconfiança e autodeterminação. Fazem
parte integrante, quer do sistema de saúde
do país, do qual constituem a função central
e o foco principal, quer do desenvolvimento
social e económico da sociedade. Representam
o primeiro nível de contacto dos indivíduos,
da família e da comunidade com o sistema
nacional de saúde, pelo qual os cuidados de
saúde são levados o mais próximo possível
dos locais onde as pessoas habitam e
trabalham, e constituem o primeiro elemento
de um continuado processo assistencial” 7

nos anos 1980 e 1990 do século XX, incluindo
Portugal, que como veremos adiante, iniciou esse
processo de mudanças ainda na década de 1970.
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Artigo 64.º da Constituição
da República Portuguesa

1.

Todos têm direito à protecção da saúde
e o dever de a defender e promover.

2.

O direito à protecção da saúde é realizado:
a) Através de um serviço nacional de saúde
universal e geral e, tendo em conta as
condições económicas e sociais dos cidadãos,
tendencialmente gratuito;
b) Pela criação de condições económicas,
sociais, culturais e ambientais que garantam,
designadamente, a protecção da infância,
da juventude e da velhice, e pela melhoria
sistemática das condições de vida e de trabalho,
bem como pela promoção da cultura física
e desportiva, escolar e popular, e ainda pelo
desenvolvimento da educação sanitária
do povo e de práticas de vida saudável.

3.

Para assegurar o direito à protecção da saúde,
incumbe prioritariamente ao Estado:
a) Garantir o acesso de todos os cidadãos,
independentemente da sua condição económica,
aos cuidados da medicina preventiva, curativa e
de reabilitação;
b) Garantir uma racional e eficiente cobertura de
todo o país em recursos humanos e unidades de
saúde;
c) Orientar a sua acção para a socialização dos
custos dos cuidados médicos e medicamentosos;
d) Disciplinar e fiscalizar as formas empresariais
e privadas da medicina, articulando-as com o
serviço nacional de saúde, por forma a assegurar,
nas instituições de saúde públicas e privadas,
adequados padrões de eficiência e de qualidade;
e) Disciplinar e controlar a produção, a
distribuição, a comercialização e o uso dos
produtos químicos, biológicos e farmacêuticos e
outros meios de tratamento e diagnóstico;
f) Estabelecer políticas de prevenção e
tratamento da toxicodependência.

4. O serviço nacional de saúde tem gestão
descentralizada e participada.

O prenúncio dos primeiros centros
de saúde em Portugal no percurso
dos cuidados de saúde primários
Em 1971, a Reforma do Sistema de Saúde e da
Assistência (Decreto‑Lei n° 413/71)8 conduziu à
reorganização dos serviços do Ministério da Saúde
(criado em 1958), com os chamados “centros de
saúde de primeira geração”. Este Decreto introduziu
mudanças significativas no sistema, ao reestruturar
os serviços centrais e regionais e de âmbito local.
Tentava-se, pela primeira vez, contrariar o domínio
dos hospitais e orientar a prestação de cuidados
para os cuidados primários. Além disso, estes
centros de saúde foram dotados de múltiplas
valências, incluindo, naturalmente, a prestação de
cuidados médicos elementares e de enfermagem.
Essencialmente, o seu objetivo era proporcionar
alguma proteção à população (com especial ênfase
em dois grupos particularmente vulneráveis, as
mulheres e as crianças) e prevenir as principais
doenças infecto-contagiosas através da vacinação.
A Revolução de Abril de 1974 originou profundas
alterações no país e nas instituições do Estado,
incluindo a Saúde. O fim da guerra no Ultramar e
a independência das colónias implicou o regresso
de milhares de portugueses num curto espaço
de tempo. Muitos médicos saídos das faculdades
e que, anteriormente, seriam obrigados a ir
para o Ultramar, ficaram no país. Muitos deles
escolheram a Clínica Geral. Isso permitiu, em
1975, a criação do “serviço médico à periferia”, que
levou os médicos recém-licenciados para fora dos
grandes centros urbanos e criou a oportunidade
de melhorar a assistência médica nos centros de
saúde, incluindo as zonas rurais e o Interior.

A criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS)
ocorre alguns anos depois, em 1979, com António
Arnaut, conhecido como o “pai” do SNS. Financiado
e assegurado pelo Estado, o SNS foi concebido
como um serviço universal, geral e gratuito,
independentemente das capacidades económicas
dos cidadãos. De facto, o artigo 64 da Constituição
portuguesa de 1976 determina, em primeiro lugar,
que todos têm direito à proteção da saúde e o
dever de a promover e a defender9. Em segundo
termo, refere que o direito à proteção da saúde
é realizado pela criação de um Serviço Nacional
de Saúde, universal, geral e gratuito (…)9.
Neste contexto, a implementação da Clínica Geral
como especialidade médica, iniciada nos anos 1970,
experimenta um forte desenvolvimento com a criação,
entre 1981 e 1983, dos Institutos de Clínica Geral, no
Norte, Centro e Sul, dada a relevância dos clínicos gerais
no SNS. Uma das prioridades destes Institutos - que
se encontravam sob a tutela da Direcção-Geral dos
Cuidados de Saúde Primários (criada pelo Decreto-Lei
nº 74‑C/84, de 2 de Março)10 - foi a formação dos
médicos dos cuidados de saúde primários, segundo
dois modelos distintos: o Internato Complementar de
Clínica Geral e a Formação Específica em Exercício. Este
último modelo constituiu uma experiência inovadora
- analisada, anos mais tarde, por outros países, que
a adaptaram à sua própria realidade - uma vez que
se destinava a médicos que já estavam a exercer a
profissão de Clínicos Gerais nos centros de saúde.
Integrava o “exercício orientado”, a “formação em sala”,
ou seja, em moldes tradicionais, e o estágio hospitalar.
Através deste modelo de formação em serviço, os
Clínicos Gerais tiveram a possibilidade de obter o grau
de assistente de clínica geral e, consequentemente,
a entrada na carreira de Clínica Geral.
Em 1982 surge a carreira de Clínica Geral (Diploma das

Carreiras Médicas, Decreto‑Lei nº 310/82)11 e, no ano
seguinte, são criados os chamados “centros de saúde
de segunda geração” (Despacho normativo nº 97/83, de
22 de Abril)12. Estes centros de saúde resultam da fusão
dos Postos da Caixa de Previdência (criados pelo Estado
Novo) com os centros de saúde de primeira geração.
O Colégio de Clínica Geral da Ordem dos Médicos
é criado nesse mesmo ano. Em 1983, surge a
Associação Portuguesa de Médicos de Clínica
Geral (APMCG) que, nos anos seguintes, se
transformaria na maior associação profissional
médica de inscrição não obrigatória.
Na década de 1980, a gestão do SNS e a necessidade
de conter os custos crescentes com a Saúde começou
a constituir uma prioridade para os governos. A
revisão da Constituição, em 1989, torna a saúde
“tendencialmente gratuita” e, um ano mais tarde, é
aprovada a Lei de Bases da Saúde13,14. Genericamente,
este importante documento refere que a saúde
passa a ser responsabilidade não só do Estado
mas de cada indivíduo e permite o aumento da
contratação de serviços do SNS com o sector social
e privado. Nesse mesmo ano, são introduzidas,
pela primeira vez, taxas moderadoras nos centros
de saúde e hospitais. O pagamento dessas taxas
moderadoras ou a comparticipação isentavam
pessoas em situações especiais, como aquelas
com situações clínicas relevantes de maior risco de
saúde ou situações de insuficiência económica.
A organização dos cuidados de saúde primários em
torno dos chamados centros de saúde de segunda
geração, sem autonomia administrativa e financeira,
na prática manteve-os na dependência das sub-regiões
de Saúde (SRS) e das Administrações Regionais de
Saúde (ARS). A necessidade de alterar este estado de
coisas e de aproximar o centro de decisão do terreno e
dos profissionais fez com que, em 1996, começassem
a surgir uma série de experiências organizacionais,
lideradas por médicos de família pertencentes à APMCG.
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As décadas de 1990 e meados dos anos
2000: os Projetos Alfa e a criação dos
centros de saúde de terceira geração
Em 1996 e 1997 surgem, na Região de Lisboa e
Vale do Tejo, os Projetos Alfa15. Essencialmente,
visavam estimular soluções organizativas, a partir
da iniciativa dos próprios profissionais de saúde, que
permitissem aproveitar melhor a capacidade e os
meios existentes nos centros de saúde. O modelo
estava assentado em dois princípios fundamentais:
por um lado, a melhoria da acessibilidade e da
qualidade dos cuidados de saúde primários e,
por outro, a constituição de pequenas equipas
multiprofissionais, responsáveis pela prestação de
cuidados de saúde a uma determinada população,
de acordo com princípios, objetivos e metas bem
definidos e acordados com a Administração,
através de um processo de contratualização.
A avaliação positiva destes projetos conduziu à
aprovação, em 1998, do Regime Remuneratório
Experimental (RRE) para os médicos de Clínica Geral.
O RRE foi enquadrado pelo Decreto‑Lei n° 117/98,
de 5 de Maio16, que consagrava não só alterações
na organização do trabalho semelhantes às dos
Projetos Alfa, como introduzia uma modalidade de
remuneração dos médicos associada à quantidade
de trabalho desenvolvido e à qualidade profissional.
O modelo, inovador, agitou uma Administração
Central burocrática e imobilista. Pela primeira vez, o
bom desempenho clínico era alvo de discriminação
positiva e a criação das Agências de Contratualização,
em 1997 e 1999, vieram contribuir para a separação
entre o financiamento e a prestação de cuidados
de saúde. Em 1998 iniciam-se as discussões dos
contratos-programa com os hospitais e, mais tarde,
sucede o mesmo com os centros de saúde.
O debate sobre a descentralização da gestão dos
cuidados de saúde primários das sub-regiões de
Saúde (SRS) para os centros de saúde culmina, em

1999, com a legislação relativa aos centros de saúde
de terceira geração (Decreto‑Lei nº 157/99, de 10 de
maio)17. Estas unidades de saúde, com personalidade
jurídica, autonomia administrativa e financeira,
deveriam organizar-se em unidades funcionais, com
autonomia técnica, ligadas entre si, de acordo com
um modelo de trabalho multiprofissional e em rede.
O objetivo era flexibilizar a gestão, aproximando‑a
dos profissionais que estavam no terreno e que, por
isso mesmo, conheciam melhor as necessidades da
população, como potenciar a proximidade com os
utentes e melhorar o acesso. Contudo, os centros de
saúde de terceira geração, apesar de todo o esforço e
trabalho desenvolvido durante anos, não chegaram a
sair do papel. Em grande medida, devido à resistência
das sub-regiões de Saúde, que veriam o seu poder
transferido para os centros de saúde, assim que estes
tivessem autonomia administrativa e financeira. A sua
extinção estava pré-determinada. E, de facto, aconteceu.

A segunda metade dos anos 2000 e a década
de 2010: da Missão dos Cuidados Primários
em Saúde à Reforma do Sistema de Saúde
O Programa do XVII Governo Constitucional
(2005-2009), na área da saúde, atribuiu um
particular enfoque aos cuidados primários e à sua
importância na ligação com os utentes, por ser
o primeiro acesso deste aos cuidados de saúde.
Referia explicitamente que os centros de saúde
seriam reestruturados com a criação de novas
unidades, as “unidades de saúde familiar” (USF)18.
Em linhas gerais, essas novas unidades deveriam
obedecer aos seguintes princípios: (i) pequenas
equipas multiprofissionais e auto‑organizadas;
(ii) autonomia organizativa funcional e técnica;
(iii) contratualização de uma carteira básica de
serviços; (iv) meios de diagnósticos descentralizados;
(v) sistema retributivo que considerasse a
produtividade, a acessibilidade e a qualidade.

Estabeleceu como grandes objetivos para a
Reforma da Atenção Primária a obtenção de mais
e melhores cuidados de saúde para os cidadãos,
aumento da acessibilidade e consequente
crescimento da satisfação dos utilizadores
dos serviços. Pretendeu-se também aumentar
a satisfação dos profissionais, criando boas
condições de trabalho, melhorando a organização e
recompensando as boas práticas. Simultaneamente,
planejou a melhoria da eficiência e promoveu a
contenção de custos, eliminando concorrências
estruturais, obtendo economias de escala.
Ao longo da década de 2010, centenas de USF foram
inauguradas em todo o País e dezenas de centros
de saúde foram transformados em USF. Em 2019,
mais de 9,5 milhões de cidadãos portugueses tinham
médico de família atribuído (5.765 em todo o País),
o que correspondia a cerca de 94% do total da
população-residente. No caso de todos os médicos
aceitarem as posições do concurso que prevê 400
vagas de medicina geral e familiar, a percentagem
de portugueses com médico de família pode chegar
aos 98%21. É importante também destacar que nessa
mesma década, em um longo processo de parcerias
com o Brasil, o modelo dos cuidados de saúde
primários serviram de fonte de inspiração no período

Figura 1
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Na sequência do estabelecido no Programa do
Governo, em setembro de 2005, o Conselho de
Ministros19 criou, na dependência direta do então
Ministro da Saúde Correia de Campos, a intitulada
“Missão para os Cuidados de Saúde Primários”
(MCSP), com a natureza de estrutura de missão,
para a condução do projeto global da reforma
dos cuidados primários em Portugal. A MCSP foi
prorrogada por dois anos e posteriormente mais um
ano, terminando o seu mandato em 14 de abril de
2010, após quatro anos e meio de atividade. Publicou,
entre outros, um importante documento, intitulado
“Linhas de Ação Prioritária para o Desenvolvimento
dos Cuidados de Saúde Primários”20.
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de 2009-2016, para a Reforma da Atenção Primária
à Saúde realizada na cidade do Rio de Janeiro22,23.

base populacional) é uma das mensagens da
Comissão Lancet sobre “Investir na Saúde”25.

A Declaração de Astana e os desafios para
o futuro dos cuidados de saúde primários

A Declaração de Astana26 pode marcar o início de um
futuro melhor para os cuidados de saúde primários,
que como vimos em Portugal teve início em uma
linha de tempo que começou em 1971 (Figura 1).

No segundo dia da Conferência em Astana, realizada
entre 25 e 26 de outubro de 2018, a Revista The Lancet
publicou uma edição especial dedicada aos cuidados
de saúde primários24, destacando que os cuidados de
saúde primários fortes, enraizados na participação
e ação da comunidade, são a base de todo o sistema
de saúde, e nenhum país pode alcançar saúde para
todos sem eles. E, se regressarmos a este Editorial do
Lancet de outubro de 201824, poderemos constatar
que os cuidados de saúde primários estão em crise.
Ou seja, há enormes desafios a serem enfrentados,
pois no primeiro nível de atenção à saúde, estes
cuidados estão subdesenvolvidos em muitos países,
subfinanciados noutros e enfrentam uma grande
missão de recrutamento e retenção da sua força de
trabalho. Metade da população mundial não tem
acesso aos serviços de saúde essenciais. No entanto,
de 80 a 90% das necessidades de saúde das pessoas
ao longo da sua vida poderiam ser prestadas dentro
de uma estrutura básica de cuidados primários
- desde cuidados de saúde materno-infantis,
prevenção de doenças, vacinação, até a gestão de
doenças crónicas e cuidados paliativos. À medida
que as populações envelhecem e a multimorbilidade
se torna a norma, o papel dos profissionais dos
cuidados de saúde primários torna-se cada vez mais
importante e, por isso, um renascimento dos cuidados
de saúde primários é essencial para fornecer saúde
para todos, sobretudo aos mais vulneráveis.
Investir em cuidados de saúde primários
através de quatro plataformas (cuidados
de base comunitária, centros de saúde,
hospitais de primeiro nível e intervenções de

A força de trabalho em saúde (e por maioria de razões
nos cuidados de saúde primários) é um fator essencial
para o desempenho e a sustentabilidade dos sistemas
de saúde. A Organização Mundial de Médicos de
Família (WONCA) tem aumentado os seus esforços
para formar médicos em países em desenvolvimento,
mas nos últimos 30 anos houve investimento
insuficiente em profissionais de cuidados de saúde
primários. Equipas multiprofissionais focadas
nas necessidades das pessoas podem ser uma
maneira importante de introduzir inovações.
Portugal, felizmente, encontra-se a nível mundial
entre os países com um sistema de saúde mais
orientado para os cuidados de saúde primários,
possuindo inclusive entre um de seus principais
indicadores - a taxa de mortalidade infantil - uma
acentuada queda nos últimos 40 anos (Figura 2).
Em Portugal o caminho de Alma-Ata a Astana é
praticamente sobreponível ao percurso do Serviço
Nacional de Saúde. Na celebração dos 40 anos,
Pizarro27 escreve que hoje estamos a par dos
países com melhores resultados na generalidade
dos índices que avaliam os resultados em saúde.
Temos resultados excelentes na mortalidade infantil
e quase erradicamos a mortalidade materna.
Tratamos as doenças cardiovasculares e o cancro
ao nível dos melhores. Lideramos na complexa área
da transplantação de órgãos. A esperança média
de vida à nascença aumentou consideravelmente,
situando-se agora acima dos 80 anos. Por isso, o SNS é
sentido pela generalidade dos portugueses como uma
das grandes conquistas da nossa democracia. Mas,

Figura 2

EVOLUÇÃO DA TAXA DE
MORTALIDADE INFANTIL
EM PORTUGAL (1978-2018)
Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas (INE), Portugal
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para vencer os desafios do presente e para continuar
a melhorar, não podemos deixar de lutar. Celebrar
o SNS é, por isso, fazer o que ainda não foi feito.
Nesse mesmo sentido, por ocasião das celebrações
oficiais dos 40 anos do SNS, a Ministra da Saúde,
Marta Temido28, afirma que apesar da relevância do
caminho percorrido e das suas conquistas, a forma
mais importante de comemorar o 40º aniversário do
SNS será prepará‑lo para o futuro. Foram identificadas
três prioridades: o SNS precisa de melhorar a
qualidade de acesso, motivar os profissionais
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de saúde para aumentar a sua produtividade e
reforçar o investimento. O SNS é e deverá continuar
a ser sobretudo um instrumento de combate às
desigualdades e de reforço da coesão social.
Seria muito importante que a nova Lei de Bases da
Saúde, promulgada em 201929, pudesse trazer as
melhorias que todos desejamos, e nos ajudasse a
enfrentar os desafios atuais do Serviço Nacional
de Saúde, com grande solidariedade e cooperação
entre todos os prestadores de serviços para
benefício de todos os cidadãos portugueses.
35

prestadores de saúde do Serviço Nacional de
Saúde (SNS) - exemplo em Centros de Saúde - ou
mesmo no recato e segurança da própria casa.
Acresce ainda, que a um SU está associado um
maior risco de infeção hospitalar, por o doente
permanecer temporariamente num ambiente onde
coexistem várias infeções de outros doentes.
Existem várias explicações que conduzem
a este comportamento da população.

• O acesso aos serviços de urgência ser livre durante
24HX24HX365 dias/ano;
• O cidadão saber que, apesar do risco inerente à
ida aos serviços de urgência, dificilmente sairá do
mesmo sem ser tratado;
• A convicção por parte do cidadão de que terá
um melhor atendimento, uma vez que num SU
existem, à partida, mais e melhores equipamentos
e recursos que não estão disponíveis num centro
de saúde.

Ana Harfouche. Idalécio Lourenço
Os Serviços de Urgência (SU) dos hospitais
em Portugal são, normalmente, a primeira e
seguramente a última fronteira dos serviços de
saúde a que os cidadãos recorrem quando se
sentem doentes e inseguros quanto aos sintomas
e, sobretudo, quanto áquilo que estão a sentir
em determinado momento e não sabem mais o
que fazer temendo, no limite, pela sua vida.
A questão é porque o fazem, quando todos
sabemos que, normalmente, essa urgência não
é necessariamente urgente, nem põe em causa
a própria vida, podendo ser tratada por outros

Na génese desta utilização desadequada dos
Serviços de Urgências podem estar diversos fatores,
sucessivamente relatados nos Relatórios de
Primavera de 2011 e seguintes, referindo as barreiras
que impedem o acesso adequado aos cuidados de
saúde, das quais destacamos as três seguintes:
• A dificuldade no acesso à informação;
• A dificuldade no acesso aos cuidados de saúde primários;
• A limitada prestação no que respeita aos cuidados
de saúde domiciliários.
Nesta dinâmica interna do SNS, é relevante o
nível e a profundidade da articulação existente
entre os Cuidados de Saúde Primários (CSP) e

CAPÍTULO I. SITUAÇÃO DE PARTIDA E FORMULAÇÃO DO PROJETO

A importância do
Contributo dos
Cuidados de Saúde
Primários na redução
da procura pelos
serviços de urgência

Parece consensual que as explicações para a
procura pelos serviços de urgência, sobretudo,
nos períodos dos picos das doenças sazonais,
como a gripe, por exemplo, entre outras, são:
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Figura 3

NÚMERO DE DOENTES QUE RECORREM AOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA
POR 100.000 HABITANTES, 2001 (OU ANO DISPONÍVEL MAIS
PRÓXIMO) E 2011 (OU ANOS MAIS RECENTES)
Fonte: Berchet (2015)

os Hospitais/Centros Hospitalares, a gestão
da informação, o acesso (ex. horários de
atendimentos das unidade de CSP) e o âmbito
dos serviços clínicos prestados pelos CSP.
Apesar de todas as eficiências que se possam
conseguir entre os diferentes níveis das
entidades prestadoras de serviços de cuidados
de saúde do SNS na gestão das urgências, são
as políticas de saúde, a um nível macro, que
condicionam ou mesmo determinam o nível de
acesso aos serviços de urgência e aos cuidados
de saúde primários como primeira referência
de cuidados de saúde para o cidadão.

Exemplo disso são a contratação de profissionais,
as medidas de promoção de saúde e prevenção da
doença a montante - sob a vigilância dos CSP -, quem
paga e não paga taxas moderadoras, o horário de
atendimento nos CSP, o grau de liberdade de escolha
do doente / cidadão sem estar condicionado à área
de residência, a (des)articulação com a Segurança
Social no que diz respeito aos idosos, sobretudo os
provenientes dos lares, e o seu recurso às urgências
ao mínimo sinal febril ou equivalente, entre outros.
Acresce o financiamento (ou subfinanciamento)
público crónico face aos ratios clínicos que
determinam a qualidade mínima da prestação

de serviço e a dinâmica de evolução da própria
sociedade, nomeadamente, os comportamentos
sociais, as alterações e evoluções da demografia
(vive-se mais e as doenças crónicas são cada vez
mais duradouras), além do desenvolvimento
tecnológico e da inovação associada - incremental
e disruptiva - que está a acontecer diariamente
com impactos diretos, indiretos e colaterais
na prestação e na qualidade da prestação.

O estudo realizado antes da crise pandémica
- Covid-19 - dos autores Harfouche, Lourenço e
Santos, corrobora a desadequação da utilização
dos serviços de urgência, desde logo, porque
do total de admissões, cerca de 55% foram de
prioridade e gravidade baixa, o que se definiu
por episódios de urgência desadequados,
portanto, potencialmente evitáveis.

Também o relatório Tackling Wasteful Spending on
Health (OCDE, 2017), já sinalizava que Portugal e
os outros países têm vindo a fazer uma utilização
“desadequada” das urgências hospitalares,
estimando-se que em pelo menos 31% das
situações, os doentes poderiam ter resolvido o
seu problema de outra forma - por exemplo num
Centro de Saúde, SNS24, consulta prévia -, com
qualidade e em melhor segurança, designadamente
no que diz respeito ao ‘risco hospitalar’.

Os comportamentos optados
maioria, o imediato recurso
às urgências hospitalares, sem
passar primeiro pelo centro
de saúde ou ligar para a linha
de Saúde 24 (agora SNS24).
A esmagadora maioria, cerca de 90% dos episódios
de urgência, neste estudo, não foi referenciado.
Este estudo refere, ainda, que Mafra é o concelho
com maior número relativo de casos adequados
ao SU (66%) seguido de Alcobaça (59%). Do mesmo
modo, são estes os concelhos que apresentam
maior número relativo de episódios referenciados.
De facto, 26% dos doentes de Mafra foram
referenciados para o SU, um valor substancialmente
superior aos restantes concelhos. Este aspeto
deveria ser aprofundado em investigações
futuras (Harfouche, Lourenço e Santos, 2020).
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Este relatório salienta, também, que o “uso
desadequado dos serviços de urgência é dispendioso e
potencialmente nocivo para os doentes”. Ainda segundo
o mesmo relatório, os portugueses surgem no topo
da tabela quando se olha para o número de episódios.
Em média, por cada 100 mil habitantes há 70 mil
episódios de urgência. O segundo lugar era ocupado
pela Espanha e o terceiro pelo Chile, com uma média
aproximada de 60 mil episódios por cada 100 mil
habitantes. Com 10 mil ou menos episódios por cada
100 mil habitantes surgem países como a República
Chega, Alemanha e Nova Zelândia (vide Figura 3). A
OCDE aprofundou a análise procurando distinguir
os casos em que as pessoas precisavam mesmo
daquele tipo de acompanhamento e as situações em
que os doentes deveriam ter resolvido a situação
noutro local, nomeadamente nos Centros de Saúde.
O valor mais elevado foi encontrado na Eslovénia
e na Bélgica, onde mais de metade dos doentes
que vai a uma urgência não precisava na realidade
de um serviço tão diferenciado (Berchet, 2015).

pelos cidadãos foram, na sua
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Oportunidades de Melhoria Percebidas
Os casos de pobreza, os poucos apoios sociais
- de que é exemplo a falta de uma rede abrangente
de cuidados continuados - são situações que
são apontadas, normalmente, como estando
associadas a uma excessiva procura pelos serviços
de urgência. A fraca divulgação da rede de centros
de saúde abertos até mais tarde (22 horas ou
mesmo 24 horas) e/ou ao fim de semana é outras
das situações identificadas, que ajuda a explicar a
procura desadequada pelos serviços de urgência.
De acordo com o estudo da OCDE, esta situação
poderá ser revertida, nomeadamente, com o
pagamento de incentivos às instituições que
tratem os doentes no lugar certo, premiando-se a
qualidade e não a quantidade. Quanto a Portugal
e Grécia, a OCDE avisa que as taxas moderadoras
cobradas nos Cuidados de Saúde Primários, bem
como, os horários de atendimento limitados
acabam por levar os doentes a preferirem
dirigir-se a um serviço hospitalar que funciona 24
horas por dia/365 dias por ano (OCDE, 2017).
As situações sociais de proveniência local que
recorrem aos serviços de urgência, sobretudo
idosos, necessitam de vários processos de
articulação, nomeadamente, com a Segurança
Social, com as autarquias locais e até com os
operadores das denominadas utilities (electricidade,
gás, água) para verificações como, por exemplo,
a eficiência energéticas das habitações, que
impactam no bem-estar dos seus habitantes.
Muitas das opções de reforma não requerem uma
profunda transformação do sistema de saúde, antes
requerem um avisado equilíbrio de forças para a sua
sustentabilidade. A este propósito Harfouche refere
a importância do equilíbrio entre a redistribuição
dos impostos para cumprimento dos vários deveres
e funções do Estado e as expectativas dos cidadãos,

sobretudo o equilíbrio entre a gestão eficaz e
eficiente dessa redistribuição e a forte consciência
cívica e dever ético e moral de cada um na procura
pelos serviços de saúde (Harfouche, 2016).
Considerando que pouco ou nada foi possível de
mudar - devido à situação pandémica, em termos
estruturais, quer nos hospitais, quer nos centros de
saúde - não será estranho, antes natural face aos
comportamentos anteriores à pandemia, que a descida
da procura por serviços de urgência - “pouco urgentes”
ou “não urgentes” - voltem de novo ao padrão anterior.
É de admitir, no entanto, que o SNS24 (que cresceu
substancialmente durante a pandemia), a hospitalização
domiciliária (que tinha iniciado este caminho
pouco tempo antes) e a telesaúde (que a pandemia
“promoveu”) possam mitigar um pouco a situação.
Em conclusão, as possíveis soluções para mitigar
ou mesmo eliminar a desadequação da procura
pelos SU passarão, fundamentalmente, pela aposta,
correspondida em investimento, nos Cuidados
de Saúde Primários, associada à promoção da
saúde e prevenção da doença, por ‘tirar partido’
da digitalização, pelo alargamento do portefólio de
serviços que proporcionem um acompanhamento ao
longo da vida do cidadão sobre o seu perfil de saúde,
assim como, pela integração de serviços e por um foco
muito forte na literacia em saúde - Capacitação do
Cidadão - conceito introduzido neste projeto através
das observações obtidas do painel de peritos DELPHI.

a prestação de cuidados de saúde primários
centra-se nas necessidades de saúde dos cidadãos
da comunidade, ao longo de todas as etapas das
suas vidas, assegurando que, desde a promoção e
prevenção ao tratamento, reabilitação e cuidados
paliativos, as pessoas recebem cuidados completos e
de proximidade em relação ao seu ambiente diário.

Elsa Mateus Liga Portuguesa Contra
as Doenças Reumáticas
De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(OMS), os Cuidados de Saúde Primários são o
epicentro dos cuidados de saúde, constituindo o
ponto de entrada no sistema de saúde com um
impacto direto no bem-estar das pessoas e na
utilização que fazem de outros recursos de saúde.
Entendidos como uma abordagem centrada nas
necessidades e preferências das pessoas, famílias
e comunidades, os cuidados de saúde primários
detêm uma perspetiva privilegiada sobre os
determinantes da saúde e o potencial para uma
visão holística do bem-estar e da saúde nas suas
componentes física, mental e social. Neste contexto,

Entre os princípios ativos que devem ser
prescritos para um composto eficaz dos
cuidados de saúde primários, encontram-se a
informação, a comunicação e o envolvimento
de todos os intervenientes, nas dosagens
adequadas à eficácia e eficiência pretendidas.
Em 2016, o Grupo de Trabalho dos Utentes integrado
na Comissão de Acompanhamento à Informatização
Clínica dos Serviços Partilhados do Ministério
da Saúde, no seu Roteiro de Recomendações,
chamava a atenção para o desconhecimento
geral da população em relação às diferentes
entidades (ACSS, ARS, DGS, SPMS, UCSP, UCC, USF)
e respetivas competências específicas. Auscultando
presentemente as associações de pessoas com
doença é possível perceber que a realidade pouco se
alterou desde então. A informação mais procurada
(e considerada como mais relevante) diz respeito
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Os cidadãos confiam
nos cuidados de
saúde primários?

Este sentido de proximidade deverá ser entendido
não só em termos geográficos, implicando respostas e
o conhecimento das estruturas locais que influenciam
e apoiam as situações de saúde e de doença, como
em termos culturais, no que concerne, entre outros
aspetos, a perceção acerca das etiologias populares
e da dicotomia entre as racionalidades leigas (da
própria comunidade) e as racionalidades periciais (dos
prestadores de cuidados de saúde). Será a construção
desta proximidade, entendida num sentido mais lato
do que o meramente geográfico, uma das pedras
basilares para a construção da confiança que deve
permear a interação entre os utentes de cuidados
e os seus prestadores de cuidados de saúde.
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aos serviços na proximidade do utente ao seu
dispor, quer numa lógica de continuidade dos seus
cuidados, quer perante necessidades imediatas.
Localização, contactos atualizados, outras respostas
de saúde (tanto do SNS, como de instituições
privadas convencionadas e dos subsistemas), locais
para exames complementares de diagnóstico
e terapêutica (convencionados ou não), outras
consultas de especialidade e terapias, tratamentos,
procedimentos relacionados com a organização e
funcionamento dos serviços e acesso às respostas
de saúde, são alguns dos elementos elencados
pelo referido Grupo de Trabalho dos Utentes e que
refletem, sem dúvida, a informação necessária para
o acesso a cuidados completos e de proximidade em
relação à comunidade em que o cidadão se insere.
A este conjunto de informação de carácter mais
operacional, acresce a informação de saúde,
relacionada com as situações específicas de
doença e de promoção da saúde no contexto das
comorbilidades e prognósticos, mantendo sempre
no horizonte o conceito de envelhecimento saudável.
Neste sentido, estudos recentes confirmam a
importância e reconhecimento dos profissionais de
saúde como a fonte mais importante de informação
de saúde para as pessoas afetadas pela doença
(sistemas de referência periciais), frequentemente
complementados pelo recurso a amigos e familiares
(sistemas de referência leigos), aos media e à Internet.
Porém, tornou-se evidente nos últimos anos, que
não basta informar ou produzir informação. É
preciso que a informação seja comunicada de forma
eficaz. Essa eficácia não pode ser desconectada do
conceito de Literacia em Saúde, definida pela OMS
e reconhecida pela Direção-Geral da Saúde, como o
conjunto de «competências cognitivas e sociais e a
capacidade da pessoa para aceder, compreender e
utilizar informação por forma a promover e a manter
uma boa saúde». O conceito articula-se, então,
com uma certa proximidade, no sentido conferido

no início deste capítulo, mas preconiza, além da
informação, uma ação ou reação subsequente que
permita a sua aplicação em juízos e decisões sobre
cuidados de saúde, com o objetivo primordial de
prevenir doenças, promover a saúde e assegurar
a qualidade de vida dos cidadãos ao longo de todo
o seu ciclo de vida. São, por isso, tão fundamentais
o conhecimento, competências e motivação das
pessoas para aceder, compreender, avaliar e ativar
a informação em saúde, como o papel privilegiado
e de grande responsabilidade que os Cuidados de
Saúde Primários podem assumir nesta área.
Esta posição privilegiada é, igualmente, destacada
pela OMS ao abordar o envolvimento dos doentes
nos Cuidados Primários de Saúde e intrinsecamente
ligada ao conceito de proximidade. Contudo, a
capacidade para manter os diálogos essenciais
acerca das condições e necessidades de saúde,
circunstâncias, valores pessoais e preferências,
poderá constituir uma competência desafiante.
Por vezes, a necessidade sentida para o recurso ao
exercício da autoridade científica ou pericial, assenta
na utilização de linguagem profissional ou do jargão
técnico, criando uma barreira à comunicação. Será
também de notar, por exemplo, que ainda é possível
encontrar informação exposta em unidades de
cuidados de saúde primários que obedece mais
a uma lógica de comunicação institucional, em
termos de linguagem, estrutura e apresentação,
do que a uma lógica de comunicação com o
público, alheio a muitos dos conceitos utilizados.
No entanto, saliente-se que as lacunas na capacidade
em comunicar corretamente não se reduzem aos
médicos, profissionais de saúde e funcionários
administrativos. Verificam‑se, também, entre os
utentes, constatando-se que, quanto melhor a
sua forma de comunicar e a respetiva perceção
pelo prestador de cuidados, maior a influência no
sentido da centralidade concedida ao doente, a partir
das preocupações que comunica de forma eficaz

Como refere a OMS, estes
desafios superam‑se melhorando
a comunicação e educando,
tanto os doentes, como os
prestadores de cuidados de
saúde, para uma visão da
sua relação e dos cuidados de
saúde como uma parceria.
Essa parceria, já essencial nas situações de doença
aguda, encarada como um estado de crise a que se
associa um carácter excecional de um período de
tempo anormal, disruptivo do quotidiano, ganha
maior amplitude nas situações de doença crónica e na
gestão da fluidez dos limites entre crise e cronicidade,
que requerem a incorporação de novos cuidados
nas rotinas diárias das pessoas por ela afetadas.
Apenas alterando atitudes e comportamentos
se constrói um maior envolvimento dos doentes,
seja numa melhor monitorização da sua condição

de saúde, seja na adesão às recomendações
terapêuticas, capacitando-os para a autogestão
da doença e reconhecimento das necessidades de
intervenção oportuna pelos prestadores de cuidados.
Esse processo de aprendizagem deve ser iterativo e
adaptativo, tendo em conta que a gestão da doença
terá de se articular com as circunstâncias da vida
social, familiar e profissional do doente. Ativamente
envolvido no processo, confiando que o reporte
das suas experiências positivas e/ou negativas é
tido em conta e considerado relevante, o utente
contribui para melhores resultados em saúde e
para uma melhor aprendizagem na abordagem
centrada do doente. Consequentemente, pode
tornar-se ativador da Literacia em Saúde, atendendo
à relevância do referido sistema de referenciação
leiga no recurso a fontes de informação de saúde.
Porém, este envolvimento poderá ser ainda
amplificado com a inclusão das pessoas com doença
no desenho e desenvolvimento de ferramentas
necessárias à educação para a saúde (e gestão da
doença), assegurando maior eficácia na sua utilização
e consecução dos objetivos. O mesmo princípio se
aplica à produção de investigação, onde para além de
sujeitos e fonte de dados, os utentes podem contribuir
para o seu desenho, planeamento e execução,
colaborando como parceiros na investigação.
Importa salientar que, para além das competências
específicas dos utentes, adquiridas numa vida
académica e profissional, frequentemente
esquecida quando considerados genericamente
como «doentes» e extraídos do seu contexto
sociocultural enquanto sujeitos dos cuidados de
saúde, muitas associações que representam pessoas
com doença, entre outras entidades, têm investido
na formação/capacitação para o envolvimento
na investigação. Poderão, por isso, constituir um
recurso facilitador, tanto na disponibilização de
parceiros, como na formação específica de utentes
para esse efeito. A formação em cuidados de
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ao seu médico. É, por isso, importante propiciar
abertura para o questionamento pelos doentes
e para a expressão das suas preocupações, mais
facilmente conseguida quando se estabelece uma
relação terapêutica de longa duração e quando
uma certa cultura de culpabilização é substituída
por uma cultura de aprendizagem. O diálogo
contribui também para a promoção da literacia em
saúde, para uma maior proximidade e confiança
de parte a parte, e para que possam ser instituídos
verdadeiros processos de decisão partilhada.
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saúde é outra área na qual o envolvimento dos
doentes propicia a valorização da perspetiva do
utente e da importância do desenvolvimento e
manutenção de uma relação de confiança entre
os intervenientes no processo de cuidados.

Para além da usual avaliação da
satisfação com a prestação de
serviços, será desejável auscultar
a experiência dos utentes e os
resultados dos cuidados através
de questionários, entrevistas ou
da criação de grupos focais.
Só desta forma as unidades de cuidados de
saúde conseguem obter uma melhor perspetiva
acerca das necessidades, preferências e valores
da comunidade que acompanha, e aferir a
melhoria da qualidade e da proximidade.
Subsequentemente, a recolha dessa informação deve
ser acompanhada por um processo organizacional
no qual os utentes (familiares/cuidadores) devem
ser envolvidos, assegurando a sua participação
no desenho e/ou desenvolvimento de processos e
sistemas centrados no doente/utente, por exemplo,
através da sua integração em conselhos consultivos.
A OMS recomenda aos prestadores de cuidados
de saúde (e aos decisores políticos) a criação de
oportunidades para o envolvimento dos doentes
e das suas famílias ao nível dos cuidados diretos
e individuais, da governança organizacional e
desenho dos sistemas e ao nível do desenvolvimento

de políticas e da sua implementação através da
educação, investigação, regulação e definição
de padrões ou critérios. Além das estratégias
sugeridas aos Estados-membros da OMS para
melhorar o envolvimento dos utentes nos Cuidados
de Saúde Primários - entre as quais encontramos,
entre outras, o apoio ao trabalho das associações
de doentes e o envolvimento de representantes
dos doentes (patient advocates) no apoio à
participação dos utentes nos três níveis acima
enunciados - temos também ao nosso dispor a
Carta para a Participação Pública em Saúde.
Sendo essencial analisar como as diferentes
componentes (entre as quais a comunidade de
utentes) se relacionam entre si, numa abordagem ao
sistema, considera-se que esta abertura à inclusão
dos doentes apresenta um enorme potencial na
melhoria da eficiência do sistema, da qualidade dos
cuidados, dos resultados em saúde, dos níveis de
satisfação e, consequentemente, na confiança e
proximidade. Integrar os utentes no estabelecimento
de prioridades locais é uma possibilidade cujo
interesse e viabilidade foram demonstradas, por
exemplo, pelo projeto PREFeR, na Colômbia Britânica.
Ao atentarmos nos resultados apresentados, estes
não parecem distanciar-se muito do que conhecemos
da realidade portuguesa no que concerne às
preocupações dos utentes em relação aos Cuidados
de Saúde Primários: acesso a um médico de família e
profissionais de cuidados de saúde regulares; apoio
para a vivência com condições crónicas; partilha de
informação (incluindo a utilização do RSE); recursos
para a saúde mental; acesso a cuidados quando
e onde os doentes precisam; novos modelos de
cuidados primários que incluam outros profissionais
de saúde; melhoria na continuidade e coordenação;
melhorar e fortalecer a comunicação entre o doente
e o prestador; desafios dos meios urbanos mais
pequenos e dispersos e do isolamento geográfico; e
que os cuidados sejam orientados pelas necessidades,
valores, preferências e prioridades dos doentes.

Essa confiança não deverá cingir‑se a uma confiança
enunciatária, na qual, perante o sentimento de
necessidade, se age e comunica como se houvesse
o sentimento de confiança, tornando‑se funcional
ao atravessar interesses divergentes. Embora
permita uma relação de colaboração fugaz entre
pessoas que não acreditam nas motivações da(s)
outra(s) parte(s), este tipo de relação de confiança
aparente enuncia, também, a sua fragilidade
pela ininteligibilidade que caracteriza. Em suma,
os intervenientes não se compreendem, nem
acreditam verdadeiramente uns nos outros, mas
ainda assim perante a necessidade ou pressuposto
do contexto em que se encontram, operacionalizam
de forma funcional uma confiança aparente.
Será o conceito de confiança aplicável quando
escapam ao enunciado alguns dos aspetos
anteriormente referidos e, sobretudo, quando
o utente sente que os seus interesses não são
tidos em conta pelo prestador de serviços ou
cuidados de saúde, e/ou este desconfia que as suas
indicações não irão ser cumpridas pelo utente.
Porém, existem diversos outros conceitos e
definições de confiança, emanados de diferentes
áreas científicas. Entre as características comuns a
essa diversidade, podemos encontrar a inerência
de vulnerabilidade e dependência, a associação
a expectativas positivas, a predisposição para
a cooperação em torno do mútuo benefício e
para a proteção e defesa de interesses comuns, a
consistência e lealdade, permeadas pela abertura
para o diálogo e partilha de informação.

A criação de condições para a consolidação de uma
relação de confiança entre o utente/a comunidade
e os prestadores de Cuidados de Saúde Primários
é fundamental para a gestão da incerteza e
minimização do risco, intrínsecos aos contextos de
doença e de promoção da saúde. Preferencialmente,
essa relação deverá englobar a confiança
interpessoal (nos prestadores de cuidados de saúde),
organizacional e institucional (nos serviços).
Atendendo ao conceito de Cuidados de Saúde
Primários, essa relação de confiança permitirá
uma melhor articulação com os restantes níveis de
cuidados de saúde e uma melhor utilização destes
recursos, com ganhos que se estendem ao sistema
e Serviço Nacional de Saúde e, obviamente, aos
utilizadores dos serviços e cuidados de saúde.
É, por isso, necessário capacitar e dotar os
Cuidados de Saúde Primários com recursos
e meios para que, apesar das especificidades
locais que devem ser tidas em conta, se consiga
garantir aos cidadãos uma maior equidade destes
serviços, implementando o conceito num trabalho
conjunto e em parceria com as comunidades.
É ainda necessário trabalhar a articulação com os
restantes níveis de cuidados, com as diferentes
especialidades na área da saúde e profissionais
diferenciados. Não se encontra ainda definido ou
implementado claramente - pelo menos para o utente
- o conceito de Gestor de Caso, embora existam
já alguns exemplos de projetos-piloto, como o de
gestor de caso de doentes crónicos, complexos e com
multimorbilidades, na Unidade Local de Saúde do
Litoral Alentejano, acerca dos quais importará refletir
e ponderar na sua replicabilidade. Na perspetiva do
utente, e muito concretamente no caso de doenças
crónicas com os seus diversos níveis de morbilidades
associadas, torna-se bastante difícil a gestão de todos
os serviços e prestadores de cuidados de saúde a
que necessita de recorrer - não esquecendo que,
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Retomando a questão que intitula este capítulo - Os
cidadãos confiam nos cuidados de saúde primários?
-, estudos já realizados sublinham a interligação
entre a confiança do paciente e a crença de que a
ação do prestador do serviço de saúde se guia pelos
seus interesses, permitindo um maior otimismo
na aceitação da sua situação de vulnerabilidade.
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paralelamente, essa gestão tem de ser integrada
na sua vida diária, pessoal, familiar e profissional.
Na falta de uma boa articulação com os Cuidados
de Saúde Primários, a multiplicidade de recursos
necessários para uma melhor gestão da(s) sua(s)
doença(s) conduz, com uma certa frequência, à
perda de contacto com os serviços de proximidade,
optando o utente pelo recurso quase exclusivo a
cuidados hospitalares diferenciados. Ultrapassar
as várias barreiras que possam existir para uma
verdadeira abordagem multidisciplinar, centrada
no doente e privilegiando a relação de proximidade
com os Cuidados de Saúde Primários, pode reforçar
a confiança nestes serviços, considerando todos
os aspetos já abordados. Atente-se no exemplo da
Unidade Coordenadora Funcional de Reumatologia
do Centro (UCF. RC), que integra o Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra (CHUC) e Agrupamentos de
Centros de Saúde (ACES). Esta lógica de abordagem
pode também contribuir para a desconstrução da
necessidade de recurso aos serviços de urgência
hospitalar de doentes não-urgentes que se baseia
na perceção de disponibilidade imediata de meios
complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT)
e via rápida de acesso a profissionais diferenciados.
Estes serão alguns dos elementos que poderão ser
úteis para reforçar a confiança nos Cuidados de
Saúde Primários. Estudos recentes indicam que são
os indivíduos que não confiam nos seus Médicos de
Família aqueles que recorrem predominantemente
a outros recursos do Serviço Nacional de Saúde.
Existindo uma relação de confiança, e inerentemente
a satisfação com os serviços e cuidados prestados, os
Cuidados de Saúde Primários e o Médico de Família
constituem o recurso preferencial dos utentes do
SNS, com reflexos na menor utilização de outros
tipos de prestadores de cuidados de saúde, na
adesão à terapêutica, na informação e literacia em
saúde e, não menos importante, na segurança.

Os Cuidados de Saúde Primários devem primar
pela comunicação com a comunidade que servem,
contribuindo para um melhor conhecimento do
funcionamento dos recursos disponibilizados pelo
SNS. Para que possa efetivamente chegar a todos
os elementos da comunidade, essa comunicação
deve ter o apoio de outras estruturas locais de
proximidade (associações, autarquias, escolas,
farmácias, entre outros) e ser adequada à audiência e
público-alvo, na forma, conteúdo e meios utilizados.
Por último, recordar a importância de responder aos
utentes acerca de quaisquer questões levantadas,
seja qual for o nível de envolvimento entre os que
aqui foram referidos. Para que a confiança seja mais
do que enunciatária, é preciso criar e manter diálogos,
para um entendimento recíproco, e relações de
parceria para amplificação dos benefícios mútuos.

Determinantes de
Saúde e os Cuidados
de Saúde Primários
após a pandemia
Baltazar Monteiro
A saúde é intrínseca ao desenvolvimento social
e económico - como determinante, medida de
progresso e resultado. Um dos maiores desafios
que os sistemas de saúde enfrentam em todo o
mundo está relacionado com o facto da saúde e
da equidade serem produzidas, em grande parte,
fora deste setor. Garantir que a saúde da população
seja uma meta comum em todas as áreas das
políticas públicas - em setores como educação,
agricultura, transporte e meio ambiente, bem como
nas políticas económicas e sociais - é essencial
para melhorar a saúde da população e, portanto,
o bem-estar social. Na luta por uma política social

A pandemia COVID-19 funciona como um alerta
particularmente vivido para os especialistas em
globalização: repetidas crises sistémicas são
inevitáveis se as sociedades abertas não forem
capazes de operar a transição de economias
frágeis, para economias mais sustentáveis e
resilientes. A COVID-19 também enfatizou que
a saúde, a inclusão social, o desenvolvimento
económico e a sustentabilidade ecológica não
estão apenas profundamente interligados no
atual estádio de globalização, mas também são
acompanhados por riscos crescentes que ameaçam
até a estabilidade e resiliência de todo o sistema.
Outra resultante desta crise pandémica é o consenso
sobre a influência que teve no aprofundamento das
desigualdades, em termos globais. Em Portugal, de
acordo com os últimos dados divulgados pelo INE2,
Em 2020, a taxa de privação material dos residentes
em Portugal diminuiu para 13,5% (15,1% em 2019) e
a taxa de privação material severa para 4,6% (5,6%
em 2019). A informação recolhida sobre privação
material, de abril a setembro de 2020, confirma a
tendência para a redução da privação, exceto no
caso da falta de capacidade financeira para ter
uma refeição de carne ou de peixe (ou equivalente
vegetariano), pelo menos de dois em dois dias, que
aumentou de 2,3% em 2019 para 2,5% em 2020.
A maior parte dos estudos3 tem demonstrado que
existe uma forte relação entre o rendimento das
famílias e a taxa de privação. Os indivíduos que
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desenvolvimentista e inclusiva, a saúde é uma área
onde se digladiam visões conflituantes sobre as
bases éticas e políticas da sociedade. Os sistemas de
saúde atuam como motores poderosos1 de inclusão
ou exclusão. Mas é também fora do setor da saúde,
em áreas como emprego, transporte, educação
e meio ambiente, que muitos dos problemas
de saúde são criados ou onde as soluções para
problemas de saúde podem ser construídas.
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Taxa de Privação Material:
Condição do agregado doméstico privado
no qual se verifica a carência forçada
de pelo menos três dos seguintes nove
itens, devido a dificuldades económicas:
• Capacidade para assegurar o pagamento
imediato de uma despesa inesperada
e próxima do valor mensal da linha de
pobreza (sem recorrer a empréstimo);
• Capacidade para pagar uma semana de
férias, por ano, fora de casa, suportando
a despesa de alojamento e viagem para
todos os membros do agregado;
• Capacidade para pagar atempadamente
rendas, prestações de crédito ou
despesas correntes da residência
principal, ou outras despesas não
relacionadas com a residência principal;
• Capacidade para ter uma refeição
de carne ou de peixe (ou equivalente
vegetariano), pelo menos de 2 em 2 dias;
• Capacidade para manter a casa
adequadamente aquecida;
• Capacidade para ter máquina
de lavar roupa;
• Capacidade para ter televisão a cores;
• Capacidade para ter telefone
fixo ou telemóvel;
• Capacidade para ter automóvel
(ligeiro de passageiros ou misto).

Taxa de Privação
Material Severa:
Condição do agregado doméstico
privado no qual se verifica a carência
forçada de pelo menos quatro dos
nove itens descritos na nota anterior.

apresentem maiores rendimentos iniciais terão menor
tendência para apresentar taxas de privação elevadas,
quando se trata de perdas de rendimento em situações
de crise. Do mesmo modo, sempre que exista um
aumento do rendimento, as pessoas que antes
estavam dentro do grupo que experimentava privação,
deixam de estar. Finalmente interessa sublinhar
que, quanto mais tempo as pessoas estiverem em
privação, mais difícil será escapar a esta situação,
dada a erosão das suas poupanças e dos seus ativos.
A privação material persistente tende a ser maior
em países onde estas taxas sejam mais elevadas.
Um aspeto curioso, embora necessite de um estudo
mais aprofundado, refere-se ao único indicador de
privação que apresenta uma ligeira piora: a proporção
de famílias que não podem comprar uma refeição
de carne ou peixe a cada dois dias, que passou de
2,3% em 2019 para 2,5% em 2020. Este indicador
pode ser aquele em que os efeitos da queda dos
rendimentos e do surgimento da crise se refletem
mais rapidamente na qualidade de indicadores de
privação. Nos estudos desenvolvidos, após terem
sido controladas variáveis como as características
demográficas e socioeconómicas, o status em relação
aos seguros de saúde, as tendências económicas de
cada ano e as transferências sociais, descobriu-se que
a desigualdade económica tem relações significativas
com resultados comportamentais, físicos e de saúde
mental, incluindo consumo excessivo de álcool,
obesidade, atividade física, diabetes, problemas
cardíacos e depressão, só para nomear os principais.
No mesmo ano4, 51,3% da população autoavaliou o
seu estado de saúde como bom ou muito bom, mais
1,2% que em 2019. Contudo, 2020 foi, entre os últimos
5 anos, o que registou a maior proporção de pessoas
com 16 e mais anos com morbilidade crónica (43,2%)
e o maior aumento anual do indicador (2,0%) e uma
inversão em relação a dois anos de descidas sucessivas.
A necessidade não satisfeita de consultas médicas

nos 12 meses anteriores à entrevista aumentou
em 2020 e afetou 3,9% da população com 16 ou
mais anos, contrariando a tendência decrescente
dos últimos 5 anos. Estão por avaliar ainda as
consequências das drásticas mudanças no acesso
a cuidados de saúde induzidas pela COVID-19.
O Inquérito às Condições de Vida e Rendimento5,
realizado em 2020 sobre rendimentos do ano
anterior, indica também que 16,2% das pessoas
estavam em risco de pobreza em 2019 (que compara
com 17,2% em 2018), mantendo-se a tendência
para a redução do indicador. A taxa de risco de
pobreza correspondia, em 2019, à proporção de
habitantes com rendimentos monetários líquidos
(por adulto equivalente) inferiores a 6.480€ anuais
(540€ por mês). A taxa de pobreza ou exclusão
social em 2020 foi 19,8% (21,6% um ano antes).
Apesar da assimetria dos rendimentos, os três
principais indicadores de desigualdade reduziram-se
em 20194: (1) o Coeficiente de Gini registou 31,2%,
menos 0,7% que em 2019; (2) O rácio S80/S20, que
compara o rendimento monetário líquido equivalente
dos 20% da população com maiores recursos com
o rendimento monetário líquido equivalente dos
80% da população com menores recursos, foi de
5,0, inferior ao valor do ano anterior (5,2); (3) O rácio
S90/S10, que mede a distância entre o rendimento
monetário líquido equivalente dos 10% da população
com maiores recursos e o rendimento dos 90%
da população com mais baixos recursos foi de 8,1,
reduzindo-se em relação ao ano anterior (8,6).
O Índice de Gini funciona como o indicador de
desigualdade mais conhecido e amplamente utilizado,
sendo que uma das suas principais características
é ser particularmente sensível às assimetrias na
parte central da distribuição. Consequentemente
está particularmente vocacionado para o estudo
das alterações dos rendimentos relativos,
ocorridas em torno do rendimento médio.

Em termos de coeficiente de Gini, a análise do padrão
municipal6 permite concluir que a Área Metropolitana
de Lisboa está acima da referência nacional,
particularmente nos concelhos de Lisboa, Cascais,
Alcochete, Oeiras e Mafra. Destacaram-se com
resultados superiores a 40%, os municípios Vila do
Porto (44,3%), Lisboa (42,4%), Porto (41,7%), Cascais
(40,9%), Lagoa (40,6%) e Vila Franca do Campo (40,2%).

Coeficiente de Gini
Indicador de desigualdade na
distribuição do rendimento que visa
sintetizar num único valor a assimetria
dessa distribuição, assumindo valores
entre 0 (quando todos os indivíduos
têm igual rendimento) e 100 (quando
todo o rendimento se concentra num
único indivíduo).
Nota: Metainformação do Eurostat

Os municípios com os menores níveis de desigualdade
de rendimento situavam-se sobretudo no Interior das
regiões Centro e Alentejo, tendo o Alandroal (27,9%)
registado o menor coeficiente de Gini do país. Estes
resultados devem ser contextualizados, pois que,
embora tenhamos um dos sistemas de saúde melhor
cotados e que se esforça por manter o acesso a
cuidados universais, a mortalidade infantil, enquanto
indicador do estado de saúde da população e da
qualidade dos serviços de saúde tem tido desigual
desenvolvimento nas cinco regiões do País.
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Em termos numéricos7, as taxas de mortalidade
variaram da seguinte forma: a Região Norte apresentou
em 2020 uma taxa de 2,4‰ (compara com 2,1‰
em 2010); a Região Centro apresentava uma taxa
de 2,5‰ em 2020 (compara com 1,9‰ em 2010); a
área Metropolitana de Lisboa apresentava uma taxa
de 2,1‰ em 2020 (compara com 3,3‰ em 2010); o
Alentejo apresentava 3,2‰ em 2020 (compara com
2,2‰ em 2010); e o Algarve uma taxa de 3,0‰ em 2020
(compara com 1,9‰ em 2010). Verificamos que a taxa de
mortalidade infantil aumentou em quatro das Regiões
do País (o maior aumento ocorreu no Algarve 1.1‰) e
que na Área Metropolitana de Lisboa desceu 1,2‰.
Sem nos determos no debate sobre o que são
indicadores de mortalidades evitáveis, interessa aqui
sublinhar a desigualdade do risco de ocorrência dos
problemas de saúde, os quais se constituem também
como uma medida de evitabilidade dos eventos e,
do mesmo modo, como um indicador da qualidade
dos serviços, o qual vai variando também, com as
desigualdades económicas. As fortes concentrações
de rendimentos elevados na Área Metropolitana de
Lisboa, como atrás ficou demonstrado, está em linha
com a diminuição da taxa de mortalidade infantil.
A análise dos extremos da distribuição, seja do
rendimento dos indivíduos mais pobres, seja dos mais
ricos, recorre a outros indicadores de desigualdade
particularmente vocacionados para avaliar as
assimetrias nessas zonas. Um grupo de indicadores,
muito simples e intuitivos, baseia-se na comparação da
proporção dos rendimentos das diferentes classes ao
longo da distribuição. Estes indicadores fazem parte do
conjunto utilizado na União Europeia para comparar
os níveis de desigualdade dos vários países membros.
Por exemplo, o índice S80/S20, que atrás se refere,
compara a proporção do rendimento total dos
dois primeiros decis com a dos dois últimos, ou
seja, a proporção do rendimento dos 80% mais
pobres com o dos 20% mais ricos. Ora, se o rácio

S80/S20 observado (2019) foi de 5,0, significa que
o rendimento dos 20% mais ricos é cinco vezes
superior ao dos 80% mais pobres, não tendo uma
variação assinalável nos anos considerados.
Já o rácio S90/S10 indica que o rendimento monetário
líquido dos 10% da população com maiores recursos
é 8,1 vezes maior do que o dos 90% de menores
rendimentos. A análise conjunta dos indicadores
de desigualdade até agora considerados sugere
que, em 2018 e 2019, se registou em Portugal uma
certa estabilização das assimetrias existentes na
sua parte central, apesar das melhorias discretas
estatisticamente demonstradas. Dado que o
rendimento médio dos indivíduos situados na
parte superior da distribuição não cresceu, o
agravamento da desigualdade é, pois, indissociável
da forte contração dos rendimentos mais baixos.
Este conjunto de indicadores, associado aos dados
descritos acerca dos municípios serve exatamente
para se compreender que a questão do contexto
socioeconómico e político é essencial em questões
de desigualdade, com amplas repercussões na
saúde. A mensuração destes dados não pode ser
individualizada, como se compreende, mas aceitamos
que possa influenciar muito a vida de cada um.
Se, por um lado o crescimento do produto interno
bruto nem sempre resulta em melhorias da saúde
pública, os esforços para esbater a pobreza e as
desigualdades (focadas portanto, nos extremos mais
desfavorecidos da escala social) podem resultar
na melhoria de indicadores, como a mortalidade
infantil e a mortalidade por tuberculose.
O significado destas afirmações é que os benefícios
da riqueza dependem da sua distribuição. Assim,
quando se descrevem os concelhos de Área
Metropolitana de Lisboa como sendo dos mais ricos
do país, não estamos a falar de todos os munícipes
de Lisboa, Cascais, Alcochete, Oeiras e Mafra.
Estamos apenas a dizer que a riqueza concentrada

É ainda importante considerar que as políticas locais
possuem fortes repercussões nestas matérias.
Políticas de família, emprego, formação e apoio
direto, redes de apoio social e disponibilidade de
serviços sociais e de saúde são particularmente
importantes. Também a organização dos cuidados de
saúde é muito relevante nesta matéria e ficou bem
demonstrada durante a epidemia, quer em matéria
de consultas nas áreas dedicadas à COVID-19, quer em
matéria de vacinação. A dinâmica local não funcionou
apenas como complemento das políticas centrais,
mas também como oferta de proximidade que
chegou mais facilmente a todos os estratos sociais.

Será ainda de refletir sobre
as consequências da crise
pandémica e socioeconómica
que lhe está associada. Se as
medidas nacionais de mitigação
dos efeitos socioeconómicos
surtiram efeito, protegendo o
emprego e em certa medida,
os grupos de menores posses,
os reflexos tenderão a ser
tardios e de duplo sentido.
Em primeiro lugar entre março de 2020 e junho

de 2021, fosse pelas sucessivas suspensões da
atividade assistencial em hospitais e centros de
saúde, pelo medo instalado de contágio ou até
pela descoordenação normativa na regulação
das atividades pessoais, muitos foram os doentes
que deixaram de ter acesso a rastreios, cuidados
regulares, acesso a medicação crónica e exames
complementares de diagnóstico o que, em conjunto
ou isoladamente contribui para o agravamento
do estado de saúde; em segundo lugar o impacto
da crise económica e social sucedânea. As
pessoas que experimentaram dificuldades de
acesso a cuidados de saúde durante a crise e os
desempregados originados pelas falências ou
diminuição acentuada da atividade económica
(exemplo do turismo) e outros que são incapazes
de acompanhar a reestruturação das empresas,
começam por desenvolver comportamentos
antissociais de frustração-agressão (redes sociais,
emails institucionais ou mesmo manifestações
de rua), tenderá a aumentar a morbilidade e a
procura de cuidados de saúde, dado terem adiado
tratamentos por falta de acesso, mas também porque
tiveram de fazer poupanças. Todos precisarão de
ajuda, até porque a tolerância social às formas
de desvio induzidas pelos sucessivos estados de
emergência e calamidade tenderá também a baixar.
A estratificação social resultante das desigualdades
de rendimento promove diferenciadas
exposições individuais aos riscos de saúde e
cria diferenciais de vulnerabilidade, quer em
termos de condições de saúde, quer de recursos
materiais disponíveis. A estratificação social
determina ainda uma diferenciação quanto às
consequências da exposição aos riscos para a
saúde (consequências sociais e económicas,
bem como diferentes resultados de saúde).
De acordo com Wilkinson e Marmot8 existe um
gradiente social de saúde, ou seja, as desigualdades
em saúde não se observam apenas entre grupos
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em alguns é mais significativa e que os pobres
destes concelhos são certamente muito pobres.
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extremos (mais ricos e mais pobres) de uma escala
social (Rácio 80/20 e 90/10): estas desigualdades são
observadas entre cada um dos grupos sociais e, à
medida a que se vai descendo na escala social vão
sendo observadas desigualdades entre um grupo
social e o seguinte. O impacto do gradiente social é
muitas vezes expresso pela ideia de deficit de saúde,
ou seja, o número de vidas que poderiam ter sido
salvas se todos os grupos sociais existentes numa
dada sociedade tivessem níveis de saúde similares
aos que pertencem às classes mais elevadas.
A Comissão sobre os Determinantes Sociais da
Saúde9 definiu os determinantes sociais de saúde
como “as condições em que as pessoas nascem,
crescem, vivem, trabalham e envelhecem”.

O termo “determinantes
sociais” evoca frequentemente
fatores como características
das vizinhanças, relacionadas
com a saúde (por exemplo,
acessibilidades, áreas de lazer
e possibilidade de aquisição
de alimentos saudáveis),
que podem influenciar
comportamentos de saúde.
Entretanto, as evidências acumuladas apontam para
fatores socioeconómicos como sejam os vencimentos,
o bem-estar e a educação como as causas

fundamentais de uma ampla gama de resultados em
saúde. O Gabinete Regional da Organização Mundial
da Saúde para a Europa (2019)10 afirma que a saúde
e as desigualdades em saúde são influenciadas
e moldadas por políticas que não dependem
diretamente dos Ministérios da Saúde. Essas políticas
possuem o potencial para melhorar a saúde e o
bem‑estar de todos os cidadãos e são significativas
na redução das desigualdades de saúde na população
de um país. As políticas e leis que influenciam a saúde
e as desigualdades incluem: rendimento e proteção
social, protegendo quando e se houver desemprego;
emprego e condições de trabalho; programas
orientados para a primeira infância: regulamentação
aplicável nas escolas para que estas priorizem o
bem-estar emocional, bem como o êxito educativo
e equitativo; rendimento mínimo, especialmente
para as famílias, como forma de assegurar a
segurança alimentar; intervenções habitacionais
para reduzir aglomeração, melhorando as condições
habitacionais (humidade, calor, uso de combustíveis
sólidos em ambientes fechados); meio ambiente e
espaços verdes, proporcionando acesso equitativo
a instalações de água e saneamento, bem como
espaços verdes e capacidade para viajar; promoção e
proteção dos direitos humanos, incluindo igualdade
de género e direitos das minorias, como classe, etnia,
deficiência, orientação sexual e identidade de género.
Se somarmos as questões dos determinantes
sociais da saúde e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), o ODS3 (Boa Saúde e Bem-estar)
só será alcançado pela união da ação política com
outros ODS. Por exemplo, em termos de mortalidade
infantil, meta 3.4 do ODS, até 2030, “reduzir em
um terço a mortalidade prematura por doenças
não transmissíveis (DNT) por meio da prevenção e
tratamento e promover saúde mental e bem-estar”,
pode ser medido pelo Indicador 22 dos ODS
“Probabilidade de morrer entre as idades de 30 e
70 anos de qualquer doença cardiovascular, cancro,
diabetes ou doença respiratória crónica”. Deste modo,

Numa perspetiva distinta, as diferenças nos
resultados de saúde entre homens e mulheres estão
ligadas às características biológicas e a questões de
género11, enquanto papéis socialmente construídos,
com base em normas e valores de determinada
sociedade. Em 2019, mais de metade (51,3%) da
população residente em Portugal, com 16 ou mais
anos, referiu o seu estado de saúde como bom ou
muito bom, facto que se apresenta como o melhor
resultado obtido pelo país, desde 2008 (Eurostat12).
A autoavaliação da saúde é um indicador controverso,
mas muito presente nas estatísticas sobre saúde,
a nível internacional. A questão em debate é
apenas uma: será que esta é uma medida precisa
do estado de saúde da população? E esta polémica
alimenta-se pelo diferencial avaliativo da perspetiva
interna (o indivíduo que avalia a sua saúde) e da
perspetiva externa (o médico que avalia a saúde
desse mesmo indivíduo). Os traços psicológicos
(fatalismo, hipocondria), os valores culturais e as
normas sociais ou o género podem influenciar
as respostas e limitar o potencial comparativo
entre populações ou sociedades distintas.
Por outro lado, há quem não aceite a mensuração
dos níveis de saúde dada a representatividade das

amostras, já que são parcelas diminutas da população
que responde a estes questionários, embora a
consistência das respostas ao longo dos anos possa
constituir uma medida mais fiável. A este propósito,
Blaxer13 descobriu que existe uma sobreposição de
cerca de 80% entre doenças crónicas diagnosticadas
e auto referidas e que, em grandes amostras
o estado de saúde autoavaliado é fortemente
consistente com o estado de saúde diagnosticado.
Nestas matérias será ainda necessário não
dissociar as autoavalições de saúde das questões
de escolaridade e género, mas também do tipo de
inquérito e do contexto cultural. A escolaridade tem
um importante papel na distinção entre indivíduos,
pois é um recurso que condiciona a saúde. As pessoas
com mais escolaridade aderem melhor às medidas
de prevenção da doença e promotoras de saúde
e também, são as pessoas que melhor aderem
aos normativos dos estilos de vida saudáveis. Por
outro lado, o género aparece também como uma
importante variável diferenciadora do modo como
pessoas de diferentes géneros se auto avaliam
em termos de saúde. Veja-se, por exemplo, o caso
português15: 54,1% dos homens, em 2008, avaliava
a sua saúde como boa ou muito boa, ao passo que
apenas 43,4% das mulheres se auto avaliava neste
nível da escala. Já em 2019, a diferença entre géneros
era um pouco menor: 55,5% dos homens e 45,4% das
mulheres auto avaliavam a sua saúde como boa ou
muito boa. Os dados apresentados estão em linha
com a tendência das mulheres para subestimarem
a valorização positiva da sua saúde, ao passo que os
homens tendem a menosprezarem-se a si mesmos.
A situação face ao trabalho também diferencia a
autoavaliação de saúde. Os empregados avaliam
frequentemente a sua saúde de modo positivo ou
muito positivo (67,3% em 2020), proporção muito
superior à obtida para a população desempregada
(52,8 %) e, sobretudo, para a população aposentada
(16,7%). A população residente na Área Metropolitana
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a estratégia para se alcançar aquele objetivo terá
de ser implementada em parceria com os setores
de saúde, com os responsáveis pelo ODS4 “Garantir
uma educação de qualidade inclusiva e equitativa
e promover oportunidades de aprendizagem ao
longo da vida para todos” e o ODS 8 “Trabalho Digno
e Crescimento Económico”. Os indivíduos e famílias
com mais capital económico e mais anos na educação
vivem vidas mais saudáveis, enfrentam menos
riscos sociais e económicos com impacto na saúde,
como o desemprego de longo prazo, e têm menor
exposição a riscos ambientais e de saúde ocupacional,
os quais aumentam o risco de mortalidade
prematura por doenças não-transmissíveis.
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de Lisboa avalia a sua saúde como boa ou muito boa
(56,4% em 2020) e as mais baixos autoavaliações
de saúde ocorrem na Região Autónoma da Madeira
(44,7%). Face ao ano anterior (2018), verificou‑se
um aumento mais significativo da autoavaliação
positiva do estado de saúde nas regiões Centro,
Algarve e Área Metropolitana de Lisboa15.
A expectativa de vida ao nascer é um indicador
que sintetiza os riscos de mortalidade de uma
população em todas as idades, num determinado
momento, permitindo caracterizar a mortalidade
independentemente da estrutura etária da população.
Em 1950, a esperança média de vida da população
portuguesa era de 58,48 anos, sendo 55,79 anos
para os homens e 61,03 anos para as mulheres. Em
2012, a esperança de vida à nascença em Portugal foi
estimada em 80,40 anos (77,25 anos para os homens
e 83,38 anos para as mulheres), representando um
aumento da longevidade superior a 20 anos16.
Na última atualização verificada a 24 de setembro
de 2020, a população em Portugal17 deveria viver até
80,9 anos, sendo a esperança de vida dos homens
até 78,0 anos e das mulheres até 83,5 anos, sendo,
portanto, uma tendência crescente face a 2012.
As décadas de 1950 e 1970 são aquelas em que se
observaram as maiores oscilações da expectativa
de vida ao nascer e também aquelas em que se
registaram os maiores aumentos. Após um rápido
aumento na década de 1950, seguido por uma
desaceleração na década de 1960, a expectativa de
vida retornou a um padrão de crescimento rápido
na década de 1970. A partir de 1980, a expectativa
de vida ao nascer apresentava uma trajetória de
crescimento mais regular, intimamente relacionada
com a criação do Serviço Nacional de Saúde e
com a melhoria contínua das condições de vida da
população. A diferença entre a expectativa de vida
de homens e mulheres, que em 1950 era de cerca
de 5 anos, foi-se acentuando, com as mulheres a

registarem, em geral, aumentos de longevidade
superiores aos dos homens, atingindo o valor
máximo de 7,5 anos em 1996. O Século XXI marca
a viragem na evolução dos ganhos de longevidade
dos homens, que ultrapassam os ganhos de vida das
mulheres, permitindo a aproximação da longevidade
de homens e mulheres. A Fundação Francisco
Manuel dos Santos cita a OCDE (2020)18, a redução
desse diferencial pode ser explicada, em parte, pela
redução das diferenças de comportamentos de risco,
como o tabaco, aliada à redução da mortalidade
em homens por doenças cardiovasculares.
O site “Our World in Data” dedica uma página ao
debate sobre a diminuição da esperança de vida
na Grã-Bretanha19 em 2015. O que consideramos
interessante aqui é a inclusão de Portugal no conjunto
analítico de oito países (Suíça, França, Áustria,
Bélgica, Reino Unido, Alemanha, Portugal, Estados
Unidos), em cuja evolução apenas em 1994 Portugal
(75,5 anos) se aproxima dos valores dos Estados
Unidos (75,7 anos) e da Alemanha (76,4 anos). A
análise inicia-se em 1960. Em 2000 Portugal deixou
o último lugar neste grupo de países ao registar
uma esperança de vida de 76,9 anos, superior à
dos Estados Unidos (76,7 anos). A partir deste ano,
Portugal continuou a seguir os restantes seis países
europeus e em 2015, graças à redução da esperança
de vida na Bélgica, Reino Unido, Alemanha e Estados
Unidos, passou para o quarto lugar, atrás da Suíça
(80,0 anos), França (82,4 anos) e Áustria (81,3 anos).
Em 2015, Portugal tinha uma esperança média de vida
à nascença de 81,2 anos. A explicação avançada20 para
a queda da expectativa de vida nos países descritos
acima está fortemente relacionada com dois aspetos
essenciais: por um lado, uma mortalidade excecional
por influenza A (H3N2) nos primeiros três meses de
2015, momento em que a mortalidade dos idosos se
acentuou. Além deste fator, verifica‑se também uma
queda do financiamento público para os setores da
saúde e social, condicionada pela crise financeira
de 2010-2013. Esses valores de expectativa de vida

Ainda em 2015 a taxa bruta de mortalidade mais
elevada, ocorreu na Região do Alentejo (14,8) e
na Região Centro (12,7). No ano de 2019, a maior
taxa de mortalidade bruta ocorreu na Região
do Alentejo (14,8) e na Região Centro (12,7). Na
Região do Algarve, a taxa de bruta de mortalidade
foi de 11,7 e a do Norte e da AML foi de 9,8 e 9,9,
respetivamente. As crises económicas, sendo
determinantes da saúde, afetam as regiões de forma
diferenciada, seja porque os fluxos financeiros
ocorrem de forma diferente, seja porque a redução
do financiamento pode agravar deficits anteriores
ou porque as características populacionais, como
obesidade, tabagismo e morbilidade prevalente,
como diabetes ou doenças malignas, acabam sendo
fatais devido à falta de suporte de saúde adequado.
A pandemia de COVID-19 tem uma forte dimensão
territorial com implicações políticas significativas
para a gestão das suas consequências: (1) O impacto
regional e local da crise foi fortemente assimétrico
em Portugal, especialmente na AML onde diversas
freguesias dos concelhos da Amadora, Lisboa, Loures,
Odivelas e Sintra foram acompanhadas de modo
diferenciado à medida a que se foram sucedendo
as diversas ondas de COVID-19. Certas populações
vulneráveis também foram mais afetadas. Em
termos económicos, o impacto da crise difere entre
as regiões, fortemente relacionado com a exposição
do setor empresarial de cada região a cadeias de
valor global e à sua especialização (caso do turismo).

(2) Embora o poder local tenha sido sempre muito
forte em Portugal, os municípios nunca lidaram
tanto com as ameaças à saúde dos seus munícipes.
Sendo a saúde centralizada e o SNS um dos serviços
mais acarinhados pelos portugueses, os Municípios
não se concentravam na área da saúde, onde
verdadeiramente não tinham intervenção direta.
Porém, a realidade mudou de modo drástico e
passaram a assumir a responsabilidade por aspetos
críticos nos planos de contingência adotados
centralmente, mas também responderam por
planos específicos aos seus Municípios, ao mesmo
tempo que se ocupavam com os serviços sociais,
o desenvolvimento económico e o investimento
público, tendo sido colocados na linha de frente
da gestão da crise. Como essas responsabilidades
são compartilhadas entre diferentes níveis de
governo, o esforço coordenado é essencial, mas a
capacidade de atuação de cada um dos Municípios
fica fortemente condicionada. Em primeiro lugar pela
sua capacidade económica, independentemente
das transferências financeiras provenientes do
governo central; em segundo lugar a proximidade
política em relação ao governo central. A pandemia
COVID-19 terá, como nenhuma outra crise com esta
dimensão experimentada após a Segunda Guerra
Mundial, efeitos a médio e longo prazo, tanto no
desenvolvimento territorial, como nos modelos
de financiamento e investimento local. A relação
dos municípios com o governo central e com as
estruturas de saúde desconcentradas (como as ARS)
nunca mais será a mesma, visto que a partilha de
responsabilidades e a tomada de iniciativas locais,
como por exemplo o cuidado de idosos, o estreito
acompanhamento sobre o funcionamento dos
serviços de saúde, a remodelação e a construção
de edifícios de saúde, a testagem e a vacinação, a
contratação de profissionais de saúde e a organização
da resposta local à pandemia como um todo,
revelaram uma capacidade de iniciativa e resultados
nunca antes reclamados pelas autoridades locais.

CAPÍTULO I. SITUAÇÃO DE PARTIDA E FORMULAÇÃO DO PROJETO

ainda não foram comparados em relação ao local
de moradia das pessoas. Na ausência de valores
por concelho, optou-se por comparar o NUTSII,
tendo constatado que em 2018 a esperança de
vida à nascença foi mais elevada nas regiões Norte
e Centro (81,3 anos e 81,2 anos respetivamente)
e menos elevada no Alentejo e Algarve (80,4 anos
e 80 anos, respetivamente). A AML tinha uma
esperança de vida à nascença de 81 anos, um valor
intermédio entre as quatro Regiões acima referidas.
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Existem vários fatores que contribuem para o
impacto diferenciado da COVID-19 a nível local.
Um fator está relacionado com a forma como se
desencadearam os primeiros “clusters” de casos
pois que isso colocou em destaque a dificuldade de
tipificar ou antecipar onde o vírus poderia começar.
Em muitos casos, as grandes cidades, com as suas
densas ligações internacionais - incluindo mercados
internacionais, viagens de negócios, turismo, por
exemplo, teriam uma maior probabilidade de
serem os pontos de entrada e por isso, seriam
particularmente afetadas. Normalmente são as
grandes cidades que concentram maiores fluxos de
tráfego aéreo internacional e assim o contágio pode
ser mais rápido nas grandes áreas urbanas, devido à
proximidade, se não forem atempadamente adotadas
medidas de prevenção, proteção ou contenção.

No entanto, não é possível
estabelecer uma correlação clara
entre densidade populacional e
incidência da doença, como foi
o caso com as áreas residenciais
mais atingidas da AML.
As áreas rurais também experimentaram os primeiros
“clusters” e as regiões com elevado número de idosos
quase não foram afetadas. A densidade populacional,
de per se, parece não constituir problema. O problema
é a densidade populacional associada à pobreza,
más condições de habitação e acesso limitado aos
cuidados de saúde, como se viu em junho de 2020,
quando 19 freguesias da AML tiveram de manter
o estado de calamidade, enquanto os restantes
concelhos passaram a estado de alerta e ser assistidas

com visitas domiciliárias por pessoal de saúde, para
aumentar a consciencialização sobre o dever de
confinamento e o uso de equipamentos de proteção.
A pobreza e o acesso a hospitais são indicadores
mais importantes do que a densidade populacional.
Dentro das cidades, alguns bairros também foram
mais afetados que outros. Foi o caso de Odivelas,
Sintra e outras freguesias de Vila Franca de Xira e
Setúbal, durante os meses de verão de 2020. As
regiões e cidades portuguesas não estavam bem
preparadas para esta pandemia por vários motivos:
i) subestimaram o risco quando surgiu o surto; ii)
muitos não tinham planos de gestão de crises para
pandemias; iii) careciam de equipamentos básicos
e essenciais, como máscaras; e iv) absorveram a
redução da despesa pública e do investimento em
cuidados de saúde/hospitais. O subfinanciamento
crónico da saúde foi acompanhado por uma crise
económica entre 2010 e 201321, com repercussões na
atual crise pandémica, assente numa recuperação
económica incompleta, que resultou na interrupção
repentina do financiamento à economia portuguesa.
Foi a recessão mais profunda desde 1980, com queda
no produto interno bruto de 6,9%. Circunstâncias
nacionais, com estagnação económica desde o início
do século, elevados níveis de endividamento, forte
ligação entre os bancos e o Estado - que provocou
uma forte contração do crédito durante a crise e fragilidades no desenho institucional da Zona
Euro, traduzida numa política fiscal contracionista,
uma queda significativa do produto interno bruto
e, em particular, do consumo (3,945 durante o
segundo trimestre de 2013). O ponto mais crítico
desta crise foi o aumento do desemprego que
foi de 12% em 2011 e em 2013 foi de 17,1%.
Além da questão económica e social, a crise sistémica
da COVID-19 não pode ser resolvida, mas precisa ser
percorrida em três eixos: (1) desafio da governança:
boa governança significa atender à procura de
cuidados de saúde, segundo os padrões exigentes

Por que motivo nos focaremos nas
desigualdades, na promoção da
saúde e na prevenção da doença
após a pandemia COVID-19
A epidemia de COVID-19 chegou a Portugal de
avião. O primeiro caso de COVID-19 foi relatado em
comunicado da Direção-Geral da Saúde (DGS), a
25 de janeiro de 2020. Tratava-se de uma pessoa
recém-chegada da China, e que tinha estado na
cidade de Wuhan. A 29 de janeiro de 2020, o Centro de
Emergências de Saúde Pública (da DGS), comunicou
que estava a terminar as orientações técnicas que
seriam aplicadas nos pontos fronteiriços de entrada
(aeroportos e portos de Portugal) e a imprensa já
referia outro caso detetado numa pessoa que esteve
no norte da Itália e um outro que esteve em Espanha.
A 30 de janeiro, a DGS informou que a Organização
Mundial da Saúde havia declarado, às 19h45 daquele
dia, “que o surto do novo coronavírus-n-CoV 2019 na
China era uma emergência internacional de saúde
pública”. Ocorrências que se iniciaram como algo
distante e que dificilmente chegariam a Portugal,
como foi dito, começaram a alastrar pela população,
atingindo sobretudo os idosos, particularmente os
que estavam internados em lares, processo que expôs
as desigualdades existentes, quer fossem residentes

em lares localizados em áreas urbanas, mas também
os de áreas rurais, fossem eles lares legais ou ilegais.
De acordo com o Destaque do INE22, durante o
primeiro ano da pandemia, entre março de 2020
e fevereiro de 2021, ocorreram 134.278 óbitos em
Portugal, mais 20,8% (23.089 óbitos) do que a média
de 2015-2019 para o mesmo período. O número de
óbitos por COVID-19 foi de 16.351, correspondendo
a 12,2% do total e 70,8% da sobremortalidade
observada. Em março de 2020, quando foram
diagnosticados os primeiros casos de doença
COVID-19 em Portugal, a mortalidade começou a
aumentar. Entre março de 2020 e fevereiro de 2021,
em todos os meses houve aumento no número de
óbitos em relação à média de 2015-2019, atingindo o
primeiro máximo em abril, para o qual contribuíram
parcialmente, os óbitos da COVID. Um novo máximo
de óbitos foi atingido em meados de julho, apesar
da redução da contribuição do número de óbitos da
COVID-19 para o aumento da mortalidade naquele
mês. Com a aproximação do final do ano e início de
2021, esse aumento foi explicado principalmente pelo
aumento dos óbitos por COVID-19. Em janeiro de 2021,
observou-se o maior número de óbitos mensais desde
o início da pandemia (19.631), um excesso de 56,2%
de mortalidade em relação à média de 2015-2019.
Do total de óbitos, 5.785 foram decorrentes da
COVID-19, representando 29,5% da mortalidade em
janeiro e o máximo mensal de óbitos por COVID-19.
A mortalidade foi reduzida em fevereiro para 12.710
óbitos, mantendo ainda um excesso de mortalidade
em relação à média de 2015-2019 (+ 21,7%).
A COVID-19 atingiu as pessoas idosas que viviam
em lares de idosos, desproporcionalmente. Parte
do impacto da COVID-19 sobre os idosos que
viviam em lares deveu-se a questões estruturais
que já eram sentidas antes da pandemia. Direções
técnicas que acumulavam funções em vários lares
de idosos, contratação de auxiliares de lar sem
qualquer formação básica que permitisse um bom
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da transparência no atendimento, nas opções de
tratamento, desempenho e resultados; (2) desafio de
sistemas: depois de achatar a curva e desacelerar a
disseminação do vírus, os modelos epidemiológicos
preveem que a Síndrome Respiratória Aguda Grave
- Coronavírus - 2 (SARS-CoV-2) afetará cronicamente
os doentes e os sistemas de saúde. Assim, haverá
a necessidade de redesenhar todos os serviços de
saúde durante os próximos meses, especialmente em
termos de configuração de cuidados, necessidades
de pessoal, em tempos de restrição financeira; e (3)
um desafio estratégico: como alinhar as estratégias
dos países para promover a solidariedade, a
resiliência e as sociedades sustentáveis.
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Figura 4
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desempenho profissional e adaptação à crise,
número insuficiente de enfermeiros e médicos,
completavam um quadro assistencial deficiente
que não se podia guiar por planos de contingência,
porque estes não existiam. Houve lares privados que,
diante de um surto epidémico quiseram entrega-lo
ao Estado. Por fim, quando se iniciou a vacinação
desses grupos prioritários de saúde, ocorreram
muitas reclamações sobre vacinas administradas
a pessoas que nem mesmo trabalhavam em lares
e que não tinham nenhum critério de prioridade.
Nunca saberemos quantos idosos prioritários
foram deixados para trás, ou vieram a morrer, para
atender aos cidadãos fora dos grupos prioritários.
Não foi apenas a Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados e a rede de lares que
dependiam do Instituto de Segurança Social, IP que
teve de lidar com problemas crescentes. O SNS teve
de fazer face a igual pressão e fê-lo com recurso
a várias estratégias distintas. Desde fevereiro de
2020, que ocorreram mudanças fundamentais
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no funcionamento das unidades de saúde em
Portugal que devem ser analisadas em contexto.
A 16 de março de 2020, já havia 245 infetados com
SARS-CoV-2 e 10 pacientes em terapia intensiva. A
Ministra da Saúde alertou dias antes, que o surto
havia entrado numa fase de crescimento exponencial
e o primeiro estado de emergência que vigorou de 8
de março a 2 de maio de 2020 estava em preparação.
No dia 6 de março desse ano iniciou-se a primeira
atividade especialmente dedicada à COVID-19,
através da criação da Linha de Apoio Médico, serviço
telefónico especializado para esclarecimento e
validação de casos suspeitos. Composto por 542
médicos MGF do SNS, estava acessível aos clínicos em
território nacional durante a fase inicial de combate
ao COVID-19. Por despacho da Ministra da Saúde de
16 de março de 2020, foi determinada a suspensão
da atividade assistencial que vigorou até 2 de maio de
2020. Seguiu-se um estado de calamidade com 3 fases
de desconfinamento, entre 3 de maio e 27 de junho.

A Norma 004/2020, da DGS, de 23 de março de
2020 veio determinar que a avaliação médica aos
doentes fosse feita em Áreas Dedicadas COVID-19
(ADC) nos CSP e em Áreas Dedicadas COVID-19
nos Serviços de Urgência do SNS. Nos CSP da
ARSLVT as ADC começaram por disponibilizar
1.073 horas de trabalho semanal, tendo sido feitas
133.821 consultas durante o ano de 2020 e, entre
1 Janeiro e 31 Março 2021, 71.070 consultas nas
áreas que passaram a denominar-se como Áreas
Dedicadas aos Doentes Respiratórios (ADR).
A 14 de julho de 2020 foi publicada legislação onde se
determinava um conjunto de incentivos à recuperação
das primeiras consultas e cirurgias hospitalares.
A 31 de julho do mesmo ano foi determinado que
os órgãos sociais das entidades prestadoras de
cuidados de saúde primários e hospitalares do SNS
situados nos concelhos da Amadora, Lisboa, Loures,
Odivelas e Sintra assegurassem a identificação
e reescalonamento de todas as atividades
assistenciais programadas não realizadas devido
à pandemia COVID-19. A 6 de novembro de 2020
foi ainda determinada a suspensão da atividade
assistencial nos hospitais e foram também criadas
as estruturas de apoio de retaguarda (EAR).
As EAR estavam destinadas, exclusivamente, ao
acolhimento de pessoas infetadas com SARS-CoV-2
e utentes de estruturas residenciais para pessoas
idosas (ERPI), infetados com SARS-CoV-2, que
carecessem de apoio específico, sem necessidade de

internamento hospitalar. Posteriormente passaram
a ser utilizadas também, excecionalmente, por
pessoas internadas em unidades hospitalares
devido a condições clínicas não relacionadas
com o SARS-CoV-2, com alta clínica, mas sem
necessidade de internamento em unidade
hospitalar ou em outra unidade de saúde.
Posteriormente, em novembro de 2020, foi ainda
definido que os hospitais do SNS garantiriam
a ativação do nível dos planos de contingência
institucionais, previamente aprovados, que
garantissem a resposta às necessidades
epidemiológicas locais, equilibrando com esta, o
esforço de assistência regional e inter-regional, o que
implicou nomeadamente, a suspensão, durante o mês
de novembro de 2020, da atividade de atendimento
não urgente que, pela sua natureza ou prioridade
clínica, não implicasse risco de vida para o utilizador,
limitação do seu prognóstico e/ou limitação do
acesso a tratamentos periódicos ou vigilância.
Em 16 de dezembro de 2020, o Ministério da Saúde
estabeleceu um regime excecional de incentivos
para o desempenho de atividades assistenciais
não realizadas ou postergadas em função da
situação epidemiológica ocasionada pela COVID-19.
Em 13 de janeiro de 2021, ficou definido que os
estabelecimentos hospitalares do SNS deveriam
passar os seus Planos de Contingência para o nível
máximo e suspender a atividade assistencial não
urgente programada que poderia reverter em
reforço do atendimento aos pacientes graves. Em 28
de janeiro, 16.432 novos casos de COVID-19 foram
confirmados e 685.383 casos confirmados, incluindo
11.608 mortes. Estavam internados 6.565 pacientes,
dos quais 782 em unidades de cuidados intensivos.
Em 2 de fevereiro de 2021, foram estabelecidos
mecanismos excecionais para a gestão de
profissionais de saúde visando o desempenho de
atividades no âmbito da pandemia COVID-19. Com
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Mais tarde, a 7 de maio de 2020 foi determinado
que os órgãos dirigentes das entidades prestadoras
de cuidados de saúde primários e hospitalares
do Serviço Nacional de Saúde assegurassem a
identificação e reagendamento de toda a atividade
assistencial programada não realizada por força da
pandemia COVID-19, mas a suspensão de atividade
assistencial foi novamente retomada a 16 de junho,
pelo menos em 19 freguesias e 5 concelhos da AML.
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o aumento dos níveis de incidência, em 10 de março
de 2021, foram estabelecidos incentivos excecionais
para a recuperação de consultas presenciais nos CSP.
O Plano Nacional de Preparação e Resposta
à COVID-19, divulgado em 09 de março de
2020 pela DGS, já previa que o tratamento e
acompanhamento dos doentes com COVID-19,
principalmente aqueles que permaneceram em
casa, fosse da responsabilidade dos CSP, que
assim contribuíram “para o acompanhamento, em
proximidade, de forma integral e personalizada”.
Para além desta atividade de contact-tracing
foram criadas equipas multidisciplinares nos CSP
para visitas de sensibilização às regras a cumprir
face ao evento pandémico, cujas atividades
podem assim ser resumidas: 2.333.011 inquéritos
(contatos telefónicos e outras atividades) foram
realizados março de 2020 e fevereiro de 2021. Esta
atividade envolveu 7.248 profissionais, com uma
distribuição de 1.993 atividades por profissional
envolvido, das quais 74,6% realizadas por médicos.
As pessoas situadas na faixa etária entre 40 e
49 anos foram os maiores utilizadores deste
serviço (425.117 pacientes acompanhados).
A epidemia de COVID-19 afetou fortemente o Serviço
Nacional de Saúde, consolidando a sua importância
no contexto da capacidade de resposta à procura de
cuidados de saúde. Outra lição importante aprendida
foi a capacidade interinstitucional e solidária, pois
mobilizou as Forças Armadas em torno da saúde
(inclusive na gestão do processo de vacinação em
andamento), Proteção Civil, Forças de Segurança
Pública, Municípios, Universidades e Politécnicos
e Sociedade Civil, (para não ser exaustivo).
Para se contextualizar o impacto desta pandemia
em Portugal, o INE tem produzido uma síntese23, da
qual se retiram aspetos de forte impacto na saúde:
• As viagens turísticas de residentes, nos meses de

janeiro e fevereiro de 2020 (comparados com os
meses homólogos do ano anterior) registaram
decréscimos de 67,9% e 71,8%, respetivamente.
Este facto, por si só, numa economia fortemente
dependente do turismo, representa forte impacto
na vida das pessoas.
• Em julho de 2021 os indicadores de confiança dos
consumidores diminuíram em todas as atividades
consideradas, sobretudo no que toca a “Indústria
Transformadora”.
• Em maio de 2021 a população empregada
aumentou 1,3%, relativamente ao mês anterior e
4,5% quando comparada com o mês homólogo do
ano anterior.
• A taxa de subutilização do trabalho situou-se
em 12,8%, valor ligeiramente inferior ao do mês
homólogo do ano anterior (-2%). Para análise deste
indicador, veja-se que o trabalho constitui uma
experiência central da contemporaneidade que é
cada vez mais heterogénea, variável e ambivalente.
Enquanto avança de modo inexorável a Revolução
4.0, apesar das manifestações de rua dos taxistas
e outro tipo de tentativas de luta contra esta que é
também uma reconversão ideológica com impacto
nas estruturas escolares e profissionais, nas lógicas
de organização do trabalho e do emprego e uma
panóplia de derivados (precariedade, subemprego,
desemprego e exclusão do mercado do trabalho),
aumenta também a imprescindibilidade da
mão-de-obra migrante, sobretudo para os
empregos que os nacionais não pretendem abraçar,
esperando‑se uma intensificação de fenómenos
como seja a marginalização étnica e de género,
destruição ambiental, mercadorização da vida
e incentivo aos conflitos e à guerra, ao mesmo
tempo que se intensificam as organizações políticas
populistas e autocráticas que somadas, contribuem
para uma crescente fragmentação e exclusão social.
• Tendo como pano de fundo este contexto, são várias
as dimensões de (in)visibilidade objetiva e subjetiva
de desigualdades socioeconómicas24 dos que vivem
do trabalho e também o seu denominador comum.

São exemplo disto os trabalhadores temporários,
digitalizados, informais, uberizados, ou seja, todos os
que integram a categoria que mede a “subutilização
do trabalho”. Seja por serem obrigados a ficar em
isolamento social ou porque foram alvo de lay‑off
ou mesmo porque estejam sob ameaça de não
renovação dos contratos de trabalho ou prestação
de serviços, vêm os seus salários reduzidos ou
não têm a ele direito, o que inclui os direitos de
proteção social em contexto laboral. Incluem-se aqui
também, todos os que se colocaram numa situação
de autoemprego, trabalhadores independentes e
freelancers, com desiguais utilizações de plataformas
online e recursos digitais. Apesar de poderem utilizar
como argumento a independência contratual,
a ausência de subordinação hierárquica, com
inerente liberdade de gestão de tempo e espaço de
trabalho, continuam a manter-se sujeitos às lógicas
de mercado, aos seus riscos e externalizações de
custos de produção e, no limite, continuam expostos
à informalidade económica e aos perigos da sua
integridade em termos de saúde pública. Quantos
destes trabalhadores terão um número de utente do
SNS atribuído (ou estão a aguardar a sua atribuição)
e com isso, o pleno acesso aos serviços de saúde?
A pandemia trouxe muito sofrimento, muitas mortes
e profundas alterações ao bem-estar e saúde da
nossa população. Os impactos sociais e económicos
estão longe de estar devidamente descritos, apesar
de todos os relatórios e argumentações que estão
a sustentar o Plano de Recuperação e Resiliência
(PRR) que está aprovado pela Comissão Europeia.
Como se descreveu até aqui as transformações que
decorrem da pandemia e as medidas que foram
tomadas para lhe fazer face tiveram tremendo
impacto na capacidade de adaptação de todos e
também dos profissionais de saúde, mas veio reforçar
a importância do SNS e neste, o papel dos CSP.
Naquele que considero o reforço dos CSP no
SNS, deve referir-se que em larga medida os
seus profissionais deram expressão a muitas

das políticas encetadas, desde o atendimento
em ADC/ADR, ao acompanhamento telefónico
dos doentes que se mantiveram em casa e à
vacinação, para apenas nomear algumas das
múltiplas atividades desempenhadas. Deste
modo, a capacidade de adaptação às formas de
combate à pandemia foram uma marca importante
e, quando associada ao esforço desenvolvido por
parte significativa dos profissionais de saúde,
vinculados aos serviços públicos, trazem à
evidência a relação da saúde com a democracia.
Não será por acaso que a fundação do SNS é

Taxa de subutilização
do trabalho
Indicador que agrega a população
desempregada, o subemprego de
trabalhadores a tempo parcial, os
inativos à procura de emprego mas não
disponíveis e os inativos disponíveis
mas que não procuram emprego.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística

considerada a maior das revoluções que saíram de
abril de 1974. Num estudo25 recente verificou‑se que
a expectativa de vida nos 15 países (1980-2016) que
fizeram a transição para o regime democrático era
3% maior do que nos 55 países que permaneceram
com regimes autocráticos. Em matéria de redução da
mortalidade por doenças cardiovasculares, acidentes
com veículos motorizados, tuberculose e cancro,
a experiência democrática de um país (qualidade
do regime e durante quanto tempo permaneceu) a
democracia parece ter mais impacto do que o Produto
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Interno Bruto. À semelhança do que está a acontecer
durante esta epidemia, as medidas para prevenir e
debelar as doenças estão fortemente dependentes
do poder local e as intervenções dos governantes
e dos especialistas apenas reforçam esta ideia. A
resolução das questões da equidade de acesso aos
cuidados de saúde, aquisição de medicamentos
e resolução das principais ameaças associadas
aos determinantes sociais de saúde está bem ao
alcance dos governos locais e de proximidade. Será
irrelevante a continuidade de políticas centralizadas
sobre aquilo que pode ser localmente resolvido. As

“high-wire act”
Os jornalistas retratam com esta
expressão o momento em que
uma pessoa lida com uma situação
que tem tudo para correr mal.

questões de articulação dos planos de saúde nos
níveis nacional, regional e local tem-se pautado
sempre como um conjunto de políticas que vêm de
cima para baixo e que transformam as governações
regionais da saúde em meros executores de políticas,
tendo ultimamente as Autarquias assumido vias de
comunicação politicamente mais expeditas no diálogo
com o Governo, o que retira cada vez mais espaço à
intervenção das Administrações Regionais de Saúde.
De facto a pandemia tem resultado numa profunda
alteração destes equilíbrios e, como já foi referido,
dificilmente se voltará ao que acontecia em
2019. Os componentes da democracia (eleições,
liberdade de associação e expressão) acabam

por resultar numa maior participação cívica
nas políticas locais de promoção e prevenção,
assim como acesso a cuidados de saúde.
Se analisarmos a disseminação da COVID-19
em Portugal à luz dos factos que foram acima
descritos e da importância da democracia na
continuidade dos resultados até agora obtidos,
encontram-se alguns constrangimentos, sendo
sempre os recursos que surgem à cabeça.
Habitualmente a existência de parcos recursos
produzem constrangimentos nos formuladores de
políticas de saúde que fazem com que acabem por
escolher as agendas de mais fácil cumprimento,
em detrimento das reformas estruturantes.
Estas questões de decisão política associam-se a
outras que já explorámos mas é a multiplicidade
de fatores que influencia a decisão sobre o que
são prioridades políticas. Na prática, os políticos
usam a heurística para tomarem essas decisões e
tendem a escolher soluções que satisfaçam, não
necessariamente as ótimas, na medida em que a
informação é vaga, as consequências incertas e parece
não existir um modo satisfatório de determinar
o conjunto adequado de meios ou propósitos
que são aceites por um conjunto diversificado de
atores interessados no desfecho das decisões.
Para além da incerteza e da falta de conhecimento
para enfrentar uma crise pandémica desta natureza,
o “high-wire act” com que os políticos tiveram de
lidar em matéria de inadequação de recursos no
sistema de saúde e as pressões políticas nacionais
e internacionais significa que Portugal pode ter
sido forçado a ter de optar, ao longo de todo
este percurso, pelo rastreamento de contactos e
recuperação de consultas em atraso e, ao mesmo
tempo, ter de deslocar enfermeiros, médicos e
outros profissionais para os centros de vacinação,
deixando mais uma vez os doentes crónicos a
aguardar consultas e receituário crónico e os

Embora o nosso país esteja numa posição
relativamente elevada (20.º entre 195 países) no
Índice de Segurança de Saúde Global26, não foi
capaz de agir rapidamente, embora se tivesse
esforçado para garantir que o SNS fosse capaz de
atender a toda a procura de cuidados nesta fase
pandémica. Este resultado pode ter sido devido
a dificuldades de coordenação de lideranças e de
colocar no terreno capacidades de vigilância através
dos meios de testagem, assim como por ter sempre
negligenciado a governança e o financiamento
da saúde, como indicadores primordiais da
sua preparação para eventos de forte crise.
Além disso, a abrupta descida da procura de
cuidados nos serviços de urgência de todo o país é
reveladora de um aumento de eventos mórbidos
não relatados e da falta de referenciação de doentes
e de envolvimento da comunidade. Finalmente, não
surgiram com a rapidez necessária as capacidades de
realização dos inquéritos epidemiológicos, bem como
os planos de contingência nos hospitais, de modo a
acomodar doentes com e sem COVID-19. Acontece
ainda que existe uma excessiva confiança sobre a
capacidade de diálogo entre os diferentes níveis de
cuidados e mesmo no interior de cada um dos níveis,
ocorrendo também a dupla tutela de alguns setores
(caso concreto da Saúde Pública), factos que levaram
à complacência coletiva e politização das respostas
de Saúde Pública (exemplo dos coordenadores
nomeados pelo Governo para o combate à pandemia
nas cinco regiões de saúde e do coordenador da Task
Force para a vacinação COVID-19) durante a crise.
A crise pandémica veio portanto, colocar a nu a
fragmentação27 e o subfinanciamento da saúde
em todo o mundo, não apenas entre nós. Para
além disso veio ainda demonstrar (entre nós),
a deficiente distribuição de recursos pelo país,
para além de ter acentuado as dificuldades de

governança e de superar a discricionariedade
das decisões, sobretudo corporativas e políticas,
ao nível micro. Uma das demonstrações deste
argumento faz-se pelo recurso havido à cultura
militar de comando e controlo, para proceder à
gestão da vacinação COVID-19 a nível nacional.
Um financiamento do SNS devidamente alinhado
com as necessidades dos cidadãos deveria garantir
serviços contínuos e inclusivos, antes, durante
e após os surtos, garantindo ainda a inclusão de
todos os setores da saúde e também de todos os
stakeholders, de modo a que todos os níveis de
governança se disponibilizassem, de igual modo,
para controlar os surtos, mantendo serviços
disponíveis para os doentes não-COVID-19 e
disponíveis para ajuda no controlo dos determinantes
sociais de saúde, com impacto nas desigualdades
em saúde. A iniciativa de formação das equipas
multidisciplinares que fizeram visitação domiciliária
em bairros específicos do Concelho de Loures,
Odivelas e Sintra (entre outros) são o exemplo
desta intervenção multissetorial que acabou por
soçobrar por falta de integração multissetorial.
Há dois aspetos que terão de ser ponderados no curto
prazo28. Em primeiro lugar, depois de se achatarem
as sucessivas curvas que têm ocorrido, surge sempre
a necessidade de manter serviços disponíveis para
a covid longa e para a panóplia de sintomas que se
descobrem nas pessoas que estiveram com a doença.
Virtualmente, outros picos de doença são possíveis de
ocorrer, com todas as consequências que possuem, ao
nível individual e coletivo. Em segundo lugar, a doença
produziu efeitos indiretos nas instituições públicas
de saúde, quer as relacionadas com a sobrelotação
provocada pela doença, quer relacionados com
os atrasos no atendimento das doenças crónicas
e intervenções tardias nas situações clínicas
dependentes de atempada intervenção (acidentes
vasculares cerebrais, enfarte agudo do miocárdio e
outros). Por consequência haverá a necessidade de
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redesenhar os serviços públicos de saúde durante
os próximos meses em termos de atendimento,
necessidade de pessoal e de financiamento.
De momento será necessário garantir a
sustentabilidade do SNS e também o percurso para
se alcançarem os ODS. A qualidade das instituições
públicas29 é fundamental para que se cumpram as
metas individuais quer na área da saúde, quer na
educação. Os pressupostos mais importantes nesta
matéria serão, entre outros, a adequação de recursos,
o compromisso das lideranças e a competência,
motivação e integridade dos servidores públicos.
Quando se fala de recursos, entendem-se todos,
incluindo os humanos, embora neste particular,
partindo do pressuposto da otimização da sua
distribuição. Num sistema misto de saúde, faz
sentido que se compreenda que o sistema público
e privado se confrontam para obter os recursos
humanos disponíveis (em qualidade e quantidade),
cuja formação tem vindo a ser fortemente controlado
pelas corporações. Por outro lado, a capacidade das
instituições para promover a integração de políticas
é essencial para a definição das estratégias que
alinhem o percurso do sistema com os objetivos da
agenda 2030 (ODS). Os arranjos institucionais para
a integração horizontal e vertical, assim como o
envolvimento dos atores não estatais é essencial para
o cumprimento dos ODS. É ainda necessário ponderar
sobre a capacidade dos sistemas institucionais para
promover despesas públicas eficientes e eficazes e
para limitar a corrupção, em particular através de
mecanismos de responsabilização e supervisão,
os quais afetam muito, a execução das ações
relacionadas com os ODS. A um nível mais amplo, a
forma como as instituições atuam no contexto social
influencia a confiança que os cidadãos depositam
nelas e na sua capacidade para promover alterações
sociais com forte impacto no seu bem-estar.

em Alma Ata de 1978. Mais recentemente, o
compromisso com os cuidados de saúde primários
foi reforçado em 2018 pela declaração de Astana.
Na declaração de Astana salientam-se três eixos:
1. Políticas e ações multisectoriais;
2. Empoderamento de indivíduos e comunidades que
podem priorizar e co-desenhar soluções para os
seus problemas de saúde;
3. Cuidados primários e serviços de saúde pública
como a base de sistemas de saúde integrados.

As principais linhas de
força para desenvolver
os Cuidados de
Saúde Primários
Bruno Heleno
Os cuidados de saúde primários caracterizam-se
por serem o primeiro contato das pessoas com os
serviços de saúde, oferecerem cuidados ao longo
da vida e uma perspetiva generalista que abarca
todos os órgãos e sistemas do corpo humano.
A prova científica sugere que quando os países
apostam neste nível de cuidados, melhoram
resultados em saúde, eficiência e equidade. Esta
aposta é central para se cumprir o objetivo de
desenvolvimento sustentável de saúde de qualidade.
A importância dos cuidados de saúde primários
foi reconhecida a nível global com a Declaração

As linhas de força estratégicas nucleares são
claramente relevantes no contexto português. Nas
entrevistas exploratórias, salientou-se a importância
de compromisso político, modelos de governação
e financiamento de forma que os cuidados de
saúde primários e a saúde pública possam ganhar
um maior relevo na atuação do Serviço Nacional
de Saúde. Vários dos entrevistados reforçaram a
necessidade de ultrapassar a separação organizativa
entre níveis de cuidados, aproveitando tecnologias
de informação para aproximar organizações.
Mencionou-se também a centralidade dos cuidados
de saúde primários na coordenação de cuidados
de saúde e na gestão da informação de saúde de
cada cidadão. Noutras entrevistas, referiram-se à
importância de haver uma melhor coordenação
entre cuidados de saúde primários e poder local,
uma vez que para fazer promoção de saúde é
necessário melhorar os principais determinantes
de saúde: aspetos socioeconómicos, recursos
locais, exposições ambientais e comportamentos.
O material empírico obtido nas entrevistas é
consistente com estas linhas de força identificadas
pela Organização Mundial de Saúde.
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O exercício Delphi acabou focou-se
algumas das linhas de força operacionais.
Vários resultados apoiam a utilização
de tecnologias digitais para facilitar a
acessibilidade, iniciativas de melhoria de
qualidade e investigação orientada para as
comunidades servidas pelos cuidados de
saúde primários. Existem já em Portugal
fontes fiáveis de dados, mas de acordo
com os peritos consultados, é necessário
devolver aos cuidados primários informação
baseada no enorme volume de dados que
já colhem. O processo Delphi não abordou
outras das linhas operacionais identificadas
pela Organização Mundial de Saúde. Em
trabalhos futuros, será necessário explorar
políticas de recursos humanos para além
daquilo que foi abordado em termos de
formação e qualificação dos profissionais
que trabalham neste nível de cuidados.
É necessário avaliar qual a qualidade das
infraestruturas e quais as necessidades de
equipamentos nas várias unidades de saúde
do país. Será importante perceber de que
forma se avalia o valor acrescentado de
tecnologias digitais e dispositivos médicos
que virão a ser implementadas num
contexto de baixa prevalência de doença.

Figura 5

VISÃO GLOBAL DAS LINHAS
DE FORÇA DOS CUIDADOS
DE SAÚDE PRIMÁRIOS
LINHAS DE FORÇA
ESTRATÉGICAS
NUCLEARES
Compromisso
político
e liderança

Compromisso político e liderança
que coloquem os cuidados de saúde
primários no centro dos esforços
para atingir a cobertura universal
de saúde e que reconheçam o
contributo transversal dos cuidados
de saúde primários para os objetivos
de desenvolvimentos sustentável.

Modelos
de governação
e política

Estruturas de governação,
modelos de políticas de saúde e
regulamentação que apoiem os
cuidados de saúde primários e
que desenvolvam parcerias dentro
e entre sectores, e promovam
lideranças comunitárias e
responsabilização mútua.

Financiamento
e distribuição
de recursos

Financiamento adequado para os
cuidados de saúde primários que
são mobilizados e atribuídos para
promover a equidade no acesso,
para incentivar um ambiente que
promova cuidados e serviços de
saúde de elevada qualidade e que
minimize dificuldades financeiras.

Compromisso da
comunidade e
de outras partes
interessadas

Compromisso das comunidades
e partes interessadas de todos os
setores na definição de problemas,
soluções e ações prioritárias
através da discussão de políticas.

LINHAS DE FORÇA
ESTRATÉGICAS
OPERACIONAIS
Modelos de
cuidados

Modelos de cuidados que promovam

Compromisso
com prestadores
do sector privado
Aquisições e
sistemas de
pagamento

cuidados primários e funções

Parcerias robustas entre entidades
públicas e privadas para fornecer
serviços de saúdes integrados.
Sistemas de aquisição e pagamento
que fomentem uma reorientação
dos modelos de cuidados de
saúde para disponibilização de

essenciais de saúde pública que

serviços de saúde integrados, com

sejam de elevada qualidade e

os cuidados primários e a saúde

centrada nas pessoas e que sejam

pública no centro.

o núcleo de um serviço integrado
de saúde ao longo do ciclo de vida.

Recursos
humanos dos
cuidados de
saúde primários

Quantidade, nível de competência

Tecnologias
digitais para a
saúde

Utilização de tecnologias digitais
em formas que facilitem o acesso
a cuidados e a disponibilização de

e distribuição adequada de equipas

serviços, melhorando a efetividade

multidisciplinares de profissionais

e a eficiência e promovendo a

de saúde nos cuidados de saúde

responsabilização.

primários que incluam profissionais
nos ambulatórios, no terreno e na
comunidade apoiados por apoio
efetivo da gestão e retribuição

Sistemas para
melhoria de
qualidade

adequada.

Infraestrutura
física

Instalações seguras e acessíveis
para fornecer serviços eficazes
com canalização, saneamento e
eliminação/reciclagem de resíduos,

Fármacos e
outros produtos
de saúde

Sistemas a nível local, regional e
nacional para avaliar e melhorar a
qualidade dos serviços de saúde
integrados.

Investigação
orientada para
os cuidados de
saúde primários

Investigação e gestão do
conhecimento, incluindo a
disseminação das aprendizagens,
bem como a utilização de

ligação por telecomunicações e

conhecimento para escalar

rede elétrica, bem como a sistemas

estratégias eficazes de

de transportes que liguem os

fortalecimento de sistemas

doentes a outros prestadores de

orientados para os cuidados de

cuidados.

saúde primários.

Disponibilidade e preços acessíveis
para medicamentos e outros

Acompanhamento
e avaliação

Acompanhamento e avaliação
através de sistemas de informação

processos de saúde que sejam

funcionais, que gerem dados

adequados, seguros, efetivos e

fiáveis e apoiem a utilização de

de elevada qualidade, através

informação para melhoria da

de processos transparentes,

decisão e aprendizagem por

para melhoria da saúde.

atores locais, nacionais e globais.

Mostrou ainda a insuficiência de profissionais de
saúde, visível nos cuidados hospitalares e nos
CSP e sobretudo em sectores particularmente
problemáticos, como são os cuidados a idosos
internados em estruturas residenciais, neste caso
agravadas por duplas tutelas - Saúde e Segurança
Social - que não facilitaram respostas rápidas e
eficazes em situações críticas e de emergência. E,
numa perspetiva humana, importa reconhecer
que muitos dos profissionais de saúde ficaram
(estão) exaustos, temendo potenciais ondas de
infeção, os efeitos do COVID longo, o aumento
das listas de doentes com tratamentos adiados e
epidemias de saúde mental paralelas. A pandemia
criou ainda um desafio global significativo e, até
mesmo, uma interrupção dos serviços de saúde
mental (vide Saúde Mental, mais à frente).

Mais alguns dos
desafios da saúde:
Reflexões
Baltazar Monteiro. Ana Harfouche. Luís Pisco
A pandemia do COVID19 , que ainda se encontra
entre nós, veio mudar e está a mudar a
natureza da prestação dos cuidados de saúde,
nomeadamente, a forma como estão a ser
prestados, enfatizando ainda o modo como
estão organizados e como são geridos. Revelou
também as vulnerabilidades dos poderes públicos
em termos de planeamento e disponibilidades
de meios - desde os hospitalares, a uma simples
máscara ou ao álcool gel - para responder às
urgências da pandemia numa conjuntura de
desconhecimento e incerteza, e os seus efeitos na
segurança do bem comum e do interesse geral.

A pandemia destacou
uma série de aspetos que
precisam de ser corrigidos:
• Falta de capacidades locais de resposta à
emergência pandémica.
• Falta de linhas hierárquicas bem definidas,
assim como de uma clara atribuição de
responsabilidades e dever de supervisão em
todo o sistema de saúde pública.
• Falta de uma abordagem centralizada e
estruturada para responder à pandemia.
• Confusões, duplicações e atrasos.
• Fluxos limitados de dados, redundâncias e
falhas de interoperabilidade de sistemas.
• Dificuldade de compreensão das funções,
responsabilidades e poderes de cada
instituição pública.
• Falta de capacidade de resolução das
desigualdades, principalmente na área da
saúde, porque os mais pobres enfrentaram
mais ameaças na proteção da saúde.
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Assim, passado mais de ano e meio, depois das várias
ondas e respostas possíveis que foram encontradas,
quais são os legados da pandemia, nomeadamente,
o que nos trouxeram e ensinaram as soluções
adotadas, por exemplo, no que respeita à prestação,
organização e gestão dos profissionais de saúde?
Uma das aprendizagens/lições é ter preparados
planos de resposta/contingência para uma
pandemia futura, que já deviam ter sido iniciados.
Estes planos devem assentar sobre processos
de estimação da qualificação, diversidade e
quantidade de efetivos, adaptada a períodos de
pico e de menor intensidade das crises pandémicas
que virão, incluindo a capacidade para incorporar
rapidamente profissionais, por meio de processos
de modelagem e de análise de cenários.

I. Um novo contrato social precisa-se
Os momentos de crise e de exceção, como
o pandémico, também podem e devem
ser momentos de oportunidade.
Um desses momentos de oportunidade está
associado ao conceito de contrato social, que se
encontra em plena mudança. Ou seja, as políticas
e as normas que regem o modo como vivemos
em sociedade, que tem sido uma construção
útil para compreender e definir soluções
alternativas para os desafios que enfrentamos.
O contrato social que tem estado em vigor e
que tem tido a meritocracia como tipo-ideal,
quanto mais não seja numa perspetiva moral, foi
rompido sob o peso das mudanças tecnológicas e
demográficas e pela própria dinâmica geoestratégica
internacional, sem esquecer os impactos das
alterações climáticas induzidas pelo Homem.

Uma das consequências destas macrotendências
é o aumento dos riscos que estão a ser suportados
pelos cidadãos/indivíduos, que se refletem, por
exemplo, no cuidar dos filhos, em manter ou
diversificar competências em caso de desemprego,
ou no cuidar de si mesmos quando envelhecem,
entre outras situações novas e emergentes no
quotidiano das pessoas. Verifica‑se também uma
tendência para uma sociedade mais individualizada,
em que cada um tem de contar em primeiro lugar
consigo próprio, acompanhado por fenómenos
de solidão, em que a família tem vindo a perder
espaço enquanto âncora principal da sociedade.
Todas estas situações, associadas a uma maior
instabilidade social e laboral, tem contribuído
no que já se classifica como uma epidemia
de problemas de saúde mental e de jovens
e idosos que temem pelo seu futuro.
Um novo Contrato Social deverá assim passar por
exemplo, por uma melhor arquitetura de segurança
e oportunidades para todos; um foco menos sobre
“mim” e mais sobre “nós”, que reconheça a nossa
interdependência e que a utilize em benefício
mútuo; permita a partilha de riscos tendente a
reduzir as preocupações que todos enfrentamos
e, ao mesmo tempo, otimizar o uso de talentos na
nossa sociedade, permitindo que os indivíduos
contribuam com o máximo do talento que detiverem.
Três princípios gerais sustentam as ideias apresentadas:
1. Segurança para todos. A todos deve ser garantida
uma vida decente. Esse nível dependerá sempre
do que, a cada momento, o Estado puder pagar,
enquanto sociedade e com base na riqueza que
gera.
2. Criação de oportunidades. Deveremos investir o
quanto pudermos na criação de oportunidades
para que os nossos cidadãos sejam produtivos
e contribuam o máximo que puderem para o

II. Os profissionais de saúde e a (re)
organização do trabalho
Estamos hoje no início da 4ª Revolução Industrial,
de que o 5G é a tecnologia mais disruptiva, ou
seja, no início de uma onda de mudanças e de uma
miríade de desafios que a acompanham. Em todas
as revoluções industriais a que assistimos nos
últimos duzentos anos, houve sempre disrupções
profundas, com efeitos (sociais) assimétricos, mas
também verificámos a capacidade de adaptação
do ser humano para responder e saber tirar
partido dessas transformações tecnológicas para
melhorar as condições de vida e de bem-estar. Esta
4ª Revolução, talvez pela profundidade disruptiva
dos avanços tecnológicos que encerra, está já a
colocar novos desafios ‑ por exemplo, de falta de
competências técnicas e comportamentais - a um
mundo que não parece globalmente preparado
para responder aos seus efeitos e consequências.
Apesar destas incertezas, no que respeita ao domínio
da saúde e dos seus profissionais é possível mitigar
os efeitos, num primeiro momento, e potenciar
e aproveitar as potencialidades, numa segunda

fase, destas tecnologias em benefício dos cidadãos
doentes, da sociedade, dos organismos prestadores
de cuidados, de suporte e de coordenação. Este
caminho de transição passa, em primeiro lugar,
por não recusar este novo momento, em segundo
lugar, pela formulação de uma estratégia de
transição e pós-transição e em terceiro lugar,
deverá fazer-se acompanhar de um plano de ação
com objetivos, metas, recursos, financiamento e
o cronograma. Para todo o sistema de Saúde.
No domínio das pessoas/profissionais, este passará,
necessária e inevitavelmente, pela literacia/
formação profissional, em sentido lato, isto é, nos
modos de vida e de estar em sociedade, bem como
dos comportamentos individuais - o que remete
para a coresponsabilização) ‑ e pela (re)qualificação
dos profissionais, para além da capacidade para
acompanhar o conjunto de alterações nos ambientes
de trabalho, quer pela introdução de recursos
tecnológicos, quer ainda pela incorporação de novos
empregos, cujo perfil ainda desconhecemos.
Neste contexto, a flexibilidade deve ser reenquadrada
como flexibilidade positiva para que funcione para
todos, ao mesmo tempo que devemos estar mais
abertos a novas formas de organizar o trabalho - por
exemplo, que enquadre a partilha de empregos,
semanas de quatro dias de trabalho e empregos
de tempo integral - que permitam uma maior
flexibilidade para diferentes tipos de trabalhadores,
em particular aqueles que têm filhos. Os pais
(especialmente as mães que assumem uma carga
acumulada de cuidado dos filhos e trabalho não
remunerado) precisam de apoio adicional para
equilibrar as suas carreiras e a vida familiar.
Assim, os serviços do Estado precisam de ser
capazes de avaliar as complexas competências
cognitivas, sociais e emocionais que é necessário
identificar nos candidatos a postos de trabalho
na área da função pública. Isto é cada vez mais
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bem-comum, nomeadamente, desincentivando
as emissões de carbono e os comportamentos de
risco.
3. Partilha de riscos, eficiente e justa. Esta revisão
é importante, já que a pandemia expôs as
fragilidades do sistema de saúde, a inadequação
das redes de segurança e a escassez e insegurança
dos dispositivos para cuidar dos idosos. Também,
uma geração de jovens perdeu uma parte
importante da sua educação formal com efeitos
nocivos no futuro e os governos acumularam
dívidas enormes que precisarão de ser pagas com
recurso aos ganhos futuros de produtividade.
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PRINCÍPIOS GERAIS DA
ESTRATÉGIA PARA A
EMPREGABILIDADE
Condição do agregado doméstico privado
no qual se verifica a carência forçada de
pelo menos três dos seguintes nove itens,
devido a dificuldades económicas:
1. Promover um ambiente favorável à
oferta de empregos de alta qualidade.
Isso implica implementar uma estrutura
de política macroeconómica sólida que
garanta a estabilidade de preços e a
sustentabilidade fiscal, ao mesmo tempo
que permite fazer face a novas crises;
2.Impulsionar o investimento no capital humano.
Este conceito aplica-se aos conhecimentos,
capacidades (aptidões, talentos) e
competências detidas pelos profissionais
que, quanto mais elevadas, mais favorecerão
a produtividade e o rendimento per capita.
3.Limitar a rotatividade excessiva
do pessoal de saúde.
• Garantir melhorias no ambiente de trabalho
(gestão de serviços, tempo excessivo
em atividades não atribuíveis a cada
um dos grupos profissionais e redução
da carga de trabalho, concorrem para o
aumento da rotatividade e abandono).
• Proteger os trabalhadores
contra possíveis abusos.
• Facilitar a adoção de horários de trabalho
flexíveis, tendentes a conciliar trabalho
e vida pessoal (que também serão úteis
à gestão em momentos de crise)
• Fomentar políticas de combate às
disparidades remuneratórias e à
estagnação das carreiras profissionais.
• Alterar os processos de recrutamento
de modo a obter uma correspondência
tão adequada quanto possível entre o
trabalho e a personalidade do candidato.

essencial em organizações em rápida mudança.
Outro fator importante é a atração e recrutamento,
que precisam sempre de andar de mãos dadas:
os governos não podem ficar à espera de que
novos candidatos venham à procura dos lugares
postos a concurso. Há países que procuram
ativamente os melhores candidatos-alvo e
elaboram estratégias específicas para os recrutar
e manter. Isto pode ser mais difícil em sistemas
fechados, baseados em carreiras, que privilegiam
os testes de admissão padronizados.
Por outro lado, métodos cada vez mais especializados
para avaliar competências estão a ser desenvolvidos,
de modo a facultar aos recrutadores do setor público,
mais espaço para identificar candidatos capazes de
ótimos desempenhos em ambientes complexos e
incertos. Isto, por sua vez, sugere a necessidade de
profissionalizar o recrutamento e proporcionar o
desenvolvimento de competências específicas para
os profissionais envolvidos nos processos de seleção.

III. Transformação digital e capacitação
dos profissionais de saúde
No setor de saúde, os benefícios potenciais das
tecnologias digitais são enormes, mas não infinitos,
garantindo, por exemplo, o direito de acesso às
informações fornecidas pelas pessoas certas,
podendo melhorar a segurança e a efetividade do
atendimento. Porém, apesar de alguns sucessos
isolados, bem como na recente aceleração na
aceitação do digital durante a pandemia COVID19,
o setor de saúde está ainda muito atrás de outras
indústrias na obtenção e desenvolvimento permitido
e potenciado pelas oportunidades do digital. O
investimento em infraestrutura técnica desempenha
um papel importante, mas além de muitas vezes
poder ser insuficiente, não assegura por si só,

A transformação digital de sucesso no setor de saúde
não é uma simples questão de mudança técnica,
pois requer uma mudança adaptativa complexa nas
atitudes e competências humanas, bem como na
organização do trabalho e das estruturas jurídicas
e financeiras relacionadas. As tecnologias digitais
apenas fornecem as ferramentas e não podem
transformar o próprio setor da saúde, por si próprias,
precisando de ser colocadas em uso produtivo
pelos profissionais de saúde e pelos utentes.
Experiência dos profissionais
Muitos profissionais de saúde já utilizam algumas
ferramentas e soluções digitais no seu dia-a-dia
de trabalho e percebem os benefícios que trazem
para eles e para os utentes. No entanto, muitos
também questionam o valor das tecnologias
digitais na área da saúde ou reclamam porque
a tecnologia “atrapalha” o seu trabalho.
Além disso, os profissionais de saúde muitas vezes
relatam não ter oportunidades para fazerem os
melhoramentos necessários para colocar a tecnologia
em uso, queixando-se ainda de que os aspetos legais,
financeiros e organizacionais (projetados na era
pré-digital) não são adequadamente reformados
para permitir que a tecnologia agregue valor ao
que fazem. Os trabalhadores e os utentes também
exigem salvaguardas adequadas contra potenciais
efeitos indesejáveis do uso de ferramentas digitais,
incluindo a possível falta de transparência ou
ameaças à privacidade dos dados. Se não forem
resolvidas, estas preocupações irão provavelmente
resultar em ineficiência e desperdícios adicionais,
mas também em sobrecarga dos trabalhadores.
Para lidar com essas barreiras ao sucesso
da transformação digital, os responsáveis

tutelares precisarão de garantir a liderança
necessária e implementar uma série de ações
em torno de três objetivos principais:
1. Construir confiança nos benefícios da
transformação digital entre profissionais de saúde
e utentes enquanto se controlam e minimizam
quaisquer riscos adjuvantes.
2. Promover a experiência e as competências
necessárias ao uso eficaz das tecnologias digitais
de saúde.
3. Adaptar a organização do serviço de saúde e
os aspetos jurídicos e financeiros subjacentes à
integração digital.
4. Fornecer bases para um ambiente digital confiável,
ético e centrado na pessoa humana.

Condições de sucesso
Uma transformação digital bem-sucedida equivale
a uma reorganização de todo o sistema de saúde
e, como tal, requer liderança com uma estratégia
abrangente que articule os benefícios da inovação
impulsionada pela tecnologia, com o fortalecimento
do sistema de saúde, constituindo um quadro
coordenado entre todos os decisores, onde as partes
concordam em priorizar continuamente iniciativas
específicas. Uma boa estratégia digital ilustra como
as tecnologias digitais podem fornecer soluções para
problemas que os profissionais de saúde encontram
no seu quotidiano; em particular, permite colocar as
necessidades do utente em primeiro lugar, porque
torna os fluxos de trabalho diários mais fáceis.
A usabilidade das tecnologias digitais é um dos
principais impulsionadores da sua adoção.
Ainda assim, a experiência mostra-nos inúmeros
exemplos de tecnologias que, ao invés de auxiliar no
trabalho dos profissionais de saúde, impedem‑no.
A maioria dos desafios resulta de uma falha em
envolver adequadamente os utilizadores finais
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o sucesso por maior que seja a sua sofisticação
e as capacidades das suas funcionalidades.

73

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS. AGENDA PARA A TRANSFORMAÇÃO 2030. IN CONTINUUM

74
no processo de desenho e de compreensão da
complexidade do trabalho em saúde, apesar da
existência de métodos bem desenvolvidos que
podem ajudar nesse envolvimento e compreensão.
A experiência e as competências humanas
precisam de ser diferentes das atuais, de modo
a permitir que as tecnologias digitais agreguem
valor. Por isso, as competências digitais devem
manter-se nos curricula escolares, integradas
entre as temáticas fulcrais de cada curso. Os
currículos não devem concentrar-se apenas em
competências orientadas para a mera utilização
das ferramentas digitais, mas também devem
desenvolver capacidade de avaliação crítica sobre a
informação produzida e a ética digital em saúde.
Aprender com outras indústrias
Para além disso, a experiência de outras indústrias
mostra que as ferramentas digitais emergentes
baseadas em Inteligência Artificial exigirão
competências para neutralizar o viés de automação,
ou seja, o fenómeno de favorecer sugestões feitas
por sistemas automatizados, enquanto ignoram
outras fontes de informação. A formação contínua
dos profissionais de saúde deverá desenvolver
processos de atualização que permitam aos
profissionais lidar com estes problemas.

por muitos anos. A haver falhas na abordagem
dos problemas de saúde mental decorrentes da
pandemia, provavelmente prolongar-se-á o seu
impacto. A pandemia de COVID19 criou um desafio
global significativo e, até mesmo, uma interrupção
dos serviços de saúde mental. Pode-se esperar
que a atual crise da COVID19 cause traumas
psicológicos, sendo necessárias medidas para
resolver esse problema de forma proactiva.
As políticas que abordam as consequências de
longo prazo da COVID19 para a saúde mental
devem assumir a mesma importância das que
atualmente estão direcionadas para mitigar os seus
efeitos físicos. Assim, cuidados de saúde mental
preventivos, terapêuticos e oportunos, são essenciais
para atender às necessidades psicossociais das
populações expostas à pandemia, nomeadamente
as necessidades das pessoas com transtornos
mentais, os profissionais de saúde e o público
em geral. Além do atendimento especializado,
o alargamento do leque de profissionais que
atendem pessoas com problemas da área de
saúde mental e as tecnologias digitais podem
constituir meios expeditos para a prestação
de cuidados de saúde mental, particularmente
em serviços que reduziram consideravelmente
a sua atividade durante a pandemia.
A saúde mental dos profissionais de saúde

Interessa, finalmente, referir que o planeamento
dos recursos humanos deverá atender ao digital,
pois que estes processos irão necessariamente
necessitar de reorganizações de serviços, de
atendimentos no domicílio e nas unidades de saúde.

IV. Saúde mental nos CSP
Os efeitos da pandemia da COVID19 na saúde
mental podem influenciar a saúde da população

Os profissionais de saúde que cuidam de doentes
com COVID-19 correm um risco elevado de infeção,
mas também de problemas de saúde mental. A
forte exposição dos profissionais de saúde da
linha de frente ao vírus e a eventos traumáticos
relacionados com a doença, juntamente com a
necessidade de tomar decisões difíceis coloca-os
em risco de sobrecarga mental. Por outro lado, a
quarentena parece estar positivamente associada
a comportamentos de evitação e de segurança,
por parte dos profissionais de saúde, evidenciado

PAPEL DOS CUIDADOS
DE SAÚDE PRIMÁRIOS:
Os debates sobre a integração da saúde mental nos
CSP, começam pelo debate das seguintes premissas:
•

A saúde mental da população em geral
Medidas de distanciamento físico, sem precedentes,
foram introduzidas em todo o mundo na tentativa de
mitigar a disseminação da SARS-CoV-2. As paralisações
económicas e sociais daí resultantes e as mudanças
nos padrões normais de comportamento terão
consequências de curto e longo prazo para o bem-estar e
a saúde mental de todos os cidadãos. Áreas de interação
e apoio social foram também significativamente afetadas
pelos confinamentos, como por exemplo as instalações
desportivas, os restaurantes, as bibliotecas e os centros
culturais e comunitários. O encerramento de empresas
e escolas levou a um maior isolamento, perda de
emprego, insegurança e dificuldades financeiras,
fortemente relacionados com um aumento da carga
de doença mental. Comportamentos relacionados
com o medo, e o evitamento extremo de contatos
sociais, também contribuíram significativamente
para o aumento de problemas de saúde mental.
Todos esses fatores podem influenciar ainda a
trajetória de curto e longo prazo da pandemia.
Desastres naturais, ambientais ou traumáticos, em
grande escala, são frequentemente acompanhados
por taxas mais elevadas de depressão, transtornos
relacionados com o stresse pós-traumático e
transtornos ligados com a utilização de substâncias;
violência doméstica e abuso infantil também são
comumente verificados. Evidências de surtos
infeciosos anteriores mostraram os efeitos
deletérios do isolamento social sobre a saúde
mental. Na pandemia de COVID-19, o distanciamento
físico, já referido, e o confinamento em espaços
fechados, durante bloqueios económicos podem
ser associados a um aumento na prevalência de

•

Os profissionais de saúde que atendessem
estes doentes tivessem a devida formação,
quer na área do diagnóstico, quer do
tratamento da doença mental. Este princípio
requer experiência, guidelines para
tratamento e possibilidade de consultas com
especialistas na área da saúde mental.
Isto implica a existência de especialistas em
número e que cumpram os requisitos acima
descritos, para manter uma consulta regular
de saúde mental.
Porém e apesar da aceitação intuitiva dos
requisitos descritos, os debates havidos
também concluem que não se encontraram
evidências suficientes que demonstrassem
haver benefícios para os doentes da aplicação
daqueles princípios. Os esforços de triagem,
formação específica dos profissionais,
disseminação de guidelines e referenciação
para especialistas de saúde mental, colocados
nos CSP, parecem não representar ganhos
para os doentes.

Ao invés, parece haver evidência de que a
abordagem da doença mental comum nos
CSP resulta melhor se aplicados os ‘‘cuidados
colaborativos’’, ou seja, uma abordagem em que
os prestadores de cuidados primários e de saúde
mental colaboram, de forma organizada, para
gerir as doenças mentais mais comuns em CSP.
Estes programas são pragmáticos e aplicam os
princípios de gestão das doenças crónicas, tais como
estabelecer e manter comunicação e colaboração
eficazes entre os CSP e os especialistas em saúde
mental, os quais podem facilitar essa colaboração,
apoiar sistematicamente o diagnóstico e a avaliação
de resultados, facilitando o ajustamento dos
tratamentos com base em resultados clínicos.
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pelo elevado absentismo ou minimização dos
contatos diretos com os doentes e outras pessoas.
Além disso, os profissionais de saúde evidenciaram
sintomas mais graves de stresse pós-traumático
após a quarentena do que o público em geral.
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depressão e suicídio em todas as faixas etárias.
As consequências prejudiciais das medidas de
distanciamento físico são suficientemente graves
para justificar a introdução imediata de intervenções
psicológicas que abordem o impacto da pandemia
na saúde mental, tanto ao nível individual quanto
populacional. A Organização Mundial da Saúde
e a Saúde Mental do Reino Unido recomendam
idealmente, equipas multidisciplinares de saúde
mental, compostas por psiquiatras, enfermeiros de
saúde mental e psiquiátrica e psicólogos clínicos,
para prestar cuidados de saúde mental. Em casos
graves de doença mental, é necessário tratamento
por especialistas. No entanto, a experiência
no apoio a pessoas que viveram situações de
catástrofe e/ou acidente grave mostrou que certos
aspetos da intervenção terapêutica podem ser
delegados a não-especialistas. Dados os benefícios
conhecidos do apoio social como uma proteção
contra o sofrimento mental, as intervenções
realizadas por colegas ou grupos de apoio à saúde
mental devem ser encorajadas e melhoradas.

V. Resiliência do sistema de saúde
Para se conseguirem desenvolver sistemas
económicos mais resilientes, que ao mesmo tempo,
fomentem a criação de emprego e a recuperação
económica, a UE apoia os seus Estados-Membros,
capacitando‑os financeiramente para a sua
recuperação e desenvolvimento económico e social.
A resiliência do sistema de saúde, conceito muito
em voga de momento, descreve a capacidade de um
sistema de saúde para (a) prever proactivamente,
(b) absorver, e (c) adaptar-se a choques e mudanças
estruturais de uma forma que permita:
• Sustentar operações necessárias,

• Retomar o desempenho ideal
(o mais rápido possível),
• Transformar a sua estrutura e funções no sentido
de fortalecer o sistema,
• Reduzir a sua vulnerabilidade a choques
semelhantes e mudanças estruturais no futuro.
Infelizmente, o impacto catastrófico da COVID19
mostrou disfuncionalidades dos sistemas e das
organizações que terão de ser resolvidas através
do aumento da capacidade de resiliência. Não
se tratará apenas de apelar às capacidades
adaptativas que sempre demonstrámos (dentro
e fora do sistema de saúde) ao longo dos anos,
de absorver e lidar com perturbações e choques,
valendo-nos da capacidade coletiva de utilizar os
parcos recursos disponíveis e perpetuando os
deficits existentes. De facto, a ideia de resiliência
complementa a dos deficits, particularmente
nas áreas sociais, como é o caso da saúde.
A pandemia demonstrou que a nossa saúde
individual e coletiva está intimamente ligada à de
todos os outros. Assim, qualquer visão estratégica
sobre a resiliência terá de delinear um conjunto
de ações que irão muito além do sistema de
saúde, pois que este é chamado a resolver muitos
problemas que surgem por faltas ou omissões
de outros sistemas. Serve isto para afirmar que
a questão do contexto socioeconómico e político
é essencial em questões de desigualdade, com
amplas repercussões na saúde e estas questões
resolvem-se primordialmente ao nível local.
Se por um lado, o crescimento do produto interno
bruto nem sempre resulta em melhorias da saúde
pública, os esforços para esbater a pobreza e as
desigualdades (focadas, portanto, nos extremos
mais desfavorecidos da escala social, ao nível local)
podem resultar na melhoria de indicadores como a
mortalidade infantil, a mortalidade por tuberculose,
mas sobretudo para transformar a geração atual
de jovens nos idosos mais ativos que alguma vez

Um maior papel da promoção da saúde e da
literacia em saúde pode ser instrumental no
fortalecimento da resiliência de indivíduos e
comunidades, resultando em melhor acesso aos
serviços de saúde e possibilitando a sua melhor
utilização. Normalmente a governação central
trata todos por igual, independentemente do seu
contexto e, por outro lado, tende a favorecer aquilo
que ocorre mais perto de si, ou seja, na capital e
seus arredores. É assim que a colaboração entre
os setores de políticas e o envolvimento total da
sociedade civil ao nível local são cruciais para o
desenvolvimento de ambientes de apoio capazes de
fortalecer a resiliência e combater as desigualdades.
A adoção de políticas pró-resiliência em setores
como saúde, meio ambiente, educação, áreas
sociais, habitação, transporte, agricultura e
outras é altamente desejável. Estas são áreas de
política nas quais devem ser feitos progressos
para desenvolver o conhecimento adequado,
as competências profissionais e os mecanismos
de responsabilização, bem como um quadro
legislativo para facilitar políticas pró-resiliência,
quer a nível local, quer ao nível do país.
Considera-se ainda que a resiliência, sobretudo
a nível local é o resultado de um processo de
desenvolvimento que pode tornar-se mais forte com
o tempo se baseado numa visão holística do contexto
em que os indivíduos, comunidades e sistemas
lidam e antecipam os problemas de proteção e
promoção da saúde. As ações destinadas a fortalecer
a resiliência devem ser planeadas, não apenas
como uma reação a ameaças à saúde, mas também
podem ser proactivas e criar as condições para que a
resiliência floresça nos níveis individual e comunitário.
Pressupostos e condições

Para possibilitar o melhor funcionamento dos
sistemas será necessário aumentar a interconexão
entre as organizações públicas a nível nacional,
regional e local. Também será necessário o
financiamento suficiente aos diversos níveis,
até porque, para se enfrentarem surtos futuros,
é necessária uma parceria nacional, regional e
local de todos os setores-chave, jogando com os
seus pontos fortes e operando como uma equipa
virtual. Será muito importante que o papel e
a responsabilidade de cada um sejam claros e
que todos tenham os recursos adequados.
Este momento reformador oferece uma oportunidade
para realizar melhorias reais para os indivíduos
e comunidades, devolvendo mais liderança,
maior controlo e mais recursos ao nível local
dentro de uma estrutura nacional orientada para
a melhoria, proteção e prevenção da saúde.
Ao nível estratégico apontam-se
as seguintes medidas:
• Governação e responsabilidades partilhadas
Estabelecer acordos de governação e
responsabilidade partilhada com as Autarquias. É
crucial que os arranjos de governação e prestação
de contas sejam definidos e compreendidos desde
o princípio e que o modelo de transparência
adotado permita a prestação de contas conjunta ao
governo local e ao nível central.
• Melhorias ao nível da saúde pública
A garantia de proteção de saúde ao nível local
e regional estão bem delineados, devendo
articular-se com o Plano Nacional de Saúde. Será
necessária a participação das Autarquias na
governação local da saúde, através de processos
transparentes e financiados pelo governo central.
• Subsidiariedade
O que pode ser feito localmente deve ser feito
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da riqueza dependem da sua distribuição.
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localmente, o que deve ser feito nacionalmente
deve ser feito nacionalmente. Isto significa que
existe um sistema de saúde pública liderado
localmente, apto a tomar decisões e capaz de gerir
a sua aplicação.
• Integração
Os Conselhos Municipais de Saúde, no âmbito
das suas competências atribuídas pelo DL nº
23/2019, devem proporcionar intervenções
estrategicamente concertadas e democraticamente
participadas entre o poder político nacional,
regional e local, os diversos setores sociais e
da saúde, sociedade civil e forças vivas das
comunidades, contribuindo para uma abordagem
integrada na construção da Estratégia Municipal de
Saúde e na definição de uma política municipal de
saúde capaz de construir planos de resiliência para
fazer face a situações de crise sanitária.
• Proteção da saúde
Para além do combate às desigualdades, as
estratégias locais de saúde assumirão a garantia
de resposta às pandemias atuais e futuras,
sendo necessário um sistema completo de
preparação e vigilância, tanto local, como nacional
e internacional que garanta a sua preparação para
fazer face a surtos futuros, no quadro de uma
parceria nacional, regional e local entre todos os
setores-chave.
• Redes de dados
Planear e desenvolver um processo unificado
de partilha de dados entre todas as instituições
e a melhor capacitação dos profissionais, aos
diferentes níveis, para gerir a informação e futura
e manter a alimentação das bases de dados, que
capacite a tomada integrada de decisões, desde
as respostas de rotina, até às ameaças agudas à
saúde pública. Relutância ou atraso na partilha
de informação pode comprometer ou retardar as
respostas.

VI. Os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável e a Cobertura Universal de
Saúde e os cuidados de saúde primários
O movimento para a Cobertura Universal de Saúde
(UHC) é agora uma das políticas de saúde globais
mais proeminentes. De acordo com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização
das Nações Unidas (ONU), todos os Estados-Membros
da ONU concordaram em tentar alcançar a UHC até
2030. Isso inclui proteção contra riscos financeiros,
acesso a serviços essenciais de saúde de qualidade e
acesso a medicamentos e vacinas essenciais, seguros,
eficazes, de qualidade e acessíveis para todos. É
nessa medida que os objetivos da UHC e os ODS
deverão integrar todas as tentativas reformadoras
dos cuidados de saúde, particularmente os CSP.
À medida a que mais países assumem compromissos
com a UHC, enfrentam o desafio da quantificação
e acompanhamento do progresso em direção
aos seus objetivos principais, tanto em termos de
serviços de saúde, quanto de cobertura e proteção
financeira. O relatório conjunto OMS/Grupo Banco
Mundial lançado em 2015, intitulado ‘Rastreando a
cobertura universal de saúde: primeiro relatório de
monitorização global” forneceu orientações sobre
o modo como os estados podem alcançar a UHC
e construir sistemas de saúde mais resilientes.
Deve-se enfatizar o papel dos
CSP na obtenção da UHC
Saúde para todos é uma necessidade indispensável
que deve ser integrada na estrutura geral da
organização e prestação de cuidados, com base no
conceito de cuidados centrados no cidadão e que
seja simultaneamente, eficiente e eficaz, justa e
económica. De acordo com o Relatório Mundial da
Saúde 2008, os Cuidados de Saúde Primários (agora
mais do que nunca) podem fornecer a estrutura
necessária ao projeto, quer numa perspetiva de

É ainda reconhecido que os CSP podem oferecer
muito mais do que redução de custos com saúde.
Há ainda evidência de que uma cobertura mais
ampla dos serviços de CSP está associada a uma
esperança de vida mais longa, menor mortalidade
infantil e menor mortalidade de crianças com menos
de cinco anos, sugerindo que o investimento nos
CSP é uma escolha sábia e uma aposta ganha.
O aumento da acessibilidade a cuidados de saúde,
mesmo para populações carenciadas, a prestação
de cuidados de longo prazo centrados no utente,
a ênfase na prevenção e a redução de cuidados
médicos desnecessários, estão entre os benefícios
que um sistema de CSP forte pode oferecer,
diminuindo a lacuna entre os socialmente carenciados
e os grupos populacionais mais favorecidos.
O fortalecimento dos sistemas de CSP,
combinado com a proteção financeira garantida
no âmbito da UHC parece ser o caminho que
permitirá alcançar saúde para todos.
A declaração de Astana reposicionou os CSP como o
recurso mais inclusivo e económico, que proporciona
os serviços de saúde indispensáveis para atingir
os seus objetivos. Colocando as comunidades no
centro dos cuidados de saúde e encorajando a
participação de todos na conceção e prestação
de cuidados, os CSP podem ser moldados para
corresponder às específicas necessidades de
saúde de diversas populações, incluindo as mais
vulneráveis. A melhor resposta às necessidades
de saúde de cada local é aquela que é definida
por todos os intervenientes, particularmente

os destinatários dos cuidados de saúde.
A centralização da resposta dos CSP num modelo
organizativo responde certamente às necessidades
dos profissionais, mas não necessariamente às
de todos os cidadãos, correndo o risco de alguns
ficarem de fora. Veja‑se o caso dos locais de
grande dispersão geográfica: será que aqui se
justificam existir Unidades de Saúde Familiar?
Se não é o caso, como poderemos garantir a
igualdade de cuidados a cidadãos que habitam
meios rurais e urbanos? Pode a organização de
cuidados que recorre às equipas multiprofissionais
ser adaptada aos distintos contextos de
prestação de cuidados de saúde primários?
Se é certo que ninguém deve ficar de fora,
também é verdade que a maioria não deve ser
prejudicada. Seria, pois, importante refletir sobre
os modelos organizativos de CSP, centralizando
o que fizer sentido centralizar em termos
operacionais, e flexibilizar e desconcentrar o
que fizer sentido, tendo sempre presente os
pressupostos do acesso, da equidade e da eficácia
da prestação do serviço de saúde à população.
Estas respostas, equilibradas e equitativas, são
fundamentais na resposta às questões de integração
e colaboração. De facto, será primordial abandonar o
planeamento estratégico assente em silos. O governo
deve integrar as políticas de saúde com planos mais
amplos, orientados para a redução da pobreza e para
o desenvolvimento sustentável. Isso requer ampla
colaboração, inclusive dos próprios utentes, setores
público, social e privado e facilitadores da prestação
de serviços de saúde, como sejam a tecnologia,
infraestruturas inclusivas e respostas inovadoras e
adaptadas às prioridades de saúde, em cada contexto.
Este é o momento de se renovar o compromisso
com o núcleo de valores de Alma Ata e reinventar
os CSP de uma forma que acelere a progressão
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UHC, quer dos ODS. A centralização no utente, a
abrangência, a integração e a continuidade dos
cuidados estão entre as principais características
dos CSP que têm sido repetidamente associados a
melhores resultados de saúde, custo-efetividade
e maior satisfação dos utilizadores.
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direcionada à UHC - CSP seguros, efetivos e centrados
nos cidadãos. Esta meta é ambiciosa. Também é
possível. A UHC é, em primeiro lugar e acima de
tudo, uma escolha política. É por isso necessário o
compromisso das lideranças políticas, aos diversos
níveis para superar as barreiras e progredir no
caminho para um país mais saudável, seguro e justo.
Relativamente aos ODS, sobretudo o ODS
3 - “Garantir o acesso à saúde de qualidade e
promover o bem-estar para todos, em todas as
idades” ‑ verifica‑se que a incidência de despesas
catastróficas de saúde (indicador SDG 3.8.2),
definidas como a proporção de despesas diretamente
suportadas pelos agregados familiares, em relação
ao rendimento familiar, aumentou continuamente
entre 2000 e 2015. Em Portugal 6,8% dos agregados
domésticos privados assumiram despesas com
saúde, superiores a 25% do seu rendimento
monetário líquido, entre 2015 e 2016. No mesmo
intervalo temporal 27,1% destes agregados familiares
assumiram despesas com saúde, superiores a
10% do seu rendimento monetário líquido.
Portanto, cerca de 3 milhões de portugueses
assumiram despesas de saúde, diretamente dos
seus bolsos, acima de 10% do seu rendimento
monetário e cerca de 700 mil portugueses pagaram
diretamente dos seus bolsos despesas que
representam mais de 25% dos seus rendimentos.
Isto, depois de terem contribuído para o SNS e
para outros subsistemas de saúde e de muitos
deles terem pago taxas moderadoras. Sendo estes
valores pré-pandémicos e atendendo à quantidade
de consultas, exames complementares, cirurgias e
outros atos médicos que foram adiados nos serviços
públicos devido à pandemia, será de esperar que
os valores apresentados venham a ser muito mais
expressivos, da deterioração do sistema de suporte
que o SNS deveria assumir. Estes valores representam
também que existem fatores socioeconómicos,
dentro e fora do sistema, que condicionam o

acesso a cuidados de saúde e que determinam os
padrões da sua utilização. A desadequação das
infraestruturas, a escassez de recursos humanos,
serviços de baixa qualidade e a pouca confiança
nos profissionais de saúde continuam a constituir
fortes barreiras à utilização dos serviços de saúde.
O último Destaque do INE (09/06/2021) informava
que, dos 24 indicadores do ODS 3, 14 evoluíram
no sentido desejável, 8 evoluíram no sentido
contrário ao desejável, 1 não registou alterações
desde a última avaliação e 1 não tem avaliação
(série demasiado curta ou irregular, inconclusivo.
Como se pode avaliar o contributo
dos CSP para estes objetivos?
Os CSP fornecem o mecanismo programático
para a UHC na maioria dos contextos, se não em
todos. São os CSP que têm de refletir as prioridades
certas, assumindo-se como um marco crítico
ao longo do caminho para alcançar os objetivos
da UHC. Enfatizando o empoderamento da
comunidade e a responsabilidade social, os CSP são
multissetoriais com ligações à educação, nutrição,
água e saneamento, entre outros. Fornecem
uma plataforma de serviços competentes para
enfrentar os desafios da transição demográfica
e epidemiológica, ao mesmo tempo que estão
abertos às inovações como os da saúde digital.
Afinal, UHC é uma escolha política e os objetivos
do UHC são ambiciosos, mas alcançáveis. Deste
modo, para garantir que cada pessoa beneficia da
saúde, enquanto direito humano, as lideranças
políticas devem fazer as escolhas certas, utilizando
um racional económico, financeiro e social
que permita alcançar os objetivos da UHC.

VII. A Lei dos Cuidados Inversos
no Antropoceno
Como se viu, a saúde tem sido parte integrante
do rápido crescimento da produção económica,
da população e do uso de recursos nas últimas
décadas, mas sobretudo nos dois últimos anos. As
despesas de saúde têm crescido consistentemente
mais rápido do que o produto interno bruto, as
novas opções e as tecnologias trouxeram melhores
condições de vida para muitas pessoas. No entanto,
as mudanças que causámos no Planeta Terra foram
tão profundas que se qualificam como uma nova
época geológica - o Antropoceno - e podem ameaçar
o futuro bem-estar e prosperidade da Humanidade.
Há mais de 50 anos Julian Tudor Heart descreveu a Lei
dos Cuidados Inversos, ou como a oferta de serviços
sociais e de saúde de qualidade é inversamente
proporcional à necessidade de uma dada população.
Esta não foi mais do que a demonstração de que a
conjugação dos cuidados de saúde, com os aspetos
epidemiológicos, pode fazer muito para a melhoria
dos indicadores de saúde. Já verificámos que a
COVID-19 exacerbou muitas das desigualdades em
saúde que lhe pré-existiam, e é nesta medida que
os ensinamentos de Tudor Heart nos podem ajudar
a construir a nossa reflexão crítica sobre saúde e
economia política da saúde, à medida a que vamos
lidando com as mudanças inerentes ao Antropoceno.
À medida a que as fronteiras planetárias dentro
das quais os humanos podem prosperar, os
sistemas de saúde terão de se preparar para
as condições mutáveis do Antropoceno, dada a
necessidade urgente de dissociar o crescimento
económico e a prosperidade dos seus efeitos
ambientais prejudiciais, preservando os ganhos
de saúde e bem-estar alcançados através
da transição para a pós-modernidade.
Quando a Organização Mundial da Saúde definiu

saúde numa perspetiva de interação entre a biologia,
o psíquico e o social e a colocou também ao nível do
bem-estar, criou uma revolução sobre o modo de
perceber a saúde, mesmo que a um nível distinto
da sua prática e da política, muito centrada no nível
biológico. Em 1976 Foucault cunhou o termo e a noção
de “biopolítica”1 que não se destinava a demonstrar
quão perversa é esta forma de poder, mas também
não a pretendia elogiar. O que Foucault quis antes de
mais evidenciar foi que as sociedades passaram um
importante limite, quando os processos biológicos

Antropoceno
A palavra Antropoceno tornou-se
num jargão da maior importância
na literatura científica e a sua
utilização tem sido cada vez mais
utilizada na comunicação social. Esta
palavra foi cunhada pelo biólogo
norte-americano Eugene Stoermer
e popularizado na década de 2000
pelo cientista Paul Crutzen, Prémio
Nobel da Química de 1995

que caracterizam a vida dos seres humanos como
espécie, se tornaram numa questão crucial para a
tomada de decisões políticas, um novo problema
a ser resolvido pelos governos e isso, não apenas
em situações excecionais (como é agora o caso da
pandemia que atravessamos), mas também em
situações ditas, normais. Trata-se da “nacionalização
do biológico”, a incorporação das noções biomédicas
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na decisão política, nos estilos de vida saudável,
nos ditos comportamentos de risco. É evidente que
esta forma de sermos governados, com os seus
resultados positivos e outros nem por isso, sem
dúvida corresponde a uma extensão dos mecanismos
de poder. Deixámos de ser governados como
sujeitos políticos de direito e passámos, também,
a ser governados como seres vivos, coletivamente,
como uma massa (numa crescente tendência de
governação da “saúde planetária”2) populacional,
com distintas taxas de mortalidade, natalidade e de
esperança média de vida, entre outros indicadores.
No Antropoceno, o paradigma da saúde planetária
parece propor uma conceção ambiciosa de saúde
que vai para além da Humanidade. Ao reconhecer
a relação entre a saúde humana e o planeta, este
paradigma permite entender como se desenvolvem
as epidemias e as pandemias, já que leva em
consideração fatores biológicos, ambientais e
sociais que moldam a sua emergência e propagação.
Concebendo a crise ecológica como algo apolítico e
a‑histórico, assume o capitalismo e as tecnociências
como algo natural, passando a tomar a natureza
como algo que pode ser melhorado com recurso a
estratégias financeiras e de engenharia. Ao invés
de se focar nos limites físicos3, naturais, morais e
políticos que a humanidade deve assumir na sua
relação com a natureza, a saúde planetária empurra
esses limites para além do aceitável, com recurso a
uma resiliência técnico‑financeira que celebra a nossa
capacidade de emergir da crise pandémica, com
recurso a um novo ciclo de acumulação capitalista.
Pelos argumentos apresentados, situamo‑nos
num debate que tem sido marcado pela tradição
histórica de compreensão da doença pelo olhar
da biologia e das caraterísticas herdadas, bem
como das influências acumuladas ao longo do ciclo
de vida. Porém, após milhares de tentativas de
relacionar o desenvolvimento de doenças crónicas
com as caraterísticas genómicas, concluiu‑se

que apenas uma pequena parte dessas doenças
poderão estar associadas aos fatores genéticos.
Uma análise recente de 28 doenças 4 crónicas em
gémeos monozigóticos revelou que as proporções
de riscos de doenças atribuíveis à genética
variam entre 3% e 49%, com uma mediana de
apenas19%. No caso das doenças degenerativas,
apenas 10% terão caraterísticas hereditárias.
É por este motivo que cada vez mais se acredita na
influência dos fatores ambientais no desenvolvimento
de muitas doenças, sendo por isso, importante
conhecer melhor quais os mecanismos ambientais
para o desenvolvimento dessas doenças. Esta é a
proposta do paradigma do “exposoma”, inicialmente
proposto em 2005. Este paradigma tinha por função
complementar as investigações sobre genética
humana, chamando a atenção para a exposição
aos fatores ambientais. Assim, o “exposoma”
pode ser definido como a exposição cumulativa
aos fatores ambientais durante o ciclo de vida e a
resposta genética que lhe está associada. Nesta
perspetiva, todos os fatores contribuintes não
genéticos da doença serão ambientais, incluindo os
poluentes do ar, os químicos, as drogas, a radiação,
microbiota e o stress climático e psicossocial.
Sem dúvida que a pandemia da SARS‑CoV‑2 veio
chamar a atenção para a interdependência da
saúde humana e a do planeta, pois existe uma
estreita relação entre a saúde global, a crise
climática e a globalização capitalista. Esta pandemia
parece ser uma “doença do Antropoceno”5, dadas
as suas profundas relações com as alterações
dos ecossistemas provocadas pela pressão das
atividades humanas e das suas consequências
na saúde pública, na sociedade e no ambiente.
O discurso sobre as mudanças climáticas, tal como se
desenvolveu nas elites académicas e sociais da última
década, afirma que o problema foi criado por todos
nós. O aquecimento global será culpa da espécie

Contudo, se olharmos atentamente para esta
responsabilização sobram duas questões
importantes: a primeira é que nem todos os que
viveram até aos dias de hoje o fizeram à custa
da natureza. Os agricultores de subsistência que
dominavam a agricultura nacional até há bem
poucos anos não deixaram os aquíferos e os solos
exauridos, a sua pegada ecológica será mínima,
quando comparada com a de outros grupos
sociais. Estaremos nós no Antropoceno ou no
Capitaloceno? Esta pergunta de Malm7 assenta
no pressuposto de que os grupos humanos não
podem ser tratados como iguais quando se trata de
assumir responsabilidades sobre a deterioração dos
ecossistemas e das condições de vida na Terra. A
emissão de gases poluentes, como é o caso do CO2,
gerados pela ação humana que responde, inclusive,
por grande parte das mudanças climáticas, está
fortemente associado ao consumo de combustíveis
fósseis8 nos países mais pobres e ao crescimento
económico, principalmente nos países em transição
económica (Brasil, China, México, Rússia). A geração
do lucro, à custa do bem comum é a forma habitual
de fazer negócio, a que nos trouxe a este ponto.

Figura 6

"EU NÃO TENHO BANDEIRAS,
TENHO VELAS"

Nota: Mural anónimo na parede exterior do Parque D. Carlos I, nas
Caldas da Rainha. Uma crítica geracional.

Em segundo lugar, excluem-se desta narrativa todos
os que não pertencem à geração9 “baby boomer”.
O estrutural-funcionalismo de meados do século
passado haveria de moldar a atual perspetiva de que
já não se trata de estudar as gerações e o fosso entre
elas, mas antes de estudar os subgrupos de classes
culturais mais amplas, uma vez que o aparecimento
e comportamento de grupos de jovens constituem
sobretudo a resposta às desigualdades económicas
entre classes sociais, em vez de processos geracionais
identitários. Foi nesta perspetiva que se ergueram
durante a pandemia, nas redes sociais, muitos
jovens, num processo de re sistência anímica contra
os Boomers de todo o mundo. “OK Boomer”, “Uncle,
please sit”, “Boomer Remover” foram pequenas
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humana como um todo, não de pessoas avulsas ou
de grupos concretos. Assim é que no Antropoceno,
a época em que a nossa própria espécie superou
as forças naturais na determinação da trajetória
deste planeta, de forma mais óbvia no campo do
clima, os seres humanos em geral são responsáveis
pelas catástrofes subsequentes. O aquecimento
global seria por isso, a consequência indesejada
da própria existência dos seres humanos como
espécie. Mais do que isso, o Antropoceno acaba por
ser o produto da totalidade das ações humanas ao
longo do tempo, de todos os seres humanos que já
viveram e que contribuíram para nos tornarmos na
espécie dominante neste planeta6 e, nesse sentido,
todos os seres humanos, passados e presentes,
contribuíram para o atual ciclo da mudança climática.
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Baby boomer
Geração nascida entre 1946 e 1964.
OK Boomer
A frase surgiu na rede social TikTok
sobre um idoso que acusava as
gerações mais jovens de sofrerem
da síndroma Peter Pan, pessoas
que não querem crescer.
Uncle, please sit
Frase utilizada pela personagem
Sansa Stark na série de televisão
“Game of Thrones”. Nas redes
sociais tem sido utilizada pelos
jovens como uma repreensão aos
comentários que eles consideram
não merecedores de repreensão.
Boomer Remover
Num artigo de 13 de março de 2020,
na Newsweek, Andrew Whalen dizia
que o termo faz referência à maior
taxa de mortalidade entre pessoas
mais velhas infetadas com COVID-19,
particularmente as com mais de 60
anos, o que inclui a geração Baby
Boomer. Desde então esta expressão
tornou-se num campo de batalha
intergeracional nas redes sociais e
frequentemente expressa a desolação
dos jovens face ao modo como a
geração Baby Boomer deixou o
planeta e abordou a política.

frases de efeito popular, muito banalizadas nas redes
sociais, para sinalizar que os jovens estão fartos
da política e das políticas que nos trouxeram10 a
este ponto. Os Boomers deixam às gerações mais
jovens uma economia periclitante, um planeta
doente e armas nucleares, em mãos nem sempre
responsáveis. Não continuemos a fazer negócios do
modo habitual, façamos a autocrítica necessária e
olhemos em frente, em pelo menos duas direções
distintas: o que podemos fazer para que as futuras
gerações possam viver melhor, com as alterações
climáticas e que mudanças teremos de acelerar
para que os jovens atuais venham a ser as gerações
mais felizes e duradouras que a Humanidade
já conheceu, já que pretendemos ter gerações
idosas autónomas e socialmente participativas.
Os CSP podem contribuir para esta resiliência,
através da vigilância de saúde, identificação dos
grupos vulneráveis, gestão da doença crónica e
modelos de referenciação adequados (seja vertical
ou horizontal). A descarbonização da sociedade e a
redução da pegada ecológica são parte importante
da intervenção social dos CSP, já que os benefícios
destes processos para a saúde humana e o
combate às desigualdades de acesso a cuidados de
saúde de qualidade estão bem demonstrados.

PARTE II
A FORMULAÇÃO
I. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

digital, para incorporar inovações que melhorem
a qualidade de vida e o bem-estar de todos.
Em 2019, a ARSLVT, aderiu à ALIANÇA ODS
PORTUGAL, uma iniciativa da Global Compact
Network Portugal, a rede portuguesa do United
Nations Global Compact (UNGC), que integra, entre
outras, organizações do Estado Português.

Ana Harfouche
A ARSLVT criou a AGENDA ARSLVT para a
Sustentabilidade e assumiu como prioridade
estratégica, a partir de 2019, a integração de
princípios de sustentabilidade na sua atuação. Por
um lado, trazendo o tema para o debate interno
com os seus profissionais e, por outro lado,
através da inclusão nas suas linhas de orientação
estratégica de trabalhos de investigação, estudos
e projetos orientados para o conhecimento para
poder, assim, acompanhar a transição para o
desenvolvimento sustentável, designadamente
no desenho de novos fluxos de informação e de
percursos de cuidados de saúde com recurso ao

A AGENDA ARSLVT para a Sustentabilidade
encontra-se alinhada com a Agenda 2030 da ONU.
Tratando-se de uma agenda universal, assente em
17 ODS, a Agenda 2030 pressupõe a integração dos
ODS nas políticas, processos e ações desenvolvidas
nos planos nacionais e áreas regionais do mundo.
Assim, a ARSLVT, incorpora este desafio do Século.
Dos dezassete ODS, a ARSLVT, elegeu como princípio
de ação, desenvolver linhas de orientação estratégica
alinhadas com o ODS número 3: “Assegurar uma Vida
Saudável e Promover o bem-estar para Todos, em
Todas as Idades” e desenvolver, em complemento,
linhas de orientação estratégica alinhadas com
o ODS número 4 - “Educação de Qualidade ao
Longo de Toda a Vida” e com o ODS número 17 “Parcerias para a Implementação dos Objetivos”.
No âmbito do ODS 3, e consciente de que a
investigação e o pensamento estratégico melhoram
o trabalho assistencial e que, por essa circunstância,
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A AGENDA ARSLVT para
a Sustentabilidade e a
adesão ao compromisso
com os Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da
AGENDA 2030 da ONU

Com esta adesão, a ARSLVT, confirmou a sua
concordância com os princípios da Organização das
Nações Unidas (ONU) e do UNGC e o compromisso
de trabalhar para a realização dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), aprovados
pela Assembleia Geral das Nações Unidas em
Setembro de 2015, em cooperação com as partes
interessadas, com as entidades do sistema das
Nações Unidas em Portugal e com a comunidade
internacional, de acordo com as opções estratégicas,
possibilidades e prioridades operacionais.
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Figura 7

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Fonte: Organização das Nações Unidas

desempenham um papel crucial para o ‘bom
governo’ e para a gestão de médio e longo prazo,
antevendo cenários e resoluções num próximo
futuro, a ARSLVT desencadeou o lançamento
de uma iniciativa de reflexão prospetiva sobre
o futuro dos Cuidados de Saúde Primários (CSP)
e das suas interações, no horizonte 2030.

em que se localizam as estruturas dos CSP.

Neste contexto, iniciou-se em 2019 o Projeto de
Conhecimento & Investigação que visa projetar
dentro de uma década - até 2030 - o que poderão
ser e como poderão evoluir, a prestação e a
organização dos CSP na Região de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, no quadro das prioridades públicas
e do enquadramento geográfico de proximidade,

A ARSLVT, marcou o início deste Projeto de
Conhecimento & Investigação, com o lançamento
do 1º Caderno da ARSLVT - Evidências I.

Trata-se de um exercício para ajudar os decisores
a definir os objetivos, a estratégia e as prioridades
futuras dos CSP para a ARSLVT, num caminho que
terá como ponto de chegada, se possível com a
identificação das metas e resultados, o ano de 2030.

No 1º Caderno da ARSLVT ‑ Evidências I densificou‑se
o macro tema: “A Inovação Tecnológica na Saúde: As
Indústrias que a Lideram e os Sistemas Nacionais

Figura 8

ODS 3 | SAÚDE E
BEM-ESTAR

de Saúde - Que Futuros?”. O enquadramento
geral deste 1º Caderno teve um alinhamento com
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
preconizados na Agenda 2030 (vide Figura 7 e 8).
Neste livro apresentamos os resultados relacionados
com o Núcleo Central dos CSP e identificaram‑se,
desde início, alguns desafios, assim como, a
problemática percebida, quer de contexto,
quer de core business, como se apresenta:

• Falta de médicos de/da família;
• Sobreutilização dos serviços de urgência (~56%
inapropriadas);
• Escassa confiança na rede de cuidados saúde
primários;
• IV revolução industrial e inerentes mudanças
tecnológicas (transição digital);
• Macrotendência - mudança de comportamentos e
uma nova consciência sobre o valor das coisas para
a sustentabilidade do planeta (17 ODS) - mundo
mais conectado;
• Macrotendência - tecnologias exponênciais.

CAPÍTULO I. SITUAÇÃO DE PARTIDA E FORMULAÇÃO DO PROJETO
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Para divulgar o trabalho desenvolvido na
AGENDA ARSLVT para a Sustentabilidade, foi
criada uma página no sítio da ARSLVT na web.

Ana Harfouche

A ARSLVT com o propósito de desenvolver a área
do conhecimento dirigida aos seus quadros, iniciou
em 2019 a 1ª Edição do Programa de Conhecimento
& Desenvolvimento Sustentável inserido na
AGENDA da ARSLVT para a Sustentabilidade, um
fórum de reflexão e partilha de conhecimento
designado “Conversas com…” que decorreu
durante o ano de 2019 e nos dois primeiros
meses de 2020 - no período pré-pandemia -.
As sessões decorreram em formato presencial
e promoveram excelentes reflexões com as
personalidades e oradores convidados, relembrando:

CAPÍTULO I. SITUAÇÃO DE PARTIDA E FORMULAÇÃO DO PROJETO

O Programa de
Conhecimento para o
Desenvolvimento da
Agenda 2030 - 1ª Edição:
ODS 4 | Educação
de Qualidade
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1ª SESSÃO DE CONHECIMENTO E REFLEXÃO | 2019
Dr. Manuel Teixeira
Ex-Secretário de Estado da Saúde, no XIX
Governo Constitucional, e atual Administrador
não Executivo do Banco Montepio.
Para o Ex-Governante o SNS defronta-se com três
desafios, sobre os quais importa refletir e para
os quais urge encontrar soluções, são eles:
• “Aposta na Prevenção;
• Dotações orçamentais realistas e mudanças
organizacionais;
• Existência de um Plano de Investimento.”

2ª SESSÃO DE CONHECIMENTO E REFLEXÃO | 2019
Prof. Doutor Pedro Madeira de Brito
Professor na Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa, advogado Especialista em Direito
do Trabalho, e autor de várias publicações
no âmbito da contratação coletiva dos
trabalhadores da Administração Pública.
A Temática versou sobre as Relações Jurídico-Laborais
e a Nova Lei de Bases da Saúde. Pedro Madeira
de Brito concluiu explicitando as diferenças
entre a “dicotomia Profissionais de Saúde e
Profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).”
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3ª SESSÃO DE CONHECIMENTO E REFLEXÃO | 2019
Engº. Luís Roberto
Engenheiro de formação e membro da
Direção do GRACE ‑ Grupo de Reflexão
e Apoio à Cidadania Empresarial.
O evento decorreu na Sala do Arquivo, numa
parceria com a Câmara Municipal de Lisboa.
Ana Harfouche enquadrou a temática - uma nova
linha de orientação estratégica da ARSLVT em 2019
- e o seu alinhamento com a estratégia de Região.

O Futuro Sustentável
vai ser baseado e
reforçado nos vetores:
• Tomada de Consciência
• Conhecimento
• Produção de Decisões Informadas
• Parcerias
Ana Harfouche

1. Final da 3ª Sessão de Conhecimento e
Reflexão na Câmara Municipal de Lisboa (CML)
2. Slide apresentado na mesma sessão
3. Dirigentes da ARSLVT na biblioteca da CML
4. Marcador de Livro com os 17 ODS

O FUTURO SUSTENTÁVEL vai ser
baseado e reforçado nos vetores:

• Tomada de Consciência
• Conhecimento

• PRODUÇÃO de Decisões
Informadas e Fundamentadas
• Respostas Estratégicas

• Parcerias

Relembrou, ainda, a importância dos ODS
no quotidiano dos profissionais de saúde
e da sua importância para divulgar os
mesmos pela população que servem.
Em termos simbólicos, essa importância foi
sinalizada com a distribuição de marcadores para
agendas e livros ilustrados com os 17 ODS.
Luís Roberto baseou a sua apresentação nos
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS). A necessidade dos diferentes países
estarem sensibilizados para mudança e quais
os ODS em que Portugal está na linha da
frente, foram alguns dos temas versados.

CAPÍTULO I. SITUAÇÃO DE PARTIDA E FORMULAÇÃO DO PROJETO
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4ª SESSÃO DE CONHECIMENTO E REFLEXÃO | 2019
Prof. Doutor Adriano Moreira
Humanista e Pensador do país e do mundo.

Membro da Delegação Portuguesa na ONU,
Professor Catedrático da Universidade Técnica
de Lisboa, Membro do Conselho de Estado.
Adriano Moreira nos deixou uma profunda reflexão:
• “Que papel temos enquanto cidadãos europeus e
do mundo?
• A desigualdade entre estados-nação?
• Estaremos a perder a nossa identidade enquanto
indivíduos?
• Caminhamos para uma (INI)dentidade dos povos?”

5ª SESSÃO DE CONHECIMENTO E REFLEXÃO | 2019
Almirante António Silva Ribeiro
Chefe do Estado-Maior General das Forças
Armadas, desde 1 de março de 2018.
A palavra-chave da conversa foi - Estratégia
Segundo o Almirante António Silva Ribeiro, “a Estratégia
deve sempre responder a duas perguntas básicas:
Porquê? e Como? feito este exercício, o
sucesso das pessoas, das organizações e
dos países é mais facilmente atingido.”
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6ª SESSÃO DE CONHECIMENTO E REFLEXÃO | 2019
Doutor Emílio Rui Vilar
Atualmente exerce os cargos de Chairman da
Caixa Geral de Depósitos, Administrador não
Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian,
Membro do Conselho Superior da Universidade
Católica Portuguesa, Presidente do Conselho de
Fundadores da Fundação de Serralves e Diretor
não Executivo da Fundação da Casa de Mateus.
Emílio Rui Vilar propôs‑nos uma reflexão sobre
o Bom Governo: “Como é que um mau ou bom
Governo, pode ditar o fracasso, ou, o sucesso
das pessoas, das instituições e dos países”.

8ª SESSÃO DE CONHECIMENTO E REFLEXÃO | 2019
ACES de Lisboa Ocidental
O ACES de Lisboa Ocidental na sua reunião mensal
de 4 de dezembro de 2019, com a participação do
Diretor Executivo, do Conselho Clínico e de Saúde,
dos Coordenadores das Unidades funcionais,
Interlocutores de Enfermagem e do Secretariado
Clínico, dos Conselhos Técnicos, do Gabinete do
Cidadão e outros convidados, solicitou à ARSLVT que
fosse replicada a apresentação do tema “Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável”, apresentado
pelo Engº. Luís Roberto, Vice-Presidente da GRACE
e pela Professora Doutora Ana Harfouche.

Nas palavras do seu Diretor Executivo, Dr. Rafic
Nordin, o conhecimento obtido com as medidas
adotadas pela quase totalidade dos países do
mundo, no contexto das Nações Unidas, “foi por nós
considerado um excelente tema para o conhecimento
e sensibilização dos nossos profissionais pela
sua importância e atualidade, bem como a sua
abrangência e transversalidade a vários setores
da sociedade, nomeadamente na saúde”.
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9ª SESSÃO DE CONHECIMENTO E REFLEXÃO | JANEIRO 2020
Dr. Delfim Rodrigues
Primeiro Presidente da ARSLVT

hospitais e o primeiro diretor geral da saúde.

Nesta sessão, ocorrida em janeiro de 2020,
tivemos o prazer de contar com o ilustre
Delfim Rodrigues, nascido na Aldeia Nova
de Santo Bento, em Serpa, é alentejano por
nascimento, mas vimaranense por paixão.

Foi o responsável pela criação das Administrações
Regionais de Saúde (ARS) e foi o primeiro
Presidente da ARSLVT. Esteve envolvido no
lançamento de vários projetos na área da
saúde, no setor social e no setor privado.

Decidido e focado foi administrador do hospital
de Guimarães para onde rumou em 1984 e
onde se converteu aos encantos da cidade
de berço e do Vitoria de Guimarães.

Delfim Rodrigues trouxe à discussão aquilo que no
seu entender deve ser o futuro das organizações: “o
futuro deve ter em atenção a promoção do trabalho
em equipa e da inteligência coletivas tendo em
conta mais o aspeto funcional e menos o aspeto
hierárquico (menos órgãos). A governação da saúde
deve, por isso, evoluir do orgânico para o funcional,
o futuro das organizações de saúde deve passar
mandatoriamente pelo conhecimento digital.”

Depois de passar pelos EUA onde conclui uma
especialização em administração hospitalar,
esteve na direção geral de infraestruturas
hospitalares, foi o último diretor geral dos

10ª SESSÃO DE CONHECIMENTO E REFLEXÃO | FEVEREIRO 2020
Prof. Fátima Carioca
Dean da AESE Business School.
Licenciada em Engenharia Eletrotécnica pelo
Instituto Superior Técnico, mestre em Engenharia
de Sistemas e Computadores e doutorada em
Gestão, Fátima Carioca abordou o tema “As
Pessoas e os Novos Contextos de Trabalho”
na sessão ocorrida em fevereiro de 2020.
Nesse sentido, a também professora na área
do Fator Humano na Organização da AESE
Business School, defendeu que o mundo

Fátima Carioca caracterizou as quatro gerações atuais:
os baby boomers, a geração X e as gerações Y e Z,
dando pistas para que as organizações se adaptem às
caraterísticas destas últimas. Para a oradora, a chave
do sucesso encontra-se no: “quadrinómio composto
por liderança, gestão, talento e colaboração.”
Através das “Conversas com…”, a ARSLVT pretende
dinamizar a cultura e o espírito da Instituição,
bem como, a troca de experiências com valor
acrescentado para a implementação de medidas
que melhorem as metas e os indicadores globais
da Região, no âmbito da Agenda 2030.

laboral tem hoje novas funções e profissões,
novas competências e novas gerações.
Defendendo que as organizações devem alicerçar-se
no passado, viver o presente e projetar o futuro,
101

Ana Harfouche

O Programa de Conhecimento & Desenvolvimento
Sustentável foi um catalisador para dar a
conhecer os objetivos de sustentabilidade da
ARSLVT e consequentemente, foi assinado
um compromisso de desenvolvimento dos 17
ODS, com a ALIANÇA PORTUGAL, em janeiro de
2020, passando a ARSLVT a integrar um capítulo
dedicado à temática - “Estratégia Regional para o
Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável” - nos Relatórios de Atividades, nos
Planos de Atividades e no seu Plano Estratégico.
Em 2020 a ARSLVT obteve o Reconhecimento externo,
pela Associação Portuguesa de Ética Empresarial
(APEE) - de Boas Práticas de Responsabilidade
Social e Sustentabilidade 2020 - atribuído à 1ª
Edição intitulada “Programa de Conhecimento
para desenvolver Cultura ARSLVT para a AGENDA
2030”, apresentado como Boa Prática no eixo do
ODS 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE (vide Figura 9).
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Prémio de
Reconhecimento
de Práticas em
Responsabilidade Social
e Sustentabilidade
no Eixo ODS 4

103

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS. AGENDA PARA A TRANSFORMAÇÃO 2030. IN CONTINUUM

104

Figura 9

DIPLOMA DE RECONHECIMENTO
PELAS BOAS PRÁTICAS DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL E
SUSTENTABILIDADE 2020

O Programa de
Conhecimento &
Desenvolvimento
Sustentável:
2ª Edição | ODS 4

Consciente de que as competências têm que
ser transformadas, atualizadas e reforçadas,
a ARSLVT deu continuidade ao Programa com
uma 2ª Edição desenhada em coprodução com a
PwC constituído por 10 sessões customizadas às
necessidades dos seus dirigentes e Alta Direção,
agrupadas em quatro fases, como se apresenta:

Ana Harfouche. Catarina Morgado

Resolução
de problemas com
design thinking

A experiencia
do paciente

Fase 4:
Colocar em ação

Fase 2:
Responsabilidades
da administração

Educação de qualidade
ao longo de toda a vida

Líder agile

Técnicas
de coaching

Auto-conhecimento
(DISC)

Cibersegurança
& privacidade

Governance
na transição para
o desenvolvimento
sustentável

Ética, compliance
e deveres do
Administrador

Partida

Transformação
digital

Data & analytics

Fase 3:
Líder do futuro

Fase 1:
Acelerador
de tendências
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1ª SESSÃO | 17 DEZEMBRO 2020
"Transformação Digital:
um mundo em mudança"
Contou com a abertura pelo Presidente da ARSLVT,
Luís Pisco, e por Ana Paula Harfouche responsável
pela Agenda da ARSLVT para a Sustentabilidade.
As intervenções foram asseguradas por
Catarina João Morgado, responsável pela
PwC’s Academy e por Marcos Brendão, Digital
Services Advisory Manager da PwC.
Depois de um bloco sobre a Era Digital e
macrotendências - conectividade e tecnologias
exponenciais - que a originam, bem como as
suas implicações para as organizações, seguiu-se
um segundo bloco sobre o contexto atual do
setor da Saúde, a importância da jornada do
paciente e possíveis pontos de partida para iniciar

projetos de transformação digital neste setor.
No final houve espaço para reflexão e partilha
em que ficaram patentes vários desafios:
• “Digitalização do setor da saúde, nomeadamente
pelas especificidades do setor, assente em valores
como a confiança;
• A urgência de capitalizar os benefícios que a
tecnologia pode trazer para o bem-estar do
cidadão, dando destaque à prevenção migrando,
deste modo, o foco do tratamento para o
bem-estar;
• Falta de cultura de “saber partilhar” foi um desafio
sinalizado pelos participantes e que se espera
venha a ser invertido com as novas ferramentas
digitais.”

“Data & Analytics”
Nesta segunda sessão, que contou com a
abertura pelo Presidente da ARSLVT, Luís Pisco,
e por Ana Paula Harfouche contámos com as
intervenções de Afonso Dias Coelho e João Francisco
Soares, com a coordenação de Catarina João
Morgado, responsável pela PwC’s Academy.
Depois de uma reflexão sobre a era dos dados
e a sua importância para as organizações,
seguiram-se exemplos sobre como controlar e
trabalhar dados, assim como, alavancar o seu
potencial (com recurso a técnicas de machine
learning e heurísticas de otimização).
Foi, ainda, partilhado um caso prático do setor da
saúde, para posterior análise pelos participantes.
Ao longo da sessão os participantes foram

convidados a responder a questões e puderam
colocar as suas dúvidas aos oradores, tendo ficado
patente não só a urgência do tema, mas também,
os desafios que apresenta para a organização,
tendo em conta as necessidades de qualificações
e a sensibilidade dos dados com que se opera.
No final refletiu‑se sobre a: “causa da
inexplicabilidade da ineficiência dos dados ‑
incapacidade técnica, “estratégia de informação”
‑ questão que ficou em aberto…‑ !?”

CAPÍTULO I. SITUAÇÃO DE PARTIDA E FORMULAÇÃO DO PROJETO

2ª SESSÃO | 26 FEVEREIRO 2021
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3ª SESSÃO | 11 MARÇO 2021
“Ética, compliance e responsabilidades
da administração”
Contou com as intervenções de Luís Pedro
Oliveira, Associado Principal da CCR Legal, e
Gonçalo Pereira Almeida, Forensics Manager.
Numa perspetiva jurídica, evidenciou-se
que o gestor público:
1. Tem um estatuto próprio, mas está muito
equiparado ao gestor privado;
2. Está vinculado ao cumprimento de deveres gerais,
seja de cuidado (disponibilidade, competência
técnica, conhecimento da atividade), seja de
lealdade (prosseguir o interesse público e não
interesses próprios), e também específicos, isto é,
determinados concretamente em diversas fontes
(lei, estatutos, contrato de gestão, etc.);
3. É avaliado no seu comportamento segundo o

padrão do gestor “criterioso e ordenado”; e
4. É responsável pela inobservância daqueles
deveres e padrão comportamental segundo
uma lógica de mínimos (a sua atuação deve ser,
minimamente, informada, livre de interesse
pessoal e racional, ou seja, deve ser explicável
logicamente, mas não tem de ser ótima).
Na componente ética e de compliance foram
abordados diversos temas relacionados com
(i) princípios éticos, (ii) formas de tratar e
decidir sobre potenciais eventos a reportar,
nas perspetivas do denunciante e do gestor
das denúncias, (iii) canais de reporte de
irregularidades e (iv) sistemas de compliance.
Os participantes tiveram a oportunidade de partilhar
experiências e perspetivas sobre a sua realidade na
ARSLVT com os oradores e com a restante audiência.

A quarta sessão do programa subordinado
ao tema “Governance na Transição para
o Desenvolvimento Sustentável”
Teve como oradoras a Ana Cláudia Coelho,
Marta Gago Antas e Rita Esmeraldo, da equipa
de Sustainable Business Solutions da PwC.
Durante a sessão Ana Paula Harfouche assinalou o
local no site da ARSLVT onde podem ser encontradas
as iniciativas recentes e inclusivamente a distinção já
obtida pela ARSLVT nestas temáticas (disponível em
Institucional/Agenda ARSLVT para a Sustentabilidade).
Os participantes tiveram a oportunidade de perceber
o conceito de criação de valor pela sustentabilidade,
de conhecer as iniciativas e compromissos
internacionais e quais os principais desafios da
sustentabilidade aplicáveis ao setor da saúde, sempre
com exemplos práticos do que os peers estão a fazer.

Também tiveram oportunidade de conhecer
em detalhe os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), assim como, o que os outros
peers estão a fazer em relação a este tema. Ficaram,
ainda, a saber a importância do envolvimento com
stakeholders/partes interessadas, do conceito
de materialidade e quais as principais tendências
de relato de informação não financeira.
Anabela Barata, vogal do Conselho Diretivo,
sublinhou a importância das diversas atividades
desenvolvidas pela ARSLVT tendo sempre
como foco central o cidadão e o cuidar de
toda a população que a Instituição serve.

CAPÍTULO I. SITUAÇÃO DE PARTIDA E FORMULAÇÃO DO PROJETO
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5ª SESSÃO | 21 ABRIL 2021
“Cibersegurança e Privacidade”
Esta sessão contou com uma nota introdutória do
Presidente da ARSLVT, Luís Pisco, bem como pela
embaixadora do programa, Ana Paula Harfouche,
que salientou a pertinência do tema e enquadrou-o
aludindo ao Relatório anual do World Economic
Forum, o qual apresenta uma linha temporal estimada
para as ameaças globais de curto, médio e longo
prazo, onde se incluem os riscos relativos ao tema
da cibersegurança, nomeadamente, desigualdades
digitais, colapsos das infraestruturas de IT, avanços
tecnológicos adversos que, num extremo, podem
levar ao colapso de estados. Destacou, ainda, que
Cibersegurança e Privacidade são um tema C-Level
para qualquer organização e que a ARSLVT tem feito
um cuidado e pertinente caminho nessa trajetória.
Para fazer o contraponto para a realidade e
desafios da ARSLVT, José Carlos Ramos, CISO

(Chief Information Security Officer) da ARSLVT
fez uma alocução na qual reforçou a importância
da segurança física dos centros de dados, assim
como, dos equipamentos e enfatizou como muito
relevante a questão dos comportamentos, pelo
que testar o nível de maturidade dos utilizadores
para definir a estratégia, pode tornar‑se decisivo.
Questões e desafios da ARSLVT corroboradas e
densificadas na óptica do RGPD por Paulo Dias da
Silva, Coordenador do Gabinete Jurídico e do Cidadão
e DPO (Data Protection Officer) da ARSLVT, que na sua
intervenção começou por referir que a ARSLVT é das
poucas instituições públicas a ter um regulamento
publicado em Diário da República sobre as TIC.
Pela PwC estiveram presentes Catarina João
Morgado, da PwC’s Academy, Miguel Dias Fernandes,
Partner da PwC, que reforçou a importância do
trabalho em rede para o robustecimento do nosso

ambiente de cibersegurança e Jorge Sacadura
Costa, Advisory Senior Manager, especialista destas
temáticas, que traçou o panorama organizacional
português no que respeita à maturidade em
termos de cibersegurança, salientando que não
estamos preparados para resolver incidentes.

Estes procedimentos devem ser descritos de forma
clara identificando sempre os colaboradores que
são os responsáveis, consultados, aprovadores
e informados de cada uma das atividades. Na
ARSLVT existe uma circular normativa que permite
ter um conhecimento destas informações.

Em virtude da Covid-19 cerca de 40% das organizações
estão a acelerar a digitalização: modernizar sim, mas
com novas competências e capacidades. A maioria
das organizações pensam reforçar as medidas de
cibersegurança - uma das áreas em que se prevê
o aumento do investimento das organizações.

Em cada ACES existe um responsável que trata destas
questões em conjunto com o responsável de dados.

No que respeita à privacidade - é uma área em que
ficou claro existirem sinergias com a cibersegurança:
um dos critérios a considerar em relação à utilização
de dados passa por ponderar sempre a necessidade
da sua utilização, isto é, recolher dados pessoais que
tenham uma pertinência/finalidade clara e ligada
com o cuidado a prestar aos doentes. Transparência
sim, mas as “finalidades não são infinitas”.
Foi referido, também, que a Privacidade dos
dados pessoais deve ser garantida através do
cumprimento de um conjunto de Princípios
que se concretizam essencialmente em 5
principais processos organizacionais, a saber:
• Execução dos direitos dos titulares dos dados;
• Pedido e Revogação de Consentimento;
• Gestão de Incidentes de Privacidade;
• Privacy By Design and by default; e
• Revisão da documentação de governo.

Em resumo, qualquer novo projeto ou alteração
a implementar deve ter em consideração os
tratamentos de dados pessoais que estão
incluídos e quantificar o risco associado através
da Análise de Impacto de Privacidade.
A componente final prendeu‑se essencialmente
com a gestão dos subcontratantes. Uma vez que
estes se situam num perímetro organizacional
externo à ARSLVT é necessário que existam
critérios de seleção dos mesmos (ex: existência
de determinados processos, certificações, entre
outros), assim como, um conjunto de cláusulas de
Privacidade nos contratos estabelecidos por forma
a garantir o cumprimento das obrigações presentes
no RGPD (ex: resposta a Incidentes em 72 hrs).
A terminar, Ana Paula Harfouche salientou o
convite do Senhor Contra-almirante António
Gameiro Marques, Diretor-geral do Gabinete
Nacional de Segurança, para uma visita da
ARSLVT ao Centro Nacional de Cibersegurança
seguida de uma conferência sobre diretivas
de cibersegurança com foco na saúde.
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Todavia, desenvolver apenas competências técnicas
digitais das pessoas na organização é muito
insuficiente, são necessários desenvolvimentos
de temas mais transversais como a criatividade,
a comunicação e o espírito crítico.

Foi dado destaque a duas grandes componentes
- o Privacy by design and by default (Privacidade
por desenho e por defeito), apesar de ter
sido apresentado como um processo, é
acima de tudo a incorporação dos princípios
base nas atividades do dia-a-dia.
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6ª SESSÃO | 12 MAIO 2021
“Liderança Agile”
Esta sessão contou com uma nota introdutória pelo
Presidente da ARSLVT, Luís Pisco, bem como pela
embaixadora do programa, Ana Paula Harfouche
que enfatizou os benefícios do Programa, que vão
para além do conhecimento e capacitação dos
líderes nas diversas áreas - as várias sessões têm
permitido o envolvimento, promovido a cultura
organizacional e têm potenciado um novo mindset.
Dando destaque à pertinência da agilidade no
contexto em que vivemos, a sessão começou
com uma reflexão a cargo de João Menescal
Dantas, Senior Executive da PwC’s Academy,
que salientou as vantagens e desvantagens
do trabalho remoto e quais os requisitos
fundamentais da liderança neste contexto.
“Em consequência da pandemia da COVID-19,

as organizações foram colocadas à prova num
verdadeiro teste de sobrevivência aos modelos
tradicionais de gestão do trabalho presencial.
Uma grande percentagem das organizações foi
apanhada desprevenida nesta situação, o que
tornou urgente a necessidade de adaptação
e capacitação do seu capital humano.”
Apesar do contexto atual ser de grande
incerteza, cabe à liderança das organizações
garantir a continuidade das suas atividades
e não deixar alastrar o pânico, o medo e a
dúvida entre os seus colaboradores.
Os participantes presentes tiveram ainda a
oportunidade de conhecer diferentes tipos de
liderança, pela voz da Mariana Sampaio Lino,
Consulting Senior Manager e responsável pela área
de Business Transformation da PwC, qual o impacto

do estilo de liderança adotado nos colaboradores e
nos resultados pretendidos. Falando em resultados,
a consultora salientou que os modelos de motivação
e necessidade de continuar a manter os elevados
níveis de exigência tornaram-se um especial
desafio em tempos de colaboração à distância.

As ferramentas e técnicas

A terminar o Presidente da ARSLVT, Luís Pisco
agradeceu a prestação realizada pelos oradores e
corroborou a necessidade de revisitar e conhecer
as metodologias apresentadas destacando
que face à dispersão geográfica da ARSLVT
que serve 3 milhões e 700 mil cidadãos, com
15 ACES e 16 Hospitais de grande dimensão
“ou funciona na base da descentralização e
confiança, ou não funciona” e “tem funcionado.”

de gestão ágil propõem um
dinamismo grande ao longos
dos diferentes estágios de
interação, assegurando que
o trabalho é executado e
curtos, por forma a mitigar
riscos de desalinhamentos e ou
entregas tardias e com falhas.
A confiança passou a ser cada vez mais uma
pedra basilar nos princípios de gestão para
os Líderes e como tal, metodologias ágeis
propõem modelos de responsabilização
autopropostos, que se revelam bastante eficazes
em ambientes complexos e multi-localização.
Tal como reforçado pelas intervenções dos
participantes a crescente imprevisibilidade associada
à atividade diária leva à importância da agilidade para
a tomada de decisão mais próxima do acontecimento,
pelo que a mobilização deste tipo de metodologias
pode ser um grande ativo ao dispor das organizações.

CAPÍTULO I. SITUAÇÃO DE PARTIDA E FORMULAÇÃO DO PROJETO

validado em ciclos muito
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7ª SESSÃO | 26 MAIO 2021
“Técnicas de Coaching”
Os oradores Catarina João Morgado, responsável
pela PwC’s Academy e João Menescal Dantas,
PwC’s Academy Senior Executive, apresentaram
a definição de coaching por parte da ICF, a qual
consiste numa parceria com o cliente, através de
um processo estimulante e criativo que o inspira a
maximizar o seu potencial pessoal e profissional.
Com este conceito distinguiu-se coaching de
outras abordagens como o mentoring.
Através do recurso a vários estudos, entre eles de
Daniel Goleman e artigos publicados na Harvard
Business Review ficou patente que o uso de
técnicas de coaching constitui um desafio, mas
ao mesmo tempo uma oportunidade para os
líderes se aproximarem das suas equipas. De entre
as competências destacadas salientaram-se as
competências de “Segurança e confiança”, “Escuta

ativa” e “Colocar questões”. A respeito desta última,
Luís Pisco citou Larry King quando este dizia:

“Eu lembro a mim mesmo
todos os dias: nada que eu
disser neste dia me ensinará
coisa alguma. Portanto se
eu pretendo aprender, devo
fazê‑lo através de ouvir.”
Os vários participantes salientaram a dificuldade
em usar estas técnicas perante o ritmo acelerado
e assoberbado que vivemos, designadamente

Por fim, a sessão contou ainda com uma convidada
especial, a Master Coach aria Helena Anjos, que
partilhou a sua experiência de 18 anos como coach
interna de uma entidade de referência e nos brindou
ainda com um insight final: “se o líder não adquirir a
capacidade de se colocar no lugar de ouvinte então
as pessoas também não se irão atrever a partilhar
o que funciona e não funciona e porque é que
temos equipas que acabam por ser não-equipas.”
O coaching mostrou-se como uma
ferramenta útil de obtenção de feedback e

geração de empatia na organização.

Top 10
1. Auto-consciência
2. Comunicação e influência
3. Capacidade de resolver problemas complexos
4. Orientação para servir
5. Negociação
6. Inteligência emocional
7. Capacidade de tomar decisões
8. Criatividade e inovação
9. Gestão de pessoas
10. Visão estratégica e foco no cliente
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quando a referência se encontra mais próxima
de uma linha de comando em que o gestor é
responsabilizado pelas decisões que são tomadas.
Mas é esse um dos paradoxos do líder, o de
encontrar o balanceamento certo entre várias
técnicas, flexibilizando a sua atuação de acordo com
o ambiente e sempre com foco nos resultados.
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8ª SESSÃO | 17 JUNHO 2021
“Autoconhecimento”, encerrando a
fase designada por “Líder do futuro”
João Menescal Dantas, PwC’s Academy Senior
Executive, foi o orador principal da sessão.
A sessão iniciou-se como uma dinâmica de
autoconhecimento com recurso a um conjunto
de imagens baseadas num jogo pedagógico. Este
exercício teve por objetivo criar um ambiente
seguro e desafiar os participantes para refletirem
sobre alguns aspetos do seu autoconhecimento.
Perspetivou-se garantir um tempo e um espaço
para uma reflexão coletiva sobre os benefícios do
autoconhecimento em termos pessoais e profissionais
para um melhor entendimento sobre quem somos
e sobre o modo como tipicamente funcionamos
no ambiente que nos rodeia. Além do mais, vários
estudos apontam para como o investimento no
autoconhecimento é uma das habilidades mais
importantes para o desenvolvimento e crescimento
do ser humano em todas as áreas da sua vida.

Na segunda parte da sessão o foco dos
conteúdos passou pela abordagem do modelo
comportamental DISC do psicólogo William Moulton
Marston e o destaque para algumas secções
dos relatórios de avaliação comportamental,
realizados por cada um dos participantes,
para que possam retirar o maior partido da
análise da informação contida nos mesmos.
A finalizar e nas palavras da vogal do Conselho
Diretivo, Anabela Barata, este é um tema fundamental
para ao qual nem sempre é dedicado o tempo
suficiente, pelo que foi uma boa oportunidade para
propiciar esta reflexão, com vista a potenciar a
comunicação com os que nos rodeiam e podermos
contribuir para organizações mais ágeis.

9ª SESSÃO | 1 JULHO 2021

Após nota introdutória pela embaixadora do
programa, Ana Paula Harfouche, fomos acolhidos
por Catarina João Morgado, responsável
pela PwC’s Academy que apresentou Hugo
Matthioli, Partner de Management Consulting
da PwC, que foi o orador da sessão.
Começando pela definição de conceitos,
percebemos que falar em experiência do paciente
é falar em emoções e que a experiência é tanto
mais positiva quanto nos suscitar emoções
positivas, as quais são absolutamente cruciais
num setor tão crítico como a saúde, em que
a confiança é a principal moeda de troca.
Ficou também claro que, mais do que dados
geográficos, o conhecimento do cidadão passa pela
descrição das diferentes personas que caracterizam
as diferentes tipologias de cidadão, com as suas
expectativas diferenciadas. Personas são, assim,
arquétipos criados a partir de uma observação

exaustiva de utilizadores potenciais em que cada
uma se baseia numa personagem fictícia cujo perfil
combina as características de um grupo social.
Personas ajudam a tomar e defender decisões
e são úteis na construção de empatia e na
compreensão dos segmentos de mercado
para quem a oferta estará disponível.
Após essa tipificação do seu público alvo, seria
possível identificar os pontos de contacto de
diferentes camadas da população com os serviços
prestados e, assim, detetar fragilidades nessa jornada,
potenciando os aspetos que possam ser valorizados.
Tal como concluíram alguns participantes no
final: “o mapeamento destas jornadas é tão
crucial como desafiante” no entanto, a sua
sistematização trouxe uma nova perspetiva
sobre a forma como podemos olhar para os
nossos doentes e utilizadores, permitindo, assim,
redesenhar alguns aspetos, nomeadamente em
termos de alinhamento de mensagens e coesão
entre os diferentes pontos de contacto.
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“A experiência do paciente” - Parte
da fase “Colocar em ação”
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10ª SESSÃO | 9 JULHO 2021
Resolução de problemas com Design Thinking”
Após nota introdutória do Presidente da ARSLVT,
Luís Pisco, que fez questão de acompanhar o
programa muito de perto e pela embaixadora do
programa, Ana Paula Harfouche, fomos acolhidos
pela Catarina João Morgado, responsável pela
PwC’s Academy que apresentou o Hugo Matthioli,
Partner de Management Consulting da PwC.
Nesta sessão, de caráter eminentemente prático, os
participantes foram desafiados a abordar a temática
do Design Thinking e a colocarem em prática os
conceitos na resolução de um caso do quotidiano.
No final os participantes salientaram a pertinência
destes temas e, tal como reforçado pela Catarina
João Morgado da PwC, será agora o momento de
continuar a colocar em prática, ainda antes de uma
próxima oportunidade de reforçar as aprendizagens.

Ficou agendada para 28 de setembro uma sessão
de encerramento do Programa, que contará com a
presença do Presidente da ARSLVT, Luís Pisco e do
Presidente da PwC, António Brochado Correia.
Nessa sessão, além de sistematizar os ganhos para
a organização que este Programa trouxe, haverá
espaço para exploração de macrotendências,
entrega deste booklet de takeaways, bem como
apresentação da 3ª Edição deste Programa.

PARTE II
A FORMULAÇÃO
2 - Macrotendências Digitais e Conectividade

Alzheimer etc, sem que as estruturas familiares
estejam preparadas para acolher os pacientes
(famílias mais pequenas, elevada % de atividade
profissional feminina, restrições de ordem
financeira e condições de habitabilidade);
• Entrada na fase de maior consumo de medicamentos
pela geração dos baby boomers do pós 2ªguerra, que
pode vir a ser obrigada a prolongar o seu tempo de
vida ativa devido a insuficiente capacidade financeira
dos sistemas de pensões;
• Maior impacto de doenças crónicas na população
em idade ativa, devido a doenças adquiridas em
consequência de estilos de vida (ex. obesidade) ou
também a fatores ambientais (ex. alergias).

Félix Ribeiro

I. Macro enquadramento - Fatores de mudança
Demografia e estilos de vida
Como se tem vindo referir, em Portugal - e no
conjunto economias desenvolvidas está-se a assistir
a três processos envolvendo distintas faixas etárias:
• Prolongamento do tempo de vida na população
com 80 e mais anos, sujeita a doenças
incapacitantes do foro neurológico - Parkinson,

Estas três dinâmicas, atuando em conjunto,
vão tornar ainda mais difícil o financiamento
dos sistemas de saúde, sejam eles financiados
em parte por impostos ou em parte pelas
contribuições de empregados e empregadores.

Alteração do padrão de morbilidade
dominante nos países desenvolvidos
Destacamos, nessa mudança do padrão de
morbilidade, as seguintes tendências:
1. As doenças oncológicas vão afirmar‑se como a
principal causa de morte nos países desenvolvidos;
2. A diabetes e outras doenças associadas à
obesidade, bem como doenças inflamatórias
como a artrite reumatoide, vão afirmar‑se como
principais doenças crónicas na população em
idade ativa;
3. O envelhecimento da população vai determinar
maior frequência de doenças incapacitantes do
foro neurológico nas fases pós-ativas da população
(eventualmente forçar a saída precoce do mercado
de trabalho);
4. E podem vir a surgir e desenvolver-se novas
doenças virais.
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As novas tecnologias
e modelos de negócio
nas indústrias da saúde:
que impacto nos CSP
com a Transição Digital?
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Figura 10

ANTEVISÃO DO PADRÃO
DE MORBILIDADE
| HORIZONTE 2040
Fonte: ”Prioritizing Health: A prescription to Prosperity",
2020. McKinsey Global Institue

"The Institute for Health
Metrics and Evaluation
(IHME), the institution
that maintains the leading
database on the global
disease burden, projects
that the global disease
burden (measured in
disability adjusted life
years known as DALYs)
will decline at a slower
rate that in the past. This
particularly applies to
mature economies where
the population is aging
and faces more age and
income-related health
conditions as diabetes,
cardiovascular disease,
and some cancers.
However, greater health
gains are expected in
low-income countries,
many of which lag behind
higher-income countries
in life expectancy and
other measures of health,
mainly from preventable
and treatable causes
such as diarrhea and
malaria, nutritional
disorders, and poor child
and maternal health."

Os financiadores públicos e/ou privados dos diversos
tipos de Sistemas de Saúde irão ser pressionados
• Pelas restrições orçamentais e pela quebra de
crescimento nas economias desenvolvidas; e
• Pelo crescimento potencial da procura e aumento
dos custos dos tratamentos.

Estes vão transferir para os prestadores muito
maiores exigências de controlo de despesas
(envolvendo a liberdade de prescrição dos
médicos) e exigir à indústria farmacêutica
uma prova do valor económico dos novos
medicamentos e outros meios terapêuticos.

II.Mudança Tecnológica
A mudança tecnológica foi tornada possível por
três desenvolvimentos que se interligaram:
1. O surgimento de Novas Terapêuticas Inovadoras
duas grandes áreas de inovação:
• A Genética, graças a avanços na edição genética,
na geotipagem, na definição de perfis, no
mapeamento genético e nas terapias genéticas; e
• A Programação Celular, graças ao
desenvolvimento nas terapias com células
estaminais.

2. Avanços nas Tecnologias Digitais e
Nanotecnologias. O estudo destaca quatro áreas
de inovação:
• A Impressão 3D, que permite obter modelos,
órgãos, tecidos e células por esta via;
• As Nanotecnologias, que permitem dispor de

nano robots, nano partículas e nano circuitos
eletrónicos;
• A Biónica, em que se incluem os órgãos
artificiais, os novos implantes, as próteses,
os dispositivos de apoio funcional e os exo
esqueletos; e
• A Analítica Preditiva, que envolve o Big Data /
Analytics e os avanços em Inteligência Artificial.

3. A muito maior possibilidade por parte dos
pacientes de acesso a tecnologias e a dados sobre
a sua saúde, no que o referido estudo designa por
consumerization of health, que inclui:
• A difusão de dispositivos portáteis de
monitorização permanente de parâmetros
clínicos;
• As apps acessíveis por smartphones ou o que
designa por medicina digital.

III. A Digitalização - Operacionalizando uma
mudança na prestação o dos cuidados de
saúde
Destacaríamos os seguintes elementos relativos
a um possível impacto da Digitalização no
funcionamento futuro dos Sistemas de Saúde:
• Os consumidores passarão a ter à sua disposição
- e serão incentivados a utilizar - um conjunto
de dispositivos portáteis de captação contínua
de dados clinicamente relevantes, desde os
parâmetros clínicos que informam sobre o perfil de
atividade do consumidor aos que sintetizem dados
ambientais relevantes;
• Para além destes dispositivos portáteis (os
wearables), poderão estar disponíveis nas
residências, dispositivos fixos em que a
determinadas horas do dia seja possível obter
informação, por exemplo, sobre a pressão arterial
e temperatura, comparável de imediato com o
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Constrangimentos por parte dos
financiadores dos sistemas de saúde
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Figura 11

AVALIAÇÃO DO IMPACTO POTÊNCIA DAS TENDÊNCIAS
SELECIONADAS
EM QUATRO ÁREAS TERAPÊUTICAS
TABELA III
Fonte:Impacto
"Análise KPMG,
2016
das principais

tendências

O quadro avalia o impacto potência das tendências selecionadas em quatro áreas terapêuticas:
ONCOLOGIA | NEUROLOGIA | DIABETES | CARDIOVASCULAR
Novas terapias
(exemplos selecionados)
Genética

Viabilizadores

Edição de genes,
genotipagem,perfil
genético e
mapeamento,
terapia genética

Transformação da
saúde em produto
de consumo

Avanços na tecnologia

Programação
celular

Ipressão 3D

Terapias com
células-tronco

Modelos
impressos em
3D, órgãos
e células

Nanotecnologia

Biónica

Análise
lógica
preditiva

Acesso do
paciente a dados e
tecnologia

Nanobots,
nanopartículas,
nanochips

Órgãos artificiais,
implantes,
próteses,
dispositivos
auxiliares,
exoesqueletos

Inteligência
artificial,
análise de
big data

Dispositivos de
monitoramento
vestíveis, aplicativos,
gamificação e
medicina digital

PREVENÇÃO

Oncologia

Neurologia

Diabetes

Cardiovascular

DIAGNÓSTICO

Oncologia

Neurologia

Diabetes

Cardiovascular

Oncologia
CURA REAL
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Neurologia

Diabetes

Cardiovascular

FONTE: "Análise KPMG, 2016
OBSERVAÇÃO: Esses exemplos não são exaustivos. Eles são selecionados para
demonstrar os principais desenvolvimentos subjacentes ao segundo turno
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LEGENDA
Forte impacto esperado
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historial dos dados biométricos;
• A disponibilidade destes dados personalizados
permitiria a cada pessoa acompanhar de perto
o seu estado de Saúde, podendo partilhar esses
dados, no todo ou em parte, com entidades
prestadoras de cuidados de Saúde a quem
confie as funções de diagnóstico preditivo, de
aconselhamento em Saúde e de prescrição dos
tratamentos que venham ser necessários;
• A maioria dos cuidados de Saúde atualmente
prestados são considerados no estudo como
sendo altamente algotítmicos e previsíveis, o que
torna possível que parte dos cuidados de Saúde a
fornecer de forma personalizada possa ser apoiado
por aconselhamento baseado em inteligência
artificial;
• A digitalização faz assim entrar no grupo de
entidades agenciáveis pelos indivíduos um
novo tipo de entidades - as plataformas digitais
globais -, que podem passar a funcionar como
inter conectadoras privilegiadas entre os
consumidores e os seus dados, o aconselhamento
por inteligência artificial e os diversos prestadores
de cuidados de Saúde, com regras a definir pelas
autoridades regulamentares dos serviços de
Saúde. A importância da digitalização é tal que as
empresas farmacêuticas Big Pharma reconhecem a
necessidade de integrar os avanços da digitalização
no seu processo de inovação e na sua oferta.
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PARTE III
O PROJECTO

e mesmo aumentar o stock de saúde que cada
cidadão traz consigo, aumentando a sua esperança
de vida e a sua qualidade. É, por isso, imperioso
desenvolver o estudo dos fatores que impactam
nessa preservação da saúde, dos agentes que devem
ser os promotores da sua manutenção, dos meios
necessários que a garantam, dos compromissos
que devem ser rapidamente desencadeados,
para responder a este desafio do século XXI.

A ideia e os
contributos âncora:
Os 80% do bem-estar
Ana Harfouche. Idalécio Lourenço

Na sequência, e no âmbito do ODS 3, como já
foi referido, quer no Preâmbulo deste livro,
quer no Capítulo I - “A AGENDA ARSLVT para a
Sustentabilidade e a adesão ao compromisso com
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU” - iniciou-se um processo metodológico
para promover um pensamento orientado
para o ‘bom governo’ e para a gestão de médio
e longo prazo, dos CSP, no horizonte 2030.

A ideia surge no início de 2019, num contexto de
investigação e organização de reflexões estratégicas
para os quadros dirigentes da ARSLVT, a que se
juntou a necessidade de um alinhamento com
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU, um desafio global do Homem e do planeta
a que a ARSLVT aderiu, com o compromisso
do seu desenvolvimento, no seu planeamento
estratégico e plano de ação, em janeiro de 2020.

Assim, definiu‑se o ponto de partida assumindo que
ao longo desta década e nas próximas, os sistemas de
saúde terão que evoluir numa dupla direção/tendência:

Outras premissas se adicionaram e a ideia foi
crescendo, designadamente, na necessidade de
procurar novas respostas para preservar a saúde

Efetuou-se um périplo investigatório de revisão do
estado da arte, de que se destacam um conjunto de
fatores que impactam nas determinantes de saúde:

• Maior foco na Promoção da Saúde e na Prevenção
da Doença, incluindo o bem-estar social;
• A evolução para o digital, que sendo transversal, vai
impactar na personalização de cuidados.
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Neste contexto, a medicina preditiva e o risco de
saúde individual, as três componentes do diagnóstico
médico - desenvolvidas no ponto Macrotendências
e o ambiente contextual -, a mudança para um
paradigma de prevenção, o diagnóstico precoce e
não apenas a transformação das causas de morte
em doença crónica, foram também contributos
base e âncora para o desenho da ideia.
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Figura 12

COUNTY HEALTH RANKING
& ROADMAP, 2014
Fonte: University of Wisconsin Population Health Institute

COUNTY HEALTH RANKINGS & ROADMAPS - 2014

O que hoje se sabe é que a solução para os
problemas identificados nas últimas duas
décadas, depende das determinantes de saúde
- que podem ser objeto de prevenção, com
medidas, ações adequadas e consistentes.
Com efeito, as determinantes de Saúde (vide Figura

Metrics

12) apontam para que o sucesso dos seus resultados
dependa muito mais (até 80%) do estilo de vida e
dos comportamentos individuais, do contexto e
das condições socioeconómicas e ambientais da
vida das pessoas, do que dos cuidados de saúde.
Aproximadamente, 20% dos resultados obtidos em
saúde têm origem na prestação de cuidados clínicos,

Figura 13

PIRÂMIDE DAS NECESSIDADES NA
PERSPETIVA DOS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

associados ao acesso e à qualidade dos serviços
prestados. Os 80% dos resultados têm origem nos
comportamentos (30%) - tabaco, dietas e exercício,
álcool e uso de drogas, comportamento sexual. Os
fatores sociais e económicos - educação, emprego,
rendimentos, suporte familiar e social - representam
40% dos resultados. Os restantes 10% derivam de
fatores físicos e ambientais - qualidade do ar e da
água, da habitação, do trânsito e da poluição -.
Resulta da revisão sistemática da literatura que a
saúde será, cada vez mais, baseada numa visão
holística de uma “Saúde Única” transversal, que
associa e liga pessoas e natureza, numa abordagem
integrada do sistema (organização e recursos,
sejam públicos, privados e sociais), e realizada
em articulação com outros atores externos à

saúde (segurança social, indústria, economia,
comunidades…), dando prioridade à prevenção e
promoção da saúde. Substituindo, tanto quanto
possível, a visão da saúde centrada no hospital, para
uma visão centrada nos Cuidados de Saúde Primários.
Decorrente desta abordagem, foram integrados
os 17 ODS, numa ótica de pirâmide das
necessidades, elaborada em coprodução com
os alunos, no âmbito de uma unidade curricular
universitária, que demonstra a visão holística
referida no parágrafo anterior (vide Figura 13).
Em sequência, a Equipa Científica concebeu, em
dezembro de 2019, numa lógica de ‘pirâmide
das necessidades’, uma estratificação por
níveis de responsabilidades - individuais e

CAPÍTULO I. SITUAÇÃO DE PARTIDA E FORMULAÇÃO DO PROJETO

Fonte: Harfouche, A. e Alunos, 2019
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Figura 14

PIRÂMIDE DEZEMBRO 2019 |
PROMOVER A AUTOCONSCIÊNCIA
INDIVIDUAL E SOCIAL 2020 - 2030
Fonte: Elaboração própria

5º NÍVEL

RUMO

4º NÍVEL

HOSPITAIS

3º NÍVEL | PROMOÇÃO
DA SAÚDE E PREVENÇÃO
DA DOENÇA

VALORES E TENDÊNCIAS
• Consciência Social • Conhecimento e Educação • Investigação • Inovação • Digital

INTEGRAÇÃO VERTICAL DE SERVIÇOS
Assenta em sistemas robustos de comunicação e informação, mas também na colaboração entre serviços:
• Estruturar modelos de referenciação (CSP referenciam para os cuidados diferenciados (HH);
• Estratificação do risco;
• Integração vertical e horizontal de serviços, que facilita a referenciação, e colaboração entre serviços.

CUIDADOS DE SAÚDE
PRIMÁRIOS (CSP)

MELHORIA/MANUTENÇÃO DA SAÚDE INDIVIDUAL E COLECTIVA
• 1º Nível de cuidados; contato privilegiado com os cuidados de saúde, compreensivos, contínuos, próximos
e adequadamente equipados ( QUE carteira de serviços);
• Constituem A RAIZ de um sistema de saúde que pode melhorar a saúde das pessoas, reduzir a despesa e
diminuir as desigualdades: Check up /rastreios/acompanhamento dos riscos (CONHECIMENTO DOS
indicadores de saúde da população por área geográfica)

2º NÍVEL

RESPONSABILIDADE SOCIAL /
CIDADES INTELIGENTES E
SUSTENTÁVEIS

CONDIÇÕES DE VIDA SAUDÁVEL PROPORCIONADAS PELAS AUTARQUIAS
(CIDADES INTELIGENTES ONDE HABITA OU TRABALHA)
• Comunidades Seguras e rastreáveis • Qualidade do Ar, Água • Tráfego…
• Proximidade das Infraestruturas com impacto na vida saudável (Infra est. atividade física,
florestação das cidades, compostagem e resíduos…)

1º NÍVEL

RESPONSABILIDADE
INDIVIDUAL

COMPORTAMENTO RESPONSÁVEL
• Rotinas • Intervalo de descanso • Conforto físico • Autocuidado: alimentação
• Atividade Física…

PIRÂMIDE DAS RESPONSABILIDADES

coletivas - na promoção da qualidade de vida
e bem-estar, já que 50% dos impactos na
saúde dependem das determinantes de saúde
exteriores ao indivíduo e 30% dependem dos
comportamentos individuais (vide Figura 14).
Para materializar a ideia, que foi sendo corporizada
ao longo do caminho descrito no preâmbulo,
deu-se início a um Estudo Estratégico com o
objetivo de estudar - como poderão evoluir a
prestação e a organização dos Cuidados de Saúde
Primários na Região (ARSLVT), dentro de uma
década (2030) - com recurso à realização de um

exercício de aplicação do Método DELPHI, que é
descrito no Ensaio 3, deste Livro, e que decorre, dos
ensinamentos obtidos no Ensaio 1 e no Ensaio 2.

ser medida, passa por uma estratégia e uma
execução baseada precisamente nos princípios
e eixos na Promoção da Saúde e Prevenção da
Doença, ou seja, em que os Cuidados de Saúde
Primários terão progressivamente um papel mais
central e uma responsabilidade maior no SNS.
Para podermos ter uma compreensão global a mais
profunda desta convergência, precisamos recuar
no tempo, pelo menos à época do pós-2ª guerra
mundial, nomeadamente na Europa Ocidental.
Assistiu-se então à criação de Sistemas de Saúde
organizados pelos Estados e/ou em colaboração
com empregadores e empregados, enquadrados nos
Welfare States que se consolidaram nesse período.

Macro Enquadramento
e Ambiente Contextual
Félix Ribeiro
A prioridade à Promoção da Saúde e Prevenção
da Doença resulta, basicamente, da convergência,
no tempo e no espaço, de uma emergência
imediata, de uma necessidade de curto e médio
prazo, de acordo com as várias necessidades e, da
realização de uma visão abrangente e integrada
para o futuro do sistema de saúde, assente na
coresponsabilização entre os e dos indivíduos
(cidadãos, doentes, contribuintes), da comunidade/
sociedade civil/parceiros sociais e do Estado.
Esta visão, para ser implementada com sucesso,
isto é, com resultados em Saúde e passível de

1. A proteção das populações face a doenças
infeciosas contagiosas e a epidemias, recorrendo
a campanhas de vacinação (quando estavam
disponíveis vacinas no mercado farmacêutico)
e envolvendo as redes de hospitais públicos
ou privados (com ou sem objetivos lucrativos)
através de acordos com os Estados para apoio ao
tratamento das vítimas dessas doenças.
2. A criação de redes de Clínicas ou Centros de saúde
próximos dos locais de residência, em que um
corpo de médicos generalistas acompanhava
individualmente as populações, no que passou a
ser designado de cuidados primários e, quando
considerado necessário, orientavam os seus
pacientes para cuidados de especialidade.
3. Os hospitais públicos ou privados com acordos
com o Estado, além de assegurarem as
intervenções de urgência face a acidentes de
diverso tipo que podiam ocorrer, concentravam
os equipamentos pesados de diagnóstico - que
se multiplicaram partir da década de 50 do
século XX - e asseguravam a infraestrutura e os
recursos humanos especializados para cirurgias

CAPÍTULO I. SITUAÇÃO DE PARTIDA E FORMULAÇÃO DO PROJETO

Estes sistemas admitiram basicamente
três níveis de intervenção:
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numa variedade de especialidades e os cuidados
intensivos. A disponibilidade nos hospitais de
especialistas múltiplos de áreas clínicas permitiu
a opção de localizar nos hospitais a oferta por
parte dos Sistemas dos Cuidados de Saúde nas
especialidades, em princípio sob orientação dos
médicos generalistas.

Estes Sistemas de Saúde na Europa Ocidental
no pós-guerra reforçaram o seu papel como
“sistemas de tratamento de doenças”, com a
comparticipação no custo dos medicamentos
desenvolvidos e disponibilizados pelas empresas
farmacêuticas em competição no mercado
internacional, reservando-se os Estados, em
muito casos, através de instituições próprias, a
definição de quais os medicamentos que poderiam
ser objeto de prescrição e consequentemente de
comparticipação nos seus preços de custo - o que
tornou possível a massificação dos consumos de
medicamentos -, e fez do diagnóstico e da prescrição
de medicamentos tarefas chave dos médicos
generalistas da rede de cuidados primários.
Entretanto, o mundo evolui desde os anos 50 e os
pressupostos e princípios que então conduziram à
criação do Welfare State também foram evoluindo,
muitos ultrapassados e outros deixaram de
fazer qualquer sentido para pensar a política
de saúde e as políticas públicas com base no
enquadramento dos anos 50, baseado numa guerra.
Com efeito, nas sociedades com economias
desenvolvidas tem vindo a assistir-se, sobretudo
nas últimas décadas, a um conjunto de um
fenómenos, de onde se destaca a demografia ‑
envelhecimento da população -, traduzida em:
• Prolongamento do tempo de vida na população
com 80 e mais anos, sujeita a doenças
incapacitantes do foro neurológico - Parkinson,

Alzheimer etc, sem que as estruturas familiares
estejam preparadas para acolher os doentes.
• Entrada na fase de maior consumo de
medicamentos por parte da geração muito
numerosa dos baby boomers do pós-2ª guerra, que
podem vir a ser obrigada a prolongar o seu tempo
de vida ativa - eventualmente em tempo parcial
‑ devido a insuficiente capacidade financeira dos
sistemas de pensões existentes
• Maior impacto de doenças crónicas na população
em idade ativa, devido a doenças adquiridas em
consequência de estilos de vida (ex. obesidade) ou
também a fatores ambientais (ex. alergias). Com
efeito a alimentação, o sedentarismo, o consumo
de bebidas alcoólicas, o consumo de tabaco ou
de drogas têm um impacto cada vez maior nos
padrões de morbilidade, ao que se vêm acrescentar
os impactos ambientais, traduzidos em alergias,
doenças respiratórias, etc

Estas três dinâmicas, atuando
em conjunto, vão constituir
um desafio á sustentabilidade
financeira futura de sistemas
nacionais de saúde, sejam eles
financiados por impostos ou
em parte pelas contribuições de
empregados e empregadores.
Assim, e no que respeita á evolução dos padrões
de morbilidade nas sociedades com economias
mais desenvolvidas, considerámos que se podem
destacar as seguintes tendências, no horizonte 2030:

1. As doenças oncológicas vão afirmar‑se
como a principal causa de morte nos países
desenvolvidos.
2. A diabetes e outras doenças associadas à
obesidade, bem como doenças inflamatórias
como a artrite reumatoide, vão afirmar‑se como
principais doenças crónicas na população em
idade ativa.
3. O envelhecimento da população vai determinar
maior frequência de doenças incapacitantes
do foro neurológico nas fases pós-ativas da
população.
4. E podem vir a desenvolver-se novas doenças virais.

UMA EVOLUÇÃO
NO PARADIGMA DO
DIAGNÓSTICO MÉDICO:
As três componentes do
diagnóstico médico
A capacidade de compreender as
doenças que se vão tornar mais
ameaçadoras e de conceber
tratamentos ao nível molecular
vai atribuir um papel cada vez

• Os financiadores públicos e privados dos diversos
tipos de Sistemas de Saúde - pressionados por um
lado pelas restrições orçamentais e pela quebra
de crescimento nas economias desenvolvidas, e
por outro pelo crescimento da procura potencial
e pela elevação dos custos dos tratamentos vão transmitir aos prestadores muito maiores
exigências de controlo de despesas (enquadrando
a liberdade de prescrição dos médicos) e à indústria
farmacêutica uma prova do valor económico dos
novos medicamentos.
• A indústria farmacêutica, por sua vez, pode
também vir a defrontar-se com uma evolução
por parte dos Sistemas de Saúde no sentido de
incentivar uma mudança para um paradigma de
prevenção de doenças e de cura definitiva das
mesmas, e não apenas a sua transformação de
causas de morte em doenças crónicas.

maior ao diagnóstico utilizando
ferramentas moleculares.
O diagnóstico médico passará assim a
incluir três componentes:
• Um early diagnostic que alerte para o
início de uma doença;
• Um prospetive diagnostic em que se
antecipa a possibilidade de ocorrência
futura de uma doença;
• Um companion diagnostic que permita
administrar um dado tratamento de
maneira mais eficaz, tendo em conta
as características especificas dos
doentes.

Todos contribuindo para uma
abordagem mais personalizada da
medicina, ao permitirem recolher
informação sobre genes, proteínas
e fatores ambientais para prevenir,
diagnosticar e tratar doenças.
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Além do Macro Enquadramento demográfico,
da emergência das alterações climáticas e suas
consequências (no modo vida, alimentação,
disponibilidade de recursos como a água…,
etc), também tem vindo a mudar o Ambiente
Contextual que rodeia mais diretamente os
Sistemas Nacionais de Saúde, mudança em
que se salientam os seguintes aspetos:
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Macro Tendências:
• Alteração nas “relações de força” no
interior da cadeia de valor das indústrias
e serviços de saúde, devido às novas
exigências colocadas aos prestadores
e aos inovadores, nomeadamente à
Indústria Farmacêutica, mas também aos
Governos e às Seguradoras no sentido da
redução dos preços dos medicamentos e
da demonstração mais cabal do valor das
suas soluções e intervenções terapêuticas,
passando a fazer depender os pagamentos e
comparticipações do sucesso dos produtos
e dos procedimentos através de métricas de
resultados, como por exemplo, a introdução
do Value Based Pricing (VBP).
• Mudança do paradigma do enfoque no
tratamento da doença para um paradigma
de prevenção, diagnóstico e cura. Esta
mudança, por sua vez, vai atrair um conjunto
de novos atores de dentro e de fora das
fronteiras tradicionais do setor da Saúde,
destacando-se nestes últimos, empresas
associadas à inovação diruptiva por via da
digitalização.

• Os avanços científicos e tecnológicos vão criar uma
base para melhor compreender os mecanismos
de doenças e os meios de diagnóstico precoce
das mesmas, que permitirão uma intervenção
para as impedir. E a medicina preditiva vai a prazo
determinar uma mudança no modo de abordar o
risco de Saúde individual e, através disso, inovar
nos modos de financiar a cobertura diferenciada
desse mesmo risco.

• Ao mesmo tempo que as imunoterapias vão
reforçar a sua importância nas terapêuticas a
desenvolver.
• Os custos de desenvolvimento de novos fármacos
continuarão a crescer, quer para as doenças
referidas no Macro Enquadramento, quer para
doenças raras, indo assistir-se á entrada mais
significativa de fármacos biológicos, muito mais
caros de desenvolver, sem que tal deixe de manter
ainda as small mollecules químicas como foco da
drug discovery
• Para além dos fármacos irão desenvolver-se outros
tipos de intervenções terapêuticas, desde novas
vacinas, quer para doenças infeciosas, quer para
doenças não transmissíveis; avanços nas terapias
associadas á regeneração de tecidos e inovação nos
modos de administração dos medicamentos.
• O surgimento destas Novas Terapêuticas
Inovadoras fica a dever‑se muito aos
desenvolvimentos verificados na Genética, graças
a avanços na edição genética, na genotipagem, na
definição de perfis, no mapeamento genético e
nas terapias genéticas e na Programação Celular,
graças, nomeadamente, ao desenvolvimento nas
terapias com células estaminais.
• Paralelamente, os avanços nas Tecnologias Digitais
e Nanotecnologias vão permitir permitindo a
entrada de novo tipo de empresas no ecossistema
de inovação na Tecnologias de Saúde, como por
exemplo:
1. A Analítica Preditiva, que envolve o Big
Data/Analytics e os avanços em Inteligência
Artificial.
2. A Impressão 3D, que permite obter modelos,
órgãos, tecidos e células por esta via.
3. As Nanotecnologias, que permitem dispor
de nano robots, nano partículas e nano
circuitos eletrónicos.
4. A Biónica, em que se incluem os órgãos
artificiais, os novos implantes, as próteses,
os dispositivos de apoio funcional e os exo
esqueletos.

5. A muito maior possibilidade por parte dos
pacientes de acesso a tecnologias e a dados
sobre a sua saúde, em que se inclui a difusão
de dispositivos portáteis de monitorização
permanente de parâmetros clínicos; as apps
acessíveis por smartphones no que designa
por medicina digital

doentes, levando obrigatoriamente a uma maior
concentração física de serviços/especialidades e dos
recursos disponíveis para uma melhor qualidade
e mais eficaz e eficientes na prestação do serviço
ao doente. E, muito importante, uma cada vez
maior expectativa/exigência por parte do doente/
cidadão de um serviço melhor, mais rápido e com
melhores resultados, quase milagroso, e um custo
quase simbólico (pelo menos no SNS público).

Os desafios dos CSP (e logo da ARSLVT)

Hoje as circunstâncias não são mais as mesmas.
Existe uma tendência geral para o crescimento
continuado da despesa per capita total, pública,
privada e social, em Saúde, mesmo que a despesa
total continue a aumentar todos os anos – fruto do
envelhecimento, do maior tempo de vida do ser
humano, das doenças crónicas ou da multipatologias
de cada doente… - e, associado a tudo isto a pressão
para aumentar o investimento em inovação clínica
e a necessidade de concentração de equipas
multidisciplinares, o que implica concentração e
centralização de recursos, o que impacta no acesso
de proximidade. O que exige uma nova abordagem.
Mas o SNS, também ele, experimenta os impactos das
transformações referidas que acabámos de referir
no seu Macro enquadramento e no seu Ambiente
Contextual, bem como, a crescente integração e
multidisciplinaridade na prestação de cuidados
de saúde que decorre, entre outras explicações da
necessidade de responder às multipatologias dos
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O Serviço Nacional de Saúde (SNS) público, sistema
pago pelo imposto, permitiu realizar em pouco
tempo uma cobertura completa do País em termos
de vacinação, cuidados primários e hospitalares
que, em conjugação com o investimento em
saneamento básico e melhorias nas condições
de habitação do conjunto da população, muito
contribuiu para que Portugal registasse melhorias
impressionantes em indicadores básicos de saúde.

Entre os principais desafios/prioridades do SNS,
logo para os CSP, encontram-se: melhorar a
qualidade de acesso, motivar os profissionais de
saúde, aumentar a sua produtividade e reforçar
o investimento. O primeiro desafio prende‑se
“com o envelhecimento demográfico, com as
alterações epidemiológicas e as multimorbilidades”,
conjugação de fatores que têm gerado uma
“procura crescente” de cuidados de saúde.

135

136

CAPÍTULO II
A IMPLEMENTAÇÃO
DO PROJETO

PARTE I
OS PRIMEIROS PASSOS
PARTE II
ABORDAGEM METODOLÓGICA
PARTE III
PRINCIPAIS RESULTADOS
| NÚCLEO CENTRAL DOS CUIDADOS
DE SAÚDE PRIMÁRIOS

137

PARTE I
OS PRIMEIROS
PASSOS

Ana Harfouche. Idalécio
Lourenço. Félix Ribeiro

Realizou-se no Palácio Nacional da Ajuda, a 3 de
dezembro de 2019, no âmbito da 1ª Edição do
Programa de Conhecimento & Desenvolvimento
Sustentável, a Primeira Conferência da ARSLVT
com o título “Desafios da ARSLVT para as
Próximas Décadas” (vide Figura 15).
Ana Harfouche, que lidera o Programa de
Conhecimento & Desenvolvimento Sustentável,
enquadrou a 1ª Conferência da ARSLVT
nos 17 Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030 da ONU.
Foi nesta Conferência, que se divulgou a iniciativa de
reflexão prospetiva sobre o futuro dos cuidados de
saúde primários e das suas interações com outras
componentes do SNS, no horizonte 2030, iniciativa
descrita nos Ensaios constantes do Capítulo II.

CAPÍTULO II. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

A 1ª Conferência da
ARSLVT: “Desafios
da ARSLVT para as
Próximas Décadas”
e o 1º Caderno
- Evidências I
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Figura 15

A 1º Conferência dava início à iniciativa e
materializava a IDEIA descrita no final do Capítulo I.

PROGRAMA DA 1ª
CONFERÊNCIA ARSLVT

O Presidente da ARSLVT, Dr. Luís Pisco, explicou
que esta Conferência decorre de um conjunto de
iniciativas que a ARSLVT tem vindo a promover
junto dos seus colaboradores no âmbito dos
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da Organização das Nações Unidas, em que
se insere o Programa de Conhecimento para
Desenvolvimento da Agenda 2030.

Fonte: Elaboração própria

1ª Conferência

Desafios da ARS para
as próximas décadas
40 Anos do Serviço Nacional de Saúde

3 DEZ 2019

Palácio Nacional da Ajuda
Sala D.Luís

PROGRAMA
09h30

Receção

10h00

Sessão de Abertura

Na sua intervenção, o Presidente da ARSLVT
referiu três aspetos fundamentais:

Welcome coffee

Luís Pisco

Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, IP

José Alberto Ribeiro

Diretor do Palácio Nacional da Ajuda

10h20

Palácio da Ajuda | Sala D.Luís

Enquadramento
Ana Harfouche

Assessora | Conhecimento e Sustentabilidade | ARSLVT

10h30

A Inovação Tecnológica e os Sistemas Nacionais de Saúde
Félix Ribeiro

Promoção e interação entre os dirigentes da
Instituição assente no desenvolvimento e reforço
das competências técnicas e profissionais;

Economista | Consultor da Fundação Calouste Gulbenkian

11h00

Consequências da Inovação Tecnológica no Processo
de Aquisição: Capacidade e Competência dos Recursos
Artur Trindade Mimoso

Vogal Executivo do Conselho de Administração da SPMS

11h15

Entrevista
Helena Garrido

Diretora - Adjunta de Informação | RTP

Félix Ribeiro

Economista | Consultor da Fundação Calouste Gulbenkian

Artur Trindade Mimoso

Vogal Executivo do Conselho de Administração da SPMS

11h40

Sessão de Encerramento
Marta Temido

O papel ativo, cooperativo e com valor acrescentado
na concretização de algumas medidas que
melhorem as metas e os indicadores globais
da Região e de Portugal no âmbito da Agenda
2030, com especial enfoque na prevenção;

Ministra da Saúde

12h00

Network brunch

Recordou-se o passo importante e decisivo com a
integração na equipa de projeto - ainda em construção
- do Professor Doutor José Félix Ribeiro, consultor
da Fundação Calouste Gulbenkian, no final do verão
de 2019. Esta “contratação” contribuiu para definir e
consolidar a ideia de que a formulação estratégica e
o planeamento do futuro da prestação de cuidados
por parte da ARSLVT e, nomeadamente, os Cuidados
de Saúde Primários, teria de passar, por um lado,
por uma reflexão mais aprofundada e abrangente
e por uma participão/envolvimento dos principais
atores (de topo e operacionais da área clínica) e,
por outro lado, pelo recurso a uma metodologia
e matrizes de análise maduras e testadas.

Por último, as novas tecnologias, que segundo
Dr. Luís Pisco “urge analisar o passado e presente,
perspetivando o futuro da inovação tecnológica,
dos sistemas de saúde e consequentemente da
relação das instituições com os utentes”.
Complementarmente, Félix Ribeiro, com vasta
experiência nas áreas de Prospetiva, Economia
Internacional e Relações Internacionais, propôs à
reflexão e posterior discussão temas tão importantes,
como o papel e o modelo de negócio dominante
até à passagem do milénio de um setor chave
na inovação tecnológica da saúde - a Indústria
Farmacêutica. Indústria que desempenha um
papel crucial na eficácia da atuação dos Sistemas
de Saúde. Como reflexão final deixou alertas:

Como é que a demografia, a evolução dos padrões
de morbilidade, os avanços na investigação e
os constrangimentos orçamentais podem ser
compaginados com uma evolução tecnológica
cada vez mais presente e necessária.
Em paralelo, na 1ª Conferência foi lançado o 1º
Caderno da ARSLVT - Evidências I, que teve como
primeira edição o tema: “A Inovação Tecnológica
na Saúde: AS INDÚSTRIAS QUE A LIDERAM E OS
SISTEMAS NACIONAIS DE SAÚDE - QUE FUTUROS?”
A edição revela os temas cruciais para o futuro
do Sector da Saúde e o seu alinhamento com
os ODS preconizados pela Agenda 2030.

No seguimento desta dupla iniciativa, foi
apresentado formalmente em janeiro de 2020
o projeto e a Equipa Científica ao Conselho
Diretivo da ARSLVT, que deliberou aprovar
em despacho de 6 de fevereiro de 2020.
Começava o Ensaio 2.
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Este 1º Caderno pretendeu ser um contributo para
agregar ideias, pessoas e instituições que, em
conjunto e ao longo dos próximos anos, atuem de
forma alinhada com os ODS, contribuindo, desse
modo, para a prosperidade da Região de Lisboa
e Vale do Tejo, nomeadamente no que se refere
ao ODS nº 3 - (Saúde de Qualidade); para o qual
contribuem o ODS nº 4 - (Educação de Qualidade
ao longo da vida para todos os profissionais da
Saúde) e o ODS nº 17 - respeitante às Parcerias.
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Tratando-se de uma agenda universal, assente
em 17 ODS e 169 metas, a implementar por todos
os países da Organização das Nações Unidas, a
Agenda 2030 pressupõe a integração dos ODS
nas políticas, processos e ações desenvolvidas
nos planos nacionais e áreas regionais do mundo.
Assim, a ARSLVT incorpora este desafio do Século
como um dos seus pilares estratégicos.

ODS número 17 - Parcerias para a
implementação dos objetivos

A ARSLVT entendeu aderir ao compromisso dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e pensar
sobre as metas pré-existentes, mas também,
pensar em novas metas que acompanhem os
desafios do mundo em permanente mudança.

CAPÍTULO II. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

As Parcerias e
o Compromisso
com os ODS

A ARSLVT tem promovido e continuará a
promover Parcerias com várias entidades, para
atingir os ODS que tem vindo a desenvolver
no sentido de contribuir, quer para o objetivo
base o ODS 3 - Saúde de Qualidade -, foco
de qualquer sistema de saúde, quer para o
desenvolvimento dos objetivos complementares
e com contribuição direta, o ODS 4 - Educação de
Qualidade - e o ODS 11 - Cidades e Comunidades
Sustentáveis -, os quais terão uma contribuição
- direta e indireta - para os restantes ODS.
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Figura 16

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES 2019
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Para fazer jus a este compromisso a ARSLVT
incorporou, pela primeira vez, no Relatório de
Atividades 2019, a referência em capítulo próprio,
do seu alinhamento com os ODS (vide Figura 16).

Ͳ

PARTE II
ABORDAGEM
METODOLÓGICA

Ana Harfouche

O Ensaio 1 resulta das reflexões partilhadas com
personalidades de relevo e que durante a 1ª Edição
do Programa de Conhecimento & Desenvolvimento
Sustentável (descrita no Capítulo I) trouxeram
conhecimentos e saberes que a todos enriqueceram.
Deixamos o pensamento de dois dos oradores
convidados - Almirante António Silva Ribeiro e
Doutor Emílio Rui Vilar – que valorizaram o sentido
de pertença institucional e proporcionaram
troca de experiências e saberes.
CAPÍTULO II. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Ensaio 1:
“Conversas com...”
personalidades de
relevo nacional
| Algumas notas
das reflexões
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A utilidade do planeamento estratégico
António Silva Ribeiro
Almirante

Todos os actores sociais, sejam países, organizações
ou pessoas, querendo melhorar a sua situação
actual, estabelecem futuros desejados, que são
traduzidos por interesses de desenvolvimento,
relacionados com bens que pretendem obter ou
incrementar, e interesses de segurança, relativos
a bens que pretendem proteger ou salvaguardar.
Para as pessoas, podemos hierarquizar estes
interesses em: vitais, ligados ao acesso ao ar, à água,
à comida e ao repouso; importantes, respeitantes
ao abrigo, à estabilidade e à ligação social;
assessórios, associados ao prestígio e à realização.
Para a concretização dos interesses de
desenvolvimento, cada actor social necessita de
planear, deliberadamente e com flexibilidade,
o que fazer e como fazer de forma adequada,
exequível e aceitável. Nesse sentido, formula
medidas e operacionaliza acções, segundo as
disciplinas de planeamento genético (ou logístico),
estrutural (ou organizacional) e operacional. Em
cada uma dessas disciplinas articula os factores
de decisão, isto é, os objetivos a alcançar, com
os meios a empregar, no ambiente onde agir e
no tempo para operar. A intensidade do esforço
que cada actor admite imprimir nas acções
necessárias à concretização dos seus interesses,
aumenta com a relevância hierárquica destes.
O grau em que cada actor social concretiza os
seus interesses, depende da eficácia e eficiência
do planeamento, e é traduzido pela progressão
da situação do actor social, no sentido do futuro
desejado ou do futuro forçado (ou não planeado).
No planeamento do que fazer e como fazer para

concretizar os interesses de desenvolvimento,
cada actor social deve ter em consideração se, no
ambiente em que vai agir, prevalecem os processos:
• Conjuntivos, nos quais os actores sociais, por terem
interesses compatíveis, se encontram em harmonia
e, por isso, estabelecem as relações de cooperação,
de acomodação ou de assimilação, típicas das
situações consensuais;
• Disjuntivos, nos quais os actores sociais, por
terem interesses incompatíveis, se encontram em
desacordo e, por isso, estabelecem relações de
competição, de oposição ou de conflito, típicas das
situações estratégicas.

Quando, no âmbito das situações estratégicas, um
actor social vê afectada a sua condição de segurança,
isto é, a forma, mais ou menos tranquila, como pode
concretizar os seus interesses de desenvolvimento,
necessita de planear estrategicamente o que fazer
e como fazer, para proteger esses interesses das
ameaças existentes no ambiente em que opera.
Para isso, formula medidas e operacionaliza
acções estratégicas, articulando os factores de
decisão, segundo as disciplinas de planeamento,
no âmbito de planos de acção estratégica, de
forma a que, pelo emprego das potencialidades e
a salvaguarda das vulnerabilidades características
do seu ambiente interno, possa explorar as
oportunidades e superar as ameaças existentes no
seu ambiente externo. Surgem, assim, os interesses
de segurança desse actor social, cuja consecução
é determinante para o grau de concretização
dos seus interesses de desenvolvimento.
O planeamento estratégico é decisivo para a
progressão de um actor social, entre a situação
actual e o futuro desejado, num determinado
intervalo temporal (ta, t f ). Todavia, quando este actor
social não possui, em níveis apropriados, culturas
de planeamento e de estratégia, aquilo que se

Estando o improviso e o desenrascanço tão
generalizados na maioria dos actores sociais, importa
referir que não são uma fatalidade intransponível e
perene na sua vida, desde que, de forma estruturada
e articulada, os governos promovam: o ensino, nos
diferentes níveis de escolaridade e com distintos
graus de complexidade, das regras básicas e das
técnicas do planeamento estratégico aplicáveis a
todas as actividades humanas; e a utilização, na

resolução dos problemas de desenvolvimento e
de segurança que confrontam todo e qualquer
actor social, do método científico do planeamento
estratégico, a seguir enunciado, nas suas quatro fases.
Na 1ª fase analisa-se o ambiente. Para isso,
consideram-se os principais factores dos ambientes
externo e interno do actor social. A etapa de análise
do ambiente externo visa identificar ameaças e
oportunidades. Pode ser feita, relativamente ao
ambiente global externo, com recurso a várias
ferramentas, como a análise PESTAL, que considera os
factores políticos, económicos, sociais, tecnológicos,
ambientais e legais, que, no tempo presente, devem
dar relevância aos aspectos éticos e demográficos.
São factores que, embora não afectem directamente
as actividades de curto prazo do actor social, podem
e, normalmente conseguem, influenciar as decisões
de longo prazo. Esta análise considera, ainda, os
principais actores com quem se interage, isto é, os
que afectam directamente, ou são afectados, pelas

CAPÍTULO II. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

verifica é que a concretização dos seus interesses
de desenvolvimento e de segurança é tentada,
sobretudo, à custa da adopção do improviso como
estado de espírito e do desenrascanço como atitude!
Esta forma simplista, mas muito comum, de pensar
no que fazer e de operar o como fazer, leva a que,
sob o efeito das pressões ambientais, seja baixo
o grau de concretização daqueles interesses, o
que leva um actor social a progredir da situação
actual para um futuro forçado, quase sempre
com menos desenvolvimento e segurança.
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nossas acções. A análise ao ambiente interno visa
identificar as potencialidades e as vulnerabilidades do
actor social. Pode ser feita recorrendo a ferramentas
que consideram a estrutura, a cultura e os recursos
característicos de cada actor social, factores sobre
os quais não existe um controlo de curto prazo,
embora confiram forma ao contexto interno, no
qual as acções estratégicas são realizadas.
Na 2.ª fase formulam-se as medidas. Para isso,
desenvolvem-se os planos de longo prazo, destinados
à gestão efectiva das ameaças e oportunidades
do ambiente externo, face às potencialidades e
vulnerabilidades do actor social. Esta fase inclui
as etapas de definição/revisão da missão, de
identificação dos objectivos, de elaboração do
plano de acção estratégica e da definição das
políticas sectoriais. Estas, aplicam-se, sobretudo, a
organizações ou países e consistem em orientações
para a tomada de decisão e alinhamento, a todos
os níveis da estrutura do actor social, ligando a
formulação à operacionalização da estratégia.
Na 3.ª fase operacionalizam-se as acções. Para isso,
põem-se em prática o plano de acção estratégica
e as políticas sectoriais, através das etapas do
desenvolvimento de iniciativas (programas,
projectos ou actividades) de orçamentos e de
procedimentos. Estes, são sistemas sequenciais de
passos ou técnicas, que desenvolvem, em detalhe,
como deve ser feita uma determinada tarefa ou
trabalho, no âmbito da execução das iniciativas.
Na 4.ª fase avaliam-se os resultados. Para isso,
monitorizam-se as iniciativas e controlam-se
os indicadores de desempenho do actor social,
comparando-os com os desejados, de forma a que
os decisores, a todos os níveis da estrutura do actor
social, com base na informação obtida, possam tomar
acções correctivas e resolver problemas, melhorando
continuamente os resultados do processo estratégico.
Com essa finalidade e, em simultâneo com todas as

fases e etapas, existe um processo de retroacção
da informação resultante do controlo, de forma a
corrigir eventuais desvios da análise do ambiente,
bem como dificuldades ou erros na formulação de
medidas, ou na operacionalização das acções.
Para que, pela aplicação do método científico
do planeamento estratégico à resolução de
problemas de desenvolvimento e de segurança
que confrontam todo e qualquer actor social, se
obtenham os resultados mais eficazes e eficientes,
importa que o planeador estratégico esteja dotado
de dois tipos de competências essenciais que, ao
proporcionarem arte ao processo de planeamento,
conferem genialidade à análise do ambiente, à
formulação das medidas, à operacionalização das
acções e à avaliação dos resultados. São elas: as
competências técnicas associadas à gestão e à
liderança, que garantem o estabelecimento do rumo,
o planeamento, a organização, o alinhamento, a
direcção, a motivação e o controlo; e as competências
comportamentais resultantes da prática, como a
inteligência emocional, a capacidade de adaptação
e de trabalho em equipa, que exercitam a gestão
e a liderança, ao mesmo tempo que facultam o
conhecimento do passado, desenvolvem processos
e permitem divulgar os conhecimentos. Se as
competências comportamentais só se adquirem
e incrementam pelo exercício de funções, as
competências técnicas de gestão e de liderança
podem ser obtidas e desenvolvidas através do ensino
e da aprendizagem. Como tal, devem fazer parte dos
currículos de quem estuda planeamento estratégico.
É pela incorporação das competências essenciais
dos planeadores estratégicos, nos trabalhos
de cada fase e etapa do método científico do
planeamento estratégico, que resultam os
melhores planos de acção estratégica para a
concretização dos interesses de desenvolvimento
e segurança de cada país, organização ou pessoa.

Figura 17

Do bom governo

Benemerência, Instrução e Contrato social.

Emílio Rui Vilar

Já no final do século XX, depois da implosão do
império soviético e na breve “pax americana”
que conhecemos até à crise do 11 de Setembro,
assinalaríamos: Conhecimento, Democracia, Não
Discriminação, Solidariedade, Integridade, Filantropia,
Educação, Sociedade Civil, Stakeholders e Governance.

Parte I
Partindo de uma visita à Sala da Paz no
Pallazo Pubblico de Siena, podemos tentar
compreender a evolução, ao longo do tempo, dos
conceitos-chave e dos valores do bom governo.
Assim o léxico inicial, naquela primeira
metade do século XIV, seria: Sabedoria,
Justiça, Concórdia, Paz, Fortaleza, Prudência,
Caridade, Magnanimidade e Temperança.
No final do século XVIII, após a revolução
francesa e sob a influência do iluminismo,
poderíamos alinhar as seguintes palavras:
Razão, Liberdade, Igualdade, Fraternidade,

Nos tempos que correm e correndo o risco de
mudarem amanhã, registamos: Informação, Equidade,
Legitimidade, Inclusão, Transparência, Compliance,
Accountability, Formação, Sustentabilidade,
Resiliência, Algoritmo e Social Impact.
Este léxico em evolução ajudar-nos-á a compreender
como o tema da boa governança ganhou (ou
não) novas perspectivas, novos critérios, novas
ferramentas e novos valores nos estados, nas
empresas e nas organizações da sociedade civil.
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LÉXICO EM EVOLUÇÃO
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Parte II
Se bom governo é um conceito amplo, a gestão
(das empresas, das organizações sem fins
lucrativos) será uma ferramenta operacional,
finalística mas também complexa.

Uma definição de gestão
Concepção, condução e controlo do processo
combinatório de um dado conjunto de recursos
‑ humanos, físicos, financeiros e intangíveis ‑
para produzir bens ou serviços, de acordo
com certos objectivos e visando determinados
fins, num contexto evolutivo e mutável.

Também as qualidades exigidas aos gestores
conheceram uma evolução no tempo, de acordo
com a visão do papel (e da responsabilidade)
das empresas na sociedade.
As qualidades do gestor
• Doutrina Shell
1. Poder de análise
2. Imaginação
3. Sentido da realidade
4. Visão de helicóptero
5. Liderança

• Howard Gardner
(in «Five minds for the Future»,
Harvard Business Press, 2006)
6. Disciplina
7. Poder de síntese
8. Criatividade
9. Respeito pela diferença

10. Capacidade de actuar além
do interesse próprio
11. Liderança

Parte III
Recordemos o que o Padre António
Vieira disse no Sermão da 5ª quarta-feira
da Quaresma, no ano de 1669:
"Príncipes, Reis, Imperadores, Monarcas do Mundo:
Vedes a ruína dos vossos Reinos, vedes as aflições e
misérias dos vossos vassalos, vedes as violências, vedes
as opressões, vedes os tributos, vedes as pobrezas,
vedes as fomes, vedes as guerras, vedes as mortes,
vedes os cativeiros, vedes a assolação de tudo? Ou o
vedes ou o não vedes. Se o vedes como o não remediais?
E se o não remediais, como o vedes? Estais cegos."

Padre António Vieira, in "Sermões".
Este Ensaio 1 foi o catalisador do Ensaio 2 que
desenvolveremos a seguir.

Ensaio 2: Entrevistas
exploratórias
| Algumas notas
Ana Harfouche. Idalécio Lourenço. Félix Ribeiro

Este Ensaio 2, de que damos nota de algumas opiniões
e pensamentos dos entrevistados, permitiu-nos
construir as primeiras perguntas do Questionário
de Reflexão Estratégica (QRE) as quais foram sendo
testadas nas entrevistas subsequentes. Neste
contexto, designámos de RONDA EXPLORATÓRIA a
este conjunto de ações – entrevistas, construção de
questões e respetivas hipóteses de resposta – que
foram sendo aprimoradas no decorrer do Ensaio 2.
Destaca-se, a seguir, breves trechos da opinião
de algumas personalidades que colaboraram
tão generosamente para o Ensaio 2.
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O Ensaio 2 teve como metodologia a
identificação dos tópicos a incluir no método
utilizado no Ensaio 3 através das entrevistas
exploratórias a vinte players do sector.
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“S.N S - que modelo para Portugal?

(…)

(…) o Serviço Nacional de Saúde (...)

A liberdade de escolha traz a confiança e a
responsabilidade, e permite a aceitação fácil
dos conselhos recebidos, assim se evitando
incertezas, duplicações e gastos desnecessários,
promovendo a empatia e a melhor comunicação
e relacionamento Doente/Médico.

Vale a pena considerar a sua utilidade,
viabilidade, sustentabilidade e gestão,
mas sobretudo o seu modelo.
Ninguém duvidará da sua utilidade. Mas se os
resultados têm sido bons, poderiam certamente
ter sido melhores. Foi indiscutivelmente positiva
a universalidade, mas errado o modelo escolhido,
funcionarizado e proletarizante, sem liberdade de
escolha do Médico ou da Instituição. E penso que o
melhor que tem tido o S.N.S. e o seu êxito, se devem
sobretudo á qualidade dos seus profissionais…
Não se compreendeu que, embora sendo essencial
o papel do Estado, (o SNS), o que o País precisava
era de um Sistema de Saúde, aproveitando
todas as potencialidades possíveis, fossem elas
Privadas, de Solidariedade Social ou Estatais.
Quanto à gestão, também não nos parece razoável
acreditar que deva ser mantida. Qualquer Sistema
de Cuidados de Saúde num País que se pretende
livre e democrático, obriga ao respeito de alguns
princípios fundamentais: um deles é, certamente,
a liberdade de escolha, associada á universalidade
de acesso a tudo aquilo que é fundamental,
e está dentro dos recursos existentes.
Esses princípios não podem deixar de ser a base
do Sistema, embora saibamos que nenhum
modelo é perfeito ou infalível, e terá sempre que
ser adaptado às condicionantes e circunstâncias
concretas de cada Sociedade, a nível nacional,
regional e até mesmo local. Não será válido tratar
de forma igual aquilo que é diferente. E teremos
de tomar também em consideração, até as
características epidemiológicas de cada situação.

Num Estado com preocupações sociais de equidade
e justiça, o objetivo será certamente estender a
todos o benefício que só alguns privilegiados têm:
a liberdade de cada um ter o “SEU” Médico, e não
apenas um Médico, quando não se lhe dá outra
solução… Ao escolher, espera-se que os Doentes
premeiem os melhores prestadores e penalizem
os piores, assim obrigando os menos eficientes a
melhorar as suas práticas, ou a mudar de ofício (…)
(…)
Quando o SNS foi proposto, afirmava‑se que ao
Estado competiria fornecer serviços de Saúde a todos,
e que a iniciativa privada era apenas complementar.
Não se compreendeu que, embora sendo essencial
o papel do Estado, o que o País precisava era de um
Sistema de Saúde de tipo misto, aproveitando todas
as potencialidades possíveis, fossem elas Privadas, de
Solidariedade Social ou Estatais, tratadas por igual.
O Estado deverá ser regulador e garante, mas não
necessariamente o prestador. A área extra-hospitalar
será o campo privilegiado das Convenções.
Um Sistema que privilegia as Convenções é
socialmente mais justo e medicamente mais
eficaz, ponto de equilíbrio entre as vantagens e
inconvenientes dos Sistemas Estatais e os de puro
liberalismo ou negócios sem fronteiras. A Medicina
não deve nunca ser considerada como negócio,
mas apenas representar a justa compensação pelo
esforço produzido e pelos resultados alcançados

(…)
A Clínica Geral é, sem dúvida, a base de qualquer
Sistema de Saúde minimamente válido, sem
esquecermos que a saúde é transversal e
multi-factorial e que o papel da chamada Saúde
Pública, fundamentalmente da responsabilidade
do Estado, é absolutamente essencial, já que esta
se ocupa das condições de trabalho, da qualidade
da água e do saneamento básico, dos lixos, da
poluição, da habitação, da defesa do ambiente,
etc., etc., essenciais a uma vida saudável e feliz.
Já se terá pensado que uma casa fria, numa
população envelhecida, é causa frequente para
o aparecimento das pneumonias no inverno?
Aqui a prevenção não é obra dos Médicos.
A Medicina Hospitalar é a mais cara, e poderá
dizer-se que os gastos com os cuidados terciários
(as tecnologias de ponta, os cuidados intensivos, os
transplantes, etc.), absorvem cerca de 40% das verbas
e beneficiam apenas 1% dos Doentes. Os Cuidados
Secundários (cuidados hospitalares e especializados),
absorvem cerca de 45% dos custos e beneficiam
cerca de 9% das Pessoas. Os Cuidados Primários
(medicina preventiva, serviços ambulatórios, cuidados
continuados, e saúde pública) absorvem apenas
15%, mas beneficiam mais de 90% das Pessoas. Aliás
é entre Cuidados Secundários e Primários que há
que estabelecer uma ligação segura e preferencial.
(…)
É indispensável a existência de uma visão estratégica,
a médio e longo prazo, para o País, na qual as
vertentes da saúde, da educação e da justiça são
certamente vectores principais. Impõe-se valorizar
o potencial humano e também alguma estabilidade,

e que surjam planos plurianuais, que não mudem
com as mudanças de Governo. Devemos definir o
País que queremos, e qual o caminho a percorrer
para o conseguir. Sobretudo não devemos ser
egoístas, e devemos sim, preocuparmo-nos
sobretudo com as gerações vindouras, Como
será possível ter um Serviço de Saúde de grande
qualidade, se não se erradicar a galopante pobreza
e não se assegurarem a educação e a justiça?
(…)
Foram, ainda, referidos por vários
entrevistados as seguintes asserções:
“A Declaração de Alma-Ata, confrontou o mundo
com a necessidade de desenvolver os Cuidados
de Saúde Primários como a forma mais realista de
melhor ultrapassar as desigualdades no usufruir
de cuidados de saúde. O slogan “Saúde para
todos no ano 2000”, ficou infelizmente longe dos
seus objetivos e ideais: que toda a pessoa veja
satisfeitas as suas necessidades e tenha a melhor
saúde possível. Pior do que isso: apesar das boas
declarações de intenção, o fosso entre ricos e
pobres tem vindo a acentuar-se e não a diminuir.”
“A saúde, definida pela OMS como um estado
de bem-estar físico, mental e social, depende
de múltiplos fatores, de que sobressaem os
ambientais, os sociais e os económicos, exige,
á partida, o desenvolvimento da educação e
informação, da nutrição, do saneamento básico,
da água potável, das vias de comunicação, da
habitação e tantos outros fatores como a proteção
do ambiente, os estilos de vida, as alterações do
comportamento, (de que o tabagismo é exemplo
flagrante) e, finalmente, a erradicação da pobreza!”
“Os Sistemas de Saúde a implementar, embora
exigindo sustentabilidade e aceitação, não
podem deixar de estar limitados pelos recursos

CAPÍTULO II. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

(…) A boa saúde representa, de facto, um bom
investimento., sobretudo a longo prazo e embora
sem o brilho de outros investimentos (…)
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financeiros disponíveis, sempre escassos. É
necessário assegurar a todos, com equidade,
os cuidados básicos essenciais, se necessário
envolvendo múltiplos parceiros, a nível nacional
e mesmo internacional e dando às Comunidades
a capacidade para colaborar na definição das
prioridades e na sua implementação no terreno.”

A Equipa Científica agradece a todos os que
permitiram uma clarificação dos tópicos
prioritários a introduzir na metodologia
utilizada, com recurso ao método Delphi.

“Qualquer Sistema de Saúde deverá ter como objetivos
a promoção da saúde e a prevenção da doença, ao
mesmo tempo que procura tratar as doenças agudas e
crónicas, com equidade e eficiência Isto sem esquecer
que deve preparar-se também para enfrentar novos
desafios que venham a surgir, como foi o dramático
exemplo da epidemia da Sida e poderá ainda vir a
ser a Síndrome Respiratória Aguda Severa (SARS).”

1. Encontrar Cenários para o desenvolvimento da
Promoção da Saúde e Prevenção da Doença com
qualidade, proximidade e equidade, na Era Digital;
2. Colocar o cidadão no centro das atenções da
Promoção da Saúde e Prevenção da Doença
através de melhor utilização de dados de saúde;
3. Desenvolver e fortalecer a REDE de Cuidados
Primários como 1ª Linha de cuidados de saúde
(“Porta de Entrada no Sistema” para o diagnóstico
e seguimento) inovando a capacidade organizativa
através de meios digitais.

“Seja qual for o Sistema de saúde ele terá sempre de
ter por base os denominados Cuidados Primários de
Saúde (com os seus Médicos de Família), que nem
por se denominarem de primários, exigem menos
especialização e constituem não só a mais verdadeira
expressão da relação Médico/Doente, como talvez
a Especialidade mais difícil de dominar. Embora
ligada fundamentalmente aos aspetos básicos,
há a considerar a enorme vastidão de cuidados
personalizados a prestar, nos aspetos de educação
para a saúde, planeamento familiar, prevenção,
tratamento e reabilitação, com responsabilidade
continuada, independentemente da idade, sexo,
tipo ou localização da doença, atuando não só como
técnico, mas também como Conselheiro e Amigo.
“Os Médicos de Família ocupam-se genericamente
de todo um grupo de população assumindo
importante responsabilidade profissional em
relação à Comunidade como um todo.”

No final deste Ensaio 2, obtiveram-se
consensos, que destacamos:

Com este enquadramento e com as notas
referentes às várias entrevistas efetuadas - RONDA
EXPLORATÓRIA - elaborou-se o primeiro desenho do
Questionário de Reflexão Estratégica e procedeu‑se
ao pré-teste, com a sua aplicação a um conjunto de 12
peritos, que designámos de RONDA ZERO no Ensaio 3.

Ana Harfouche. Idalécio Lourenço

Trata-se de um exercício que visa contribuir para
ajudar os decisores a definir objetivos, prioridades,
políticas, planos, ações, investimentos, metas e
resultados para os CSP na ARSLVT, num percurso
que começou em 2019 a ser construído e que terá
como ponto de chegada prospetivo, o ano de 2030.
CAPÍTULO II. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Ensaio 3: Projeto de
Reflexão Estratégica
sobre os CSP
| Método DELPHI

O Ensaio 3 ocorre na sequência dos Ensaios 1 e 2
e visou materializar o projeto estratégico através
da aplicação do Método Delphi, tendo como
principal objetivo projetar possibilidades do que
deverá ser e como poderá evoluir a prestação e
a organização dos Cuidados de Saúde Primários
na Região dentro de uma década (2030).
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De partida pretendeu-se aprofundar três eixos
estruturantes dos CSP no âmbito do SNS,
que se interligam num todo harmonioso:
1. Maior aposta - prioritária e foco - na Prevenção da
Doença e Promoção da Saúde;
2. Melhor articulação/integração dos cuidados,
designadamente, com outros prestadores;
3. Mais inovação ao nível dos modelos organizativos,
da liderança, dos processos, dos dados/
informação e da tecnologia, para a tomada de
decisão.

Neste âmbito, consideraram-se alguns pressupostos:
• O conceito de CSP para este exercício baseia-se na
definição da Organização Mundial da Saúde em
12/09/1978, adotada por Portugal, na Declaração
de Alma-Ata: “…É parte integral do sistema de saúde
do país, do qual é função central, sendo o enfoque
principal do desenvolvimento social e económico
global da comunidade. É o primeiro nível de contato
dos indivíduos, da família e da comunidade com o
sistema nacional de saúde, levando a atenção à saúde
o mais próximo possível do local onde as pessoas
vivem e trabalham, constituindo o primeiro elemento
de um processo de atenção continuada à saúde.”
• As principais características são: constituir a porta
de entrada dos serviços de saúde; continuidade
dos cuidados e acompanhamento do doente/
cidadão desde o início de vida até ao seu final;
abrangência integral dos problemas de saúde
do doente/cidadão, mesmo quando está a ser
acompanhado por outros cuidados.
• Os CSP são um dos pilares estratégicos do SNS,
conjuntamente com os Cuidados de Saúde
Hospitalares, Cuidados de Saúde Continuados e
Cuidados de Saúde Paliativos.
• Os CSP são, no essencial, um serviço público,
no cumprimento da Constituição da República
Portuguesa, e uma responsabilidade do Estado,

sem prejuízo de estabelecer parcerias com os
sectores privado e social.
• Os CSP devem ser enquadrados num contexto
temporal e espacial mais alargado, isto é, como
estando ainda numa fase de um caminho/processo
de crescimento e consolidação, iniciado com a
criação do SNS em 1979, e reforçado em 2005 com
a Reforma dos CSP, sendo o balanço considerado
positivo.
• Os CSP devem ser ainda enquadrados tendo em
atenção duas vertentes:
1. Por um lado, focar as questões relacionadas
com a Saúde cada vez mais na saúde e no
bem-estar, e menos na doença. E, por outro
lado, interligado e em paralelo com a primeira
vertente, conseguir, progressivamente, que a
população passe a ter cada vez mais uma visão
“Centro de Saúde Centric”, isto é, focada na
prevenção e na promoção da saúde, “adiando”
o mais possível a doença e, quando esta chegar,
conseguir que os “anos da doença” sejam
vividos com qualidade de vida, em vez de uma
visão “Hospital Centric”, ainda hoje largamente
dominante.
2. Por último, o pensar estruturado e partilhado
sobre que modelos organizativos futuros
para os CSP, é de crucial importância para
a sustentabilidade de uma sociedade com
cidadãos saudáveis e ativos.

Sabendo que a procura atual, a dinâmica e evolução
da procura futura, em articulação com a morbilidade
presente e projetada até 2030, serão o primeiro
e principal critério a determinar a definição das
políticas futuras, estratégias e prioridades da
oferta de cuidados para a Região da ARLSVT, o
envolvimento das várias partes interessadas, para
um pensar conjunto, mostra-se fundamental.

Figura 18

COUNTY HEALTH RANKING
& ROADMAP, 2014
Fonte: University of Wisconsin Population Health Institute

Matrizes de análise
Após revisão da literatura, entrevistas exploratórias
e diversas reuniões de trabalho, a Equipa
Científica adotou duas matrizes de análise:
Matriz I – Determinantes de Saúde

Metrics

A primeira matriz de análise (vide Figura 18),
denominada County Health Ranking & Roadmap,
de 2014 - baseada nas determinantes de saúde
da Organização Mundial da Saúde, (2014) - foi
desenvolvida pela Public Health Institute from Shool
of Medicine, University of Wisconsin, em parceria
com a Robert Wood Johnson Foundation and the
University of Wisconsin Population Health Institute.
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Assim, os resultados em saúde são determinados
sobretudo e grandemente (80%), pelas
denominadas determinantes sociais (e individuais)
de saúde, e os restantes 20% (Clinical Care) por
tratamentos realizados sobretudo em hospitais.

em saúde, e estes estão relacionados com a
qualidade do ar e da água, poluição (sobretudo
associada aos transportes) e qualidade das
habitações (aquecimentos e refrigeração).
Matriz II – Pirâmides de Responsabilidades

Esta metodologia atribui estes resultados a dois
grandes indicadores: 50% de esperança de vida
e 50% a qualidade de vida. Estes indicadores
incluem métricas como a esperança de vida, taxa
de mortalidade infantil com enfoque na incidência
naqueles que nascem prematuros, mortalidade
juvenil, frequência da dor física, prevalência de
diabetes, prevalência de HIV, entre outros.
Os determinantes sociais de saúde são responsáveis
por 30% desse resultado e decorrem de
comportamentos relacionados com o consumo de
tabaco, relação entre a dieta alimentar/exercício,
álcool e drogas, comportamentos sexuais, tendo
por exemplo, como métricas a segurança alimentar,
o acesso limitado a alimentos saudáveis, morte
por overdose de drogas, mortes rodoviárias
ou insuficiência de descanso e de sono.
Os restantes 20% são Clinical Care (os
únicos relacionados diretamente com os
tratamentos clínicos), e têm a ver com o acesso
e qualidade aos tratamentos clínicos, ou seja,
cuidados hospitalares, predominantemente,
mas também cuidados primários.
Por sua vez as Políticas & Programas, que pesam
50% dos resultados em saúde, dividem-se em
fatores sociais e económicos e ambiente físico. As
determinantes socioeconómicas, que representam
40% do total dos resultados em saúde, estão
relacionados com questões como a Educação,
(qualidade, qualificação e acesso), Emprego (nível
e segurança), Rendimento, Suporte Familiar e
Social e a Segurança na/da comunidade. Já o
ambiente físico contribui com 10% dos resultados

A segunda matriz foi concebida pela Equipa Científica
deste Projeto Estratégico, consubstanciando-se
em duas Pirâmides de Responsabilidades (vide
Figura 19). A primeira desenhada em dezembro
de 2019 e a segunda em janeiro de 2021. Ambas
posicionam o nível de responsabilidades – individual
e coletiva - e o âmbito da responsabilidade no
contexto dos vários intervenientes, para uma
saúde global da população em harmonia com as
comunidades locais onde habita e trabalha.
Com base nas matrizes de análise procedeu-se
à concepção do Questionário de Reflexão
Estratégica (QRE) Delphi que obedeceu ao objetivo
central definido e ao resultado a alcançar, assim
como, a um conjunto de pressupostos que se
foram consubstanciando, mutuamente, na
escolha metodológica (instrumento, método de
interrogações e matrizes de análise). Ao mesmo
tempo, o QRE foi construído com base nas entrevistas
exploratórias, nas ideias âncora (descritas em
subcapítulo deste livro) e nos conselhos da
Comissão Científica e de Aconselhamento.
Este conjunto de ações permitiram desenhar
os perfis do painel de pessoas que iriam
responder às interrogações formuladas e, num
segundo momento, à construção de cenários/
caminhos possíveis para os CSP da ARSLVT.
O QRE Delphi não podia deixar de ser concebido
e articulado com as dinâmicas e tendências mais
globais, em matéria estratégia e tendências do
setor da saúde, a começar pela OMS, a saber:

Figura 19

PIRÂMIDES DE
RESPONSABILIDADES
Fonte: Elaboração própria

5º NÍVEL

RUMO

4º NÍVEL

HOSPITAIS

3º NÍVEL | PROMOÇÃO
DA SAÚDE E PREVENÇÃO
DA DOENÇA

VALORES E TENDÊNCIAS
• Consciência Social • Conhecimento e Educação • Investigação • Inovação • Digital

INTEGRAÇÃO VERTICAL DE SERVIÇOS
Assenta em sistemas robustos de comunicação e informação, mas também na colaboração entre serviços:
• Estruturar modelos de referenciação (CSP referenciam para os cuidados diferenciados (HH);
• Estratificação do risco;
• Integração vertical e horizontal de serviços, que facilita a referenciação, e colaboração entre serviços.

CUIDADOS DE SAÚDE
PRIMÁRIOS (CSP)

MELHORIA/MANUTENÇÃO DA SAÚDE INDIVIDUAL E COLECTIVA
• 1º Nível de cuidados; contato privilegiado com os cuidados de saúde, compreensivos, contínuos, próximos
e adequadamente equipados ( QUE carteira de serviços);
• Constituem A RAIZ de um sistema de saúde que pode melhorar a saúde das pessoas, reduzir a despesa e
diminuir as desigualdades: Check up /rastreios/acompanhamento dos riscos (CONHECIMENTO DOS
indicadores de saúde da população por área geográfica)

2º NÍVEL

RESPONSABILIDADE SOCIAL /
CIDADES INTELIGENTES E
SUSTENTÁVEIS

CONDIÇÕES DE VIDA SAUDÁVEL PROPORCIONADAS PELAS AUTARQUIAS
(CIDADES INTELIGENTES ONDE HABITA OU TRABALHA)
• Comunidades Seguras e rastreáveis • Qualidade do Ar, Água • Tráfego…
• Proximidade das Infraestruturas com impacto na vida saudável (Infra est. atividade física,
florestação das cidades, compostagem e resíduos…)

1º NÍVEL

RESPONSABILIDADE
INDIVIDUAL

COMPORTAMENTO RESPONSÁVEL
• Rotinas • Intervalo de descanso • Conforto físico • Autocuidado: alimentação
• Atividade Física…

PIRÂMIDE DAS RESPONSABILIDADES

HOSPITAIS

4º NÍVEL
3º NÍVEL | PROMOÇÃO
DA SAÚDE E PREVENÇÃO
DA DOENÇA

2º NÍVEL

1º NÍVEL

VALORES E TENDÊNCIAS
• Consciência Social • Conhecimento e Educação • Investigação • Inovação • Capacitação • I&D

INTEGRAÇÃO VERTICAL DE SERVIÇOS
Assenta em sistemas robustos de comunicação e informação, mas também na colaboração entre serviços:
• Estruturar modelos de referenciação (CSP referenciam para os cuidados diferenciados (HH);
• Estratificação do risco;
• Integração vertical e horizontal de serviços, que facilita a referenciação, e colaboração entre serviços.

CUIDADOS DE SAÚDE
PRIMÁRIOS (CSP)

MELHORIA/MANUTENÇÃO DA SAÚDE INDIVIDUAL E COLECTIVA
• 1º Nível de cuidados; contato privilegiado com os cuidados de saúde, compreensivos, contínuos, próximos
e adequadamente equipados ( QUE carteira de serviços);
• Constituem A RAIZ de um sistema de saúde que pode melhorar a saúde das pessoas, reduzir a despesa e
diminuir as desigualdades: Check up /rastreios/acompanhamento dos riscos (CONHECIMENTO DOS
indicadores de saúde da população por área geográfica)

RESPONSABILIDADE SOCIAL /
CIDADES INTELIGENTES E
SUSTENTÁVEIS

CONDIÇÕES DE VIDA SAUDÁVEL PROPORCIONADAS PELAS AUTARQUIAS
(CIDADES INTELIGENTES ONDE HABITA OU TRABALHA)
• Comunidades Seguras e rastreáveis • Qualidade do Ar, Água • Tráfego…
• Proximidade das Infraestruturas com impacto na vida saudável (Infra est. atividade física,
florestação das cidades, compostagem e resíduos…)

RESPONSABILIDADE
INDIVIDUAL

COMPORTAMENTO RESPONSÁVEL
• Rotinas • Intervalo de descanso • Conforto físico • Autocuidado: alimentação
• Atividade Física…

TRANSVERSALIDADE DO DIGITAL

NOVA BASE da Pirâmide
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• Apostar na Prevenção da Doença e Promoção da
Saúde como principal objetivo dos CSP;
• Ter sempre presente que a principal prioridade é o
acesso e proximidade das pessoas à prestação de
cuidados;
• Contribuir para a realização das aspirações globais
definidas na Agenda 2030: Objetivos para o
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações
Unidas.
• Estar enquadrado/articulado com a estratégia
nacional até 2026, vertida no Plano de Resiliência
e Recuperação, e apresentado pelo Governo
Português em Bruxelas.
• Incorporar os eixos prioritários da estratégia e
plano de financiamento dos projetos comunitários
aprovados pela Comissão Europeia e aprovados
pelo Parlamento e Conselho Europeu, a saber: o
Digital (Transição e Transformação) e o “Verde/
Ecológico Europeu", mas também a preocupação
pela Inclusão, pelo Território (Coesão) e a
Capacitação dos Recursos Humanos.
• Desenvolver uma visão holística, que articule e
integre:
1. as várias dimensões da prestação de cuidados
(hospitalares, continuados e paliativos; e
noutro domínio, a saúde mental e a saúde
pública), bem como, com os organismos mais
transversais (DGS, SPMS, Infarmed…);
2. as dimensões setoriais da Administração
Pública, que mais diretamente se articulam
com o SNS (Segurança Social e Emprego,
Ambiente, Economia, Educação, Ciência… nos
seus diferentes organismos e instituições);
3. a dimensão dos prestadores (público, privado
e social);
4. a dimensão territorial relacionada com o
assegurar do acesso e proximidade aos
serviços (municípios, comunidades locais,
associações empresariais e outras).
• Ter uma visão de colaboração e parcerias que
possam contribuir para o cumprimento da
missão da ARSLVT e, consequentemente, dos CSP,

independentemente da sua origem, natureza e
perfil.
• Assumir que o driver e o trigger da mudança
está na inovação tecnológica, com impactos e
consequências na forma de prestar o serviço e de
organização do prestador.
• Colocar o cidadão/doente 3C (cidadão, contribuinte
e consumidor) no centro do sistema de saúde. Isto
significa três coisas:
1. ser um elemento ativo e proactivo (envolvido
desde a relação médico-doente até à cidadania)
que contribua para as políticas e para decisões;
2. ser co-responsável (não ser apenas
responsabilidade do SNS) pela sua própria
saúde, isto é, ter comportamentos/estilos de
vida individuais e coletivos que promovam a
saúde e previnam a (sua futura) doença.
3. Determinar o perfil da oferta, logo o perfil de
recursos, capacidades e competências em
função da procura (necessidades), da realidade
e do contexto local/regional.

Hipóteses de Partida
• A importância crescente do diagnóstico precoce
de possíveis estados de doença, recorrendo,
nomeadamente às possibilidades criadas
pelo mapeamento genético, que aponta para
a vantagem da massificação desse tipo de
diagnóstico na população utilizadora do SNS.
• A alteração dos padrões de morbilidade aconselha
uma maior integração de cuidados primários
centrados numa visão generalista com outros
cuidados de saúde, numa abordagem integrada.
• A saúde pública e a prevenção devem ganhar
um muito maior relevo na atuação do SNS,
influenciando, nomeadamente, o futuro papel dos
cuidados primários, fazendo-os acompanhar por
incentivos de responsabilização individual pela
saúde.
• A necessidade de uma pedagogia - sobre riscos e

Estrutura do QRE DELPHI e o seu progresso
Desenharam-se as primeiras 10 perguntas com as
várias hipóteses e para testar a sua consistência,
recorreu-se a uma ronda que designámos RONDA
EXPLORATÓRIA, materializada através de variadas
reuniões e entrevistas a muitos players do sector.
Consensos obtidos nas entrevistas exploratórias
1. Encontrar Cenários para o desenvolvimento da
Promoção da Saúde e Prevenção da Doença com
qualidade, proximidade e equidade, na Era Digital;

2. Colocar o cidadão no centro das atenções da
Promoção da Saúde e Prevenção da Doença;
3. Desenvolver e fortalecer a REDE de Cuidados
Primários como 1ª Linha de cuidados de saúde
(“Porta de Entrada no Sistema” para o diagnóstico
e seguimento) inovando através de meios digitais.

Com este enquadramento e com as notas
referentes às várias entrevistas efetuadas
(RONDA EXPLORATÓRIA) elaborou-se o
primeiro desenho do Questionário de Reflexão
Estratégica (QRE) e procedeu-se ao pré-teste,
com a sua aplicação a um conjunto de 12
peritos, que designámos de RONDA ZERO.
Com os resultados da RONDA ZERO elaborou-se
o desenho final do QRE e colocou‑se à
apreciação do Conselho Científico e de
Aconselhamento para aprovação final.
Agruparam-se as questões de
acordo com a sua natureza:
• Núcleo Central dos CSP (Organização e Operação);
• Coroa Complementar dos CSP (Tecnologias; Digital;
surtos epidemiológicos);
• Coroa CSP e Relações com Exterior (Relações com a
Comunidade).
A 1ª RONDA teve o seu início em setembro de 2020
com a aplicação a dois painéis DELPHI de Peritos,
um painel interno e um painel externo. E dissemos:

Agora é que “começa” o DELPHI …
Em setembro fez-se a apreciação e interpretação
dos resultados e dos comentários dos peritos da 1ª
Ronda e procedeu-se à reestruturação de algumas
opções de resposta para a ronda subsequente.
Fez-se a análise comparada das tendências
e obtiveram-se consensos em duas

CAPÍTULO II. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

cuidados de saúde - no sistema escolar.
• A responsabilização individual pela saúde poderá
incluir a obtenção por cada cidadão de um cartão
digital que resuma (com atualizações periódicas) o
seu estado de saúde, os principais riscos que corre
e os fatores a controlar com mais atenção.
• A responsabilização individual deve ser
acompanhada pela difusão de APPs que ajudem
os utilizadores do Serviço Nacional de Saúde indivíduos e suas famílias - a lidar com as doenças,
uma vez estas diagnosticadas.
• A hospitalização deve poder integrar componentes
realizados nos domicílios e ser completada, nos
casos necessários, por cuidados continuados.
• A extraordinária quantidade de dados,
fundamentais para avaliar de forma continuada
a situação individual de saúde e a sua evolução,
exige que o sistema de saúde disponha de
uma componente analítica – própria e/ou em
outsourcing, rigorosamente controlada, que
permita melhorar no seu conjunto a eficácia e
a eficiência das intervenções terapêuticas no
SNS, garantindo o respeito pela privacidade (por
exemplo, face a seguradores ou empregadores).
• A coparticipação nos custos dos cuidados primários
deverá alargar-se - para além dos medicamentos - a
outras componentes que venham a desenvolver-se.
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Figura 20

SUMÁRIO DAS
PRINCIPAIS ETAPAS
Fonte: Elaboração própria

Preparação do questionário
e Ronda exploratória

Ronda de Questões:
Ronda zero

Receção de respostas de
12 peritos não incluídos
no painel DELPHI

Ajustamento do Questionário
e definição do painel
de Peritos DELPHI

1ª Ronda de Questões:
Envio aos Peritos Internos
e Externos do Painel DELPHI

Receção de respostas
99% respondentes

Análise de respostas,
Preparação de Relatório
e 2º Questionário

2ª Ronda: Envio de questionário
revisto aos Peritos Internos
e Externos respondentes

Receção de respostas
100% respondentes

questões do núcleo central dos CSP.
Adicionaram-se duas questões ‘esquecidas’ o pilar de formação e o pilar de investigação
- para complemento do pilar de prestação
de cuidados (núcleo central dos CSP).

Alusão sumária ao Método DELPHI

Em novembro o Conselho Científico e de
Aconselhamento aprovou o Questionário de Reflexão
Estratégica, para a 2ª RONDA, com 12 questões
subdivididas em 5 ÁREAS - CIDADÃO, ORGANIZAÇÃO,
DIGITAL, FORMAÇÃO e INVESTIGAÇÃO-.

Este método baseia-se no princípio de que
as perceções e opiniões realizadas por um
grupo estruturado de especialistas são mais
precisas se comparadas às provenientes de
grupos não estruturados ou individuais.

Na primeira semana de dezembro de 2020 iniciou-se
a 2ª RONDA ao painel DELPHI de Peritos e durante
o mês de dezembro de 2020 e janeiro de 2021
obtiveram-se os resultados (vide Figura 20).

O método foi desenvolvido em 1948 no início da
Guerra Fria, pela RAND Corporation, no contexto de
prever avanços tecnológicos e militares, e desde então
tem sido largamente utilizado como metodologia
para desenvolver políticas locais e nacionais, nos
vários domínios, nomeadamente, na saúde.

Em fevereiro de 2021 começámos as reuniões
para interpretação dos mesmos.

Este trabalho foi desenvolvido com base
no exercício do Método Delphi.

Trata-se de uma ferramenta de inquérito interativo

e iterativo, muito utilizada para identificar
as questões mais controversas ou aquelas
que envolvem maior incerteza para o futuro.
Estrutura‑se em torno de uma lista de afirmações
ou questões, sobre as quais os peritos manifestam,
de forma anónima para o painel, a sua opinião.

Equipa Científica Membros

A vantagem do uso do método Delphi é que
constitui uma abordagem sistemática para
o estabelecimento de um consenso entre os
especialistas, evitando os problemas das discussões
presenciais como a influência dos Key Opinion Leaders
(KOL) nas respostas dos membros do painel.

Luís Pisco
Presidente e Sponsor

Ana Harfouche
Líder do Estudo /
Projecto Estratégico

Baltazar Monteiro
Membro da Equipa
Científica

Bruno Heleno
Médico da Equipa
Científica

Félix Ribeiro
Equipa Científica

Idalécio Lourenço
Equipa Científica

O nome Delphi é uma alusão ao
oráculo Delfos, Grécia Antiga.

Peritos do Painel DELPHI
Constituíram-se dois grupos de peritos do
painel Delphi, num total de 27 peritos.

Obtiveram-se respostas em tempo útil – uma
semana a quinze dias - de todos os peritos, com
exceção da 1ª Ronda, em que apenas 1 perito
externo do painel Delphi não respondeu.

Conselho Científico e de Aconselhamento

António Rebelo de
Sousa Presidente

Miguel Teixeira
de Abreu

João Gomes
Esteves
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Destes 27 peritos, 10 são provenientes dos cuidados
de saúde primários, um dos quais da saúde pública.
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PARTE III
PRINCIPAIS
RESULTADOS
| NÚCLEO
CENTRAL DOS CSP

Para incentivar a responsabilidade dos cidadãos face
à sua saúde, é prioritário permitir que os cidadãos
acedam facilmente aos seus dados de saúde. A
estratégia prioritária para melhorar a integração
entre cuidados de saúde passa pela criação de
um processo clínico comum, partilhado entre
níveis de cuidados. Por fim, consideraram que a
investigação em CSP deveria ser feita em parceria
com entidades externas, como as universidades.

Interpretação dos
resultados pela
Equipa Científica
Bruno Heleno. Ana Harfouche. Félix Ribeiro

Resumo
O exercício Delphi teve uma participação elevada
dos peritos. Dos 10 peritos internos, todos
participaram na primeira ronda e 9 participaram
na segunda ronda. Dos 17 peritos externos, 16
participaram nas primeira e segunda rondas.
Este processo permitiu encontrar consensos sobre
quatro dimensões. Peritos internos e externos
consideraram que o reforço dos recursos dos
Cuidados de Saúde Primários (CSP) deve privilegiar a
prestação de cuidados personalizados e equitativos.

1. Em termos de estratégias gerais, os peritos são
contrários à atribuição de benefícios diretos aos
cidadãos. Dividem-se entre a implementação
de campanhas de prevenção de doença e
a construção de perfis de saúde das várias
comunidades a cargo dos cuidados de saúde
primários.
2. Quanto ao alargamento da carteira de serviços
dos cuidados de saúde primários, as preferências
pelas várias opções foram equilibradas. As
carteiras de serviços podem ser reforçadas
por novos grupos profissionais nos cuidados
de saúde primários (técnicos de saúde mental,
dentistas, optometristas, etc.), pela realização
nos cuidados de saúde primários de exames
complementares ou terapêuticos habitualmente
realizados em contexto hospitalar, na adoção de
exames complementares inovadores adaptados
ao contexto comunitário e rentabilização das
possibilidades da telemedicina.
3. Por fim, quanto às prioridades na formação, a
estratégia que pareceu ser mais prioritária foi a
aposta na formação pós-graduada e contínua dos
profissionais dos cuidados de saúde primários,
embora não se tenha verificado consenso.
Vários dos peritos eram favoráveis também ao
financiamento público da formação, associada à
contratualização das unidades.

CAPÍTULO II. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

No final do exercício Delphi, não se obteve
consenso para três dimensões.
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Entrevistas exploratórias
Partimos para este Exercício DELPHI com um
conjunto de hipóteses quanto às implicações das
tendências que referimos anteriormente, no Macro
Enquadramento e no Ambiente Contextual para
a futura atuação do Serviço Nacional de Saúde.
Considerámos como três temas fundamentais quanto
à evolução dos CSP no Horizonte 2030, os seguintes:

Tema 1: Os Cuidados de Saúde Primários
devem ter maior enfoque na prevenção
da doença e na promoção da saúde
• A saúde pública e a prevenção devem ganhar
um muito maior relevo na atuação do SNS,
influenciando, nomeadamente, o futuro papel dos
CSP, fazendo-os acompanhar por incentivos de
responsabilização individual pela saúde. Ao mesmo
tempo torna-se necessária uma pedagogia sobre
risco de saúde no sistema escolar.
• A importância crescente do diagnóstico precoce
de possíveis estados de doença, recorrendo,
nomeadamente às possibilidades criadas pelo
mapeamento genético, aponta para a vantagem
da cobertura universal e equidade desse tipo de
diagnóstico na população utilizadora do SNS.

Tema 2: Deve haver uma maior integração
de níveis de cuidados (primários,
secundários, continuados) no âmbito
do Serviço Nacional de Saúde
• A alteração dos padrões de morbilidade aconselha
uma maior integração de cuidados primários
centrados na medicina generalista com cuidados
de especialidade.
• A separação organizativa existente entre Cuidados
Primários e Cuidados Hospitalares em que cabe
a estes as funções de medicina de especialidade
pode ter de ser revista para facilitar a referida

integração com os CSP, na sua componente de
medicina generalista.
• A hospitalização deve poder integrar componentes
realizados nos domicílios e ser completada, nos
casos necessários por cuidados continuados.
• Um processo clínico digital e partilhado entre níveis
de cuidados.

Tema 3: É necessária mais inovação organizativa:
Nos modelos organizativos, nos processos e
na gestão de dados para a tomada decisão
• A extraordinária quantidade de dados
fundamentais para avaliar de forma continuada
a situação individual de saúde e a sua evolução
exige que o sistema de saúde disponha de uma
componente analítica – própria ou em outsourcing,
rigorosamente controlada - que permita melhorar
no seu conjunto a eficácia e a eficiência das
intervenções terapêuticas no SNS garantindo o
respeito pela privacidade (por exemplo face a
seguradores ou empregadores).
• A responsabilização individual pela saúde poderá
incluir a obtenção por cada cidadão de um cartão
digital que resuma (com atualizações periódicas)
o seu estado de saúde, os principais riscos que
corre e os fatores a controlar com mais atenção);
acompanhadas pela difusão de Apps que ajudem
os utilizadores do SNS - indivíduos e suas famílias a
lidar com as doenças, um vez estas diagnosticadas.
• A comparticipação nos custos dos CSP deverá
alargar-se – para além dos medicamentos - a outras
componentes que venham a desenvolver.

Estratégias de carácter geral
Os peritos refletiram sobre 3 estratégias de
carácter geral, uma relacionada com campanhas
de prevenção de doença e promoção de saúde
(A), outra com a elaboração de perfis de saúde

RESULTADOS
| NÚCLEO CENTRAL DOS CSP
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que permitam organizar adequadamente meios e
recursos (B) e uma terceira na qual se ofereceriam
benefícios aos cidadãos para além de fazer a
elaboração de perfis de saúde (C). Não se tendo
obtido consenso na primeira ronda, foram feitas
adaptações à redação de cada uma das estratégias
com base nos comentários feitos pelos peritos.
No final da segunda ronda, as opiniões dos peritos
internos distribuíram-se pelas três estratégias
apresentadas com uma proporção ligeiramente

maior de peritos (44%) a preferir a estratégia da
elaboração de perfis de saúde. A estratégia preferida
dos consultores externos era a realização de
campanhas de prevenção de saúde e prevenção de
doença (53%). No final da segunda ronda, parece
claro que a estratégia de oferecer benefícios diretos
aos cidadãos é a menos prioritária, com 56% dos
peritos internos e 50% dos peritos externos a
colocarem esta estratégia como última opção.

TEMA

REDAÇÃO PRIMEIRA RONDA

REDAÇÃO DA SEGUNDA RONDA

A. Campanhas
de prevenção
de doença
e promoção
de saúde

Realização de campanhas de prevenção
continuadas e de proximidade na
ARSLVT, dadas as assimetrias existentes
(ex. urbano vs suburbano vs rural),
com avaliação de resultados, através
de investimento público ou deste em
articulação/parceria com outras fontes
de financiamento não públicas.

Realização de campanhas de prevenção
junto dos cidadãos, incluindo a promoção
da utilização das tecnologias digitais que
possam contribuir para a capacitação e
melhoria do estado de saúde. Estas devem
ser adaptadas às assimetrias existentes (ex.
urbano vs suburbano vs rural), baseadas
em informação sobre perfis de saúde e
serem objeto de avaliação de resultados.

B. Elaboração de
perfis de saúde

Mapeamento pelos Cuidados Primários
de informação atualizada sobre os perfis
de saúde dos cidadãos da sua área de
influência e sobre os impactos na saúde das
populações, que esses perfis associados
ao ambiente das diferentes comunidades
em que se inserem, podem gerar.

Mapeamento de informação da base de
dados dos Cuidados Primários, sobre os
perfis de saúde dos cidadãos da sua área de
influência e sobre os impactos na saúde das
populações, que esses perfis associados ao
ambiente das diferentes comunidades em
que se inserem podem gerar, para permitir
uma adequada organização de meios.

C. Elaboração de
perfis de saúde
e introdução
de benefícios
aos cidadãos.

Para além do conhecimento
dinâmico (on time) dos perfis de
saúde considerar a introdução de
benefícios aos cidadãos, como factor
de uma maior responsabilização
individual na prevenção da doença.

Para além do conhecimento dinâmico (on
time) dos perfis de saúde considerar a
introdução de benefícios aos cidadãos, como
factor de uma maior responsabilização
individual na prevenção da doença.

RONDA 1

RONDA 2

1

2

3

1

2

3

A. Campanhas de prevenção de doença e promoção de saúde.

20%

20%

60%

33%

56%

11%

B. Elaboração de perfis de saúde.

50%

40%

10%

44%

22%

33%

C. Elaboração de perfis de saúde e introdução
de benefícios aos cidadãos.

30%

40%

30%

22%

22%

56%

A. Campanhas de prevenção de doença e promoção de saúde.

60%

13%

31%

53%

29%

19%

B. Elaboração de perfis de saúde.

33%

40%

23%

20%

50%

31%

C. Elaboração de perfis de saúde e introdução
de benefícios aos cidadãos.

7%

47%

46%

27%

21%

50%

Interno
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Externo
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Estratégias para incentivar a responsabilidade
individual dos cidadãos face à sua saúde
Os peritos refletiram sobre 3 estratégias para
incentivar a responsabilidade individual dos cidadãos,
uma assente no aconselhamento individual (A),
outra no registo de informação de saúde relevante
para a saúde por parte dos cidadãos (B) e uma
terceira assente no acesso dos cidadãos aos seus

dados de saúde (C). Foi atingido consenso logo
na primeira ronda, uma vez que a estratégia de
acesso dos cidadãos aos dados foi considerada
prioritária pelos peritos internos (60%) e externos
(67%). Ainda assim, cerca de um terço dos peritos
internos e externos considera prioritária uma
estratégia de aconselhamento individual, o que
é a estratégia mais próxima do que é atualmente
oferecido pelos cuidados de saúde primários.

TEMA

REDAÇÃO PRIMEIRA RONDA

REDAÇÃO DA SEGUNDA RONDA

4.A. Aconselhamento
individual

Os cidadãos deverão ser orientados pela
equipa dos Cuidados Primários para um
conjunto de práticas e de comportamentos
que, se forem respeitados, permitirão
prevenir ou travar o agravamento de
doenças entretanto manifestadas.

Consenso atingido na primeira ronda

4.B. Encorajar os
cidadãos a registar
informação de
saúde relevante

Os cidadãos deverão ser incentivados
a utilizar dispositivos e/ou aceder a
plataformas, que permitam de forma
permanente e automática, registar um
conjunto de parâmetros de saúde que
sejam mais relevantes, face ao seu perfil
de riscos de saúde, numa ótica, cada vez
maior, de personalização de cuidados.

Consenso atingido na primeira ronda

4.C. Permitir aos
cidadãos acesso aos
seus dados de saúde

Os cidadãos deverão dispor de uma
informação atualizada sobre o seu perfil de
saúde (com referência às consultas, exames
e tratamentos realizados) a disponibilizar sob
a forma digital, com garantia de segurança
e confidencialidade, numa ótica, cada vez
maior, de personalização de cuidados.

Consenso atingido na primeira ronda

RONDA 1

RONDA 2

1

2

3

A. Aconselhamento individual.

30%

20%

50%

B. Encorajar os cidadãos a registar informação de saúde relevante.

10%

70%

20%

C. Permitir aos cidadãos acesso aos seus dados de saúde.

60%

10%

30%

A. Aconselhamento individual.

33%

33%

36%

B. Encorajar os cidadãos a registar informação de saúde relevante.

0%

60%

43%

67%

7%

21%

1

2

3

Interno

C. Permitir aos cidadãos acesso aos seus dados de saúde.
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Externo
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Intervenções para reforçar os
recursos dos cuidados primários
para a prevenção de doença
Os peritos refletiram sobre prioridades no reforço
de recursos dos cuidados de saúde primários para
a prevenção de doença: a utilização de tecnologias
digitais para reforçar o aconselhamento individual

(A), a atribuição de recursos que permitam um
maior enfoque em cuidados personalizados e
equitativos (B) e uma terceira assente na articulação
com outras instituições de saúde e autarquias
(C). Foi atingido consenso logo na primeira ronda
e é muito expressiva a preferência pelo enfoque
em cuidados equitativos e personalizadas, quer
pelos peritos internos (80%) e externos (67%).

TEMA

REDAÇÃO PRIMEIRA RONDA

REDAÇÃO DA SEGUNDA RONDA

5.A. Utilização de
tecnologias digitais
para reforçar o
aconselhamento
individual

Devem reforçar o seu papel na prevenção
da doença junto dos cidadãos e famílias,
nomeadamente através da atuação das
Unidades de Saúde Familiar e de Unidades
de Cuidados de Saúde Personalizados,
com a divulgação de alertas telemáticos
sobre hábitos de vida saudáveis.

Consenso atingido na primeira ronda

5.B. Enfoque
em cuidados
personalizados
e equitativos

Devem reforçar o seu papel na prevenção
privilegiando a individualização de cuidados
com níveis de intervenção diferentes,
consoante as necessidades individuais e
familiares, face ao perfil de saúde de cada
cidadão e ao perfil de morbilidade, tendo
em conta o contexto da sua comunidade.

Consenso atingido na primeira ronda

5.C. Articulação
com instituições de
saúde e autarquias

Devem em colaboração com as unidades
de cuidados hospitalares, com as redes de
medicina convencionada existentes, as ONG
e outras entidades (farmácias) da sua área de
influência, fazer um levantamento periódico
dos principais riscos de saúde aí existentes
e definir ações concertadas de prevenção,
procurando envolver nestas as autarquias.

Consenso atingido na primeira ronda

RONDA 1

RONDA 2

1

2

3

A. Utilização de tecnologias digitais para reforçar o
aconselhamento individual.

10%

40%

50%

B. Enfoque em cuidados personalizados e equitativos.

80%

20%

0%

C. Articulação com instituições de saúde e autarquias .

10%

40%

50%

A. Utilização de tecnologias digitais para reforçar o
aconselhamento individual.

13%

33%

57%

B. Enfoque em cuidados personalizados e equitativos.

67%

27%

0%

C. Articulação com instituições de saúde e autarquias .

20%

40%

43%

1

2

3

Interno
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Alargamento da carteira de serviços
dos Cuidados de Saúde Primários
Na primeira ronda, os peritos refletiram sobre 3
estratégias de alargamento da carteira de serviços
dos cuidados de saúde primários. A primeira
mencionava o reforço da atual oferta de cuidados
preventivos (A) pelas equipas que já trabalham
nos cuidados de saúde primários. A segunda,
incluía o reforço da atual oferta e sugeria a inclusão
de outros grupos de profissionais de saúde nos
cuidados de saúde primários (B). A terceira,
acrescentava a possibilidade de se realizarem
exames complementares de diagnóstico nos
próprios cuidados de saúde primários (C). Não
se atingiu consenso nesta fase, embora tanto
peritos internos (50%) como peritos externos (53%)
manifestassem preferência pela estratégia mais
abrangente de reforço dos meios existentes, inclusão

de outros profissionais de saúde e transferência
de exames complementares hospitalares para
os cuidados de saúde primários. Com base nas
sugestões dos peritos transformaram-se as
afirmações para poderem ser lidas como decisões
alternativas a priorizar. Para além disso, houve
a necessidade de dividir a afirmação sobre os
exames complementares em duas afirmações mais
precisas, uma sobre a transferência de exames
complementares dos hospitais para os centros de
saúde, outra sobre o desenvolvimento de exames
específicos para os cuidados de saúde primários.
Na segunda ronda, acrescentou-se ainda uma
referência à utilização de telemedicina entre níveis
de cuidados. Dado o número de novas afirmações,
optou-se por remover a opção que na primeira
ronda tinha sido considerada menos prioritária. Na
segunda ronda não foi possível obter consenso. As
opiniões dos peritos distribuíram-se pelas quatro

TEMA

REDAÇÃO PRIMEIRA RONDA

REDAÇÃO DA SEGUNDA RONDA

A. Reforço da oferta
atual de cuidados
preventivos

Uma aposta reforçada em consultas e
aconselhamento de hábitos de vida saudável (inclui,
por exemplo, alimentação saudável e prescrição de
atividade física), com monitorização de parâmetros
correlacionados (peso, tensão arterial, entre outros).

Afirmação removida na primeira ronda

B. Reforço do tipo de
consultas oferecidas

Para além do descrito em A, ter capacidade para realizar
Ter capacidade para realizar outro tipo de
outro tipo de consultas, como por exemplo na área de saúde
consultas (para além das que já realiza), como
mental, saúde oral, desabituação tabágica, assim como, um
por exemplo na área de saúde mental
portefólio próprio de meios complementares de diagnóstico.

C. Transferir exames
complementares
de diagnóstico para
os cuidados de
saúde primários

Para além do descrito em B, acresce, ainda, a capacidade
para realizar alguns meios de tratamento que hoje
são realizados em hospitais (a título de exemplo pequenas intervenções na área da dermatologia),
numa lógica de proximidade e de melhorar o acesso.

Incluir a capacidade para realizar alguns meios
de tratamento que hoje são realizados em
hospitais (a título de exemplo - pequenas
intervenções na área da dermatologia), numa
lógica de proximidade e de melhorar o acesso.

D. Investir num
portfolio de exames
complementares
inovadores

Item acrescentado na segunda ronda

Investir num portefólio próprio de
meios de diagnóstico inovadores
para complemento das consultas.

Item acrescentado na segunda ronda

Disseminar as tecnologias de
‘medicina à distância’ para outras
especialidades, como complemento e
agilidade dos primeiros diagnósticos.

E. Disseminar a
telemedicina

RONDA 1
1

2

3

A. Reforço da oferta atual de cuidados preventivos.

10%

30%

60%

B. Reforço do tipo de consultas oferecidas.

40%

60%

C. Transferir exames complementares de diagnóstico
para os cuidados de saúde primários.

50%

10%

RONDA 2
4

1

2

3

4

0%

33%

22%

33%

11%

40%

22%

11%

44%

22%

D. Investir num portfolio de exames complementares
inovadores.

22%

22%

11%

44%

E. Disseminar a telemedicina.

22%

44%

11%

22%

Interno

A. Reforço da oferta atual de cuidados preventivos.

27%

14%

57%

B. Reforço do tipo de consultas oferecidas.

20%

71%

7%

33%

31%

15%

23%

C. Transferir exames complementares de diagnóstico
para os cuidados de saúde primários.

53%

14%

36%

33%

8%

15%

38%

D. Investir num portfolio de exames complementares
inovadores.

20%

31%

15%

31%

E. Disseminar a telemedicina.

13%

31%

54%

8%
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afirmações de forma razoavelmente semelhante.

Integração entre cuidados de saúde
primários e hospitalares
Na primeira ronda, os peritos refletiram sobre 3
estratégias de integração de níveis de cuidados,
uma mantendo a função de regulação de acesso aos
cuidados hospitalares (A), outra em que os cuidados
de saúde primários alargariam a sua oferta com apoio
de médicos hospitalares (B) e por fim, uma estratégia
em que médicos hospitalares reforçariam a oferta
de serviços nos cuidados de saúde primários (C).
Sem atingir consenso, o alargamento da oferta feita
pelos profissionais dos cuidados primários com apoio

de médicos hospitalares foi priorizado tanto pelos
peritos internos (40%) como pelos peritos externos
(53%). No entanto, os peritos internos também
valorizavam a função de regulação de acesso (40%)
enquanto os peritos externos valorizavam o reforço
da oferta de serviços por médicos hospitalares (40%).
Não se tendo obtido consenso na primeira ronda,
foram feitas adaptações à redação de cada uma
das estratégias com base nos comentários feitos
pelos peritos. Clarificou‑se que a estratégia B seria
rentabilizando as tecnologias de informação para
aproximar cuidados de saúde. Acrescentou-se
uma estratégia relacionada com a criação de um
processo clínico comum entre níveis de cuidados

TEMA

REDAÇÃO PRIMEIRA RONDA

REDAÇÃO DA SEGUNDA RONDA

A. O acesso aos
cuidados hospitalares
deve ser guiado pelos
médicos de medicina
geral e famíliar

O acesso a cuidados de saúde especializados,
normalmente prestados pelas especialidades médicas
de âmbito hospitalar deverá ser guiada pelos médicos
de medicina geral e familiar dos Cuidados Primários,
que assim podem orientar os utilizadores na trajetória
que deverão percorrer no sistema de saúde, quando
necessitem de consultas de especialidades.

O acesso a cuidados de saúde especializados,
deverá ser guiado pelos médicos de medicina
geral e familiar, que assim podem orientar
os utilizadores na trajetória que deverão
percorrer no sistema de saúde, quando
necessitem de consultas de especialidade.

B. Os especialistas
hospitalares podem
apoiar as equipas dos
cuidados primários
a reforçar a sua
carteira de serviços

Os Cuidados de Saúde Primários poderão reforçar a
sua oferta em articulação com as equipas de médicos
hospitalares, de forma regular, para assegurar um
apoio multidisciplinar nas decisões terapêuticas e nos
percursos de tratamento, das doenças que sejam mais
frequentes nas áreas da sua influência geográfica.

Deverão ser promovidas sessões clínicas
temáticas por videoconferência com médicos
dos cuidados hospitalares, formulando decisões
clínicas multidisciplinares - com destaque para
as especialidades mais procuradas, tendo em
conta o perfil de morbilidade registado na área
de referência do respetivo Centro de Saúde.

C. Os especialistas
hospitalares podem
reforçar a oferta
nos cuidados de
saúde primários

Reforçar a oferta e aumentar o acesso aos Cuidados
de Saúde Primários em outras especialidades
médicas, com recurso a novos modelos de
colaboração, numa óptica de consultoria médica
especializada, para assegurar um acompanhamento
holístico, permanente e de proximidade.

Afirmação removida na primeira ronda

Item acrescentado na segunda ronda

A integração dos cuidados de saúde, o
acompanhamento holístico do cidadão – no
que respeita à sua saúde - e a proximidade de
cuidados pressupõe que – além da melhor
articulação operacional de níveis diferentes dos
cuidados de saúde – se caminhe para a existência
de um processo clínico único para cada cidadão,
processo esse do qual decorrerá a própria
construção do perfil individual digitalizado.

D. Um processo
clínico único entre
níveis de cuidados

(D). Na segunda ronda, esta foi a opção mais valorizada por peritos internos (67%) e externos (53%).
RONDA 1

RONDA 2

1

2

3

1

2

3

A. O acesso aos cuidados hospitalares deve ser guiado
pelos médicos de família.

40%

30%

30%

33%

56%

11%

B. Os especialistas hospitalares podem apoiar as equipas
dos cuidados primários a reforçar a sua carteira de
serviços.

40%

40%

20%

0%

44%

56%

C. Os especialistas hospitalares podem reforçar a oferta
nos cuidados de saúde primários.

20%

30%

50%
67%

0%

33%

Interno

D. Um processo clínico único entre níveis de cuidados.

A. O acesso aos cuidados hospitalares deve ser guiado
pelos médicos de família.

7%

20%

69%

20%

50%

31%

B. Os especialistas hospitalares podem apoiar as equipas
dos cuidados primários a reforçar a sua carteira de
serviços.

53%

40%

8%

27%

36%

38%

C. Os especialistas hospitalares podem reforçar a oferta
nos cuidados de saúde primários.

40%

40%

23%
53%

14%

31%

D. Um processo clínico único entre níveis de cuidados.
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Papel da formação na prevenção
e promoção da saúde
Da análise dos resultados da primeira ronda do
estudo Delphi e dos comentários dos peritos,
sentiu-se a necessidade de acrescentar uma
dimensão sobre formação. Na segunda ronda, os
peritos analisaram uma estratégia relacionada

TEMA

A. Investimento
financeiro em
formação na
contratualização
com os CSP

B. Definição de
prioridades para
a formação pós-graduada e ao
longo da vida
dos seus atuais
colaboradores

C. Definição de
objetivos de
aprendizagem pré-graduada para
os seus futuros
colaboradores

com financiamento público e contratualização da
formação, uma segunda relacionada com a formação
pós‑graduada e ao longo da vida dos profissionais
e uma terceira com a formação pré-graduada
dos futuros profissionais. Não foi possível atingir
consenso, mas 44% dos peritos internos e 60% dos
peritos externos sugerem que o enfoque na formação
pós-graduada e ao longo da vida deve ser prioritária.

REDAÇÃO PRIMEIRA RONDA

REDAÇÃO DA SEGUNDA RONDA

Item acrescentado na
segunda ronda

Introduzir na contratualização um valor obrigatório
de investimento financeiro na formação certificada,
de acordo com as crescentes exigências dos
CSP. Definir incentivos à formação junto dos
profissionais, que são consubstanciados numa
carta de compromisso para transferência do
conhecimento obtido na atividade prática.

Item acrescentado na
segunda ronda

Deve ser reforçada a política de ações formativas pós‑graduadas e contínuas, definindo as prioridades de
formação de todos os seus profissionais, com ênfase
no que respeita às potencialidades das inovações:
clínicas, tecnológicas, digitais e organizativas, adequada
aos perfis de saúde da população em cada área

Item acrescentado na
segunda ronda

A ARSLVT deve ter um papel ativo na definição de
objetivos de aprendizagem, ao nível da formação
pré-graduada em conjunto com as estruturas
relevantes (ordens profissionais, sociedades científicas,
academia, outros) de forma a responder à evolução
do portfólio de serviços nos CSP e à inovação
tecnológica necessária à prestação desses cuidados

RONDA 1
1

2

RONDA 2
3

1

2

3

A. Investimento financeiro em formação na
contratualização com os CSP

33%

22%

44%

B. Definição de prioridades para a formação
pós-graduada e ao longo da vida dos seus atuais
colaboradores

44%

11%

44%

C. Definição de objetivos de aprendizagem pré‑graduada
para os seus futuros colaboradores

22%

67%

11%

A. Investimento financeiro em formação na
contratualização com os CSP

20%

53%

27%

B. Definição de prioridades para a formação
pós-graduada e ao longo da vida dos seus atuais
colaboradores

60%

40%

0%

C. Definição de objetivos de aprendizagem pré‑graduada
para os seus futuros colaboradores

20%

7%

73%

Interno
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Papel da Investigação na prevenção
e promoção da saúde
De forma semelhante à formação, sentiu-se
a necessidade de acrescentar uma dimensão
sobre investigação, após análise dos comentários
dos peritos à primeira ronda do Delphi. Na
segunda ronda, questionou-se os peritos se a

TEMA

A. Os cuidados de
saúde primários
devem ser
capazes de fazer
investigação de
forma autónoma

B. Os cuidados de
saúde primários
devem fazer
Investigação em
colaboração com
outros parceiros

prioridade era dotar os CSP de recursos para
fazer investigação de forma independente, ou se
o enfoque deveria ser com outros parceiros de
investigação. Esta segunda opção, favorecendo
parcerias com entidades externas, é a favorita por
peritos internos (56%) e peritos externos (79%).

REDAÇÃO PRIMEIRA RONDA

REDAÇÃO DA SEGUNDA RONDA

Item acrescentado na
segunda ronda

Os Cuidados Primários devem recolher evidência
através de investigação própria sobre quais devem ser
as ações prioritárias e mais adequadas à realidade da
população que servem, o que significa poder ajustar as
orientações nacionais às necessidades da sua geografia
de influência, otimizando assim os seus recursos e
capacidades. A investigação seria parte integrante
da carteira de serviços contratualizada nos CSP.

Item acrescentado na
segunda ronda

A oportunidade que a digitalização pode constituir
para a inovação nos Cuidados Primários aconselha que
se faça uma avaliação gradual da entrada de soluções
digitais e se definam prioridades para novas aplicações,
podendo nesse processo estabelecer parcerias (*)com
entidades externas, nomeadamente com Universidades.

RONDA 1

RONDA 2

1

1

2

A. Os cuidados de saúde primários devem ser capazes de fazer
investigação de forma autónoma.

44%

56%

B. Os cuidados de saúde primários devem fazer Investigação em
colaboração com outros parceiros.

56%

44%

A. Os cuidados de saúde primários devem ser capazes de fazer
investigação de forma autónoma.

21%

75%

B. Os cuidados de saúde primários devem fazer Investigação em
colaboração com outros parceiros.

79%

25%

2

Interno
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Interpretação dos
resultados por
personalidades
externas
Eunice Carrapiço
João Gomes Esteves
Miguel Teixeira de Abreu
Manuela Rodrigues

Comentário geral
Os destaques principais do Relatório – que sumarizam
os principais temas abordados pelos participantes e
método de consenso aplicado – estão em consonância
com diversas análises e recomendações produzidas
por diversas entidades e organizações e publicados
nos últimos anos. Uma menção especial merece ser
feita ao laborioso projeto promovido e financiado
pela Fundação Calouste Gulbenkian em 2013 – 2014
e cujo relatório de síntese está disponível com
o título “Um Futuro para a Saúde – todos temos
um papel a desempenhar” (FCG, Lisboa, 2014).

Uma visão de
personalidade de
dentro dos Cuidados
de Saúde Primários
Eunice Carrapiço

Saúde, personalização,
capacitação, cuidados
de saúde primários e
integração de cuidados*
* Comentários a propósito do Relatório do Estudo
realizado na ARSLVT (entrevistas semi-estruturadas
e método Delphi) 2019 - 2021.

• Maior ênfase na promoção da saúde, na prevenção
de doenças, no reforço o dispositivo de saúde
pública e na capacitação dos cidadãos quanto à sua
própria saúde;
• A questão da equidade em saúde; nos seus vários
aspetos;
• A importância decisiva da integração de cuidados
centrada na pessoa – integração que deve ser
motor orientador da reorganização de serviços
e das modalidades de prestação de cuidados,
designadamente na comunidade e no domicílio dos
doentes;
• O potencial que a sistema de informação e as
tecnologias de informação e comunicação têm para
facilitar aquela integração;
• A importância decisiva de existir um processo
clínico electrónico único de daca pessoa, de onde
decorre informação sumarizada e estruturada
– bem como o princípio, garantia e capacitação
do cidadão de aceder e usar utilmente essa
informação para seu benefício de saúde;
• O aproveitamento inteligente do imensidão de
dados e de informação recolhidos e armazenados
para proporcionar conhecimento útil para decisões
inteligentes quer de estratégias de saúde que de
organização e reorganização e gestão de serviços.
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Comentários específicos
A conjugação de diversos aspetos consensuais
suscita‑me alguns comentários específicos
bem como sugestões de intervenção
na realidade, tais como:

Fazer convergir competências
e recursos em função das
necessidades das pessoas e
das comunidades – esbatendo
identidades e lógicas
institucionais e profissionais
Necessidade urgente de “desfragmentar”
os atuais modelos relativamente a:
• Sectores de atividade e intervenção social – o
mais óbvio é a separação entre saúde e ação e
solidariedade social;
• No sector da saúde, entre áreas desligadas e
separadas: cuidados de saúde primários; cuidados
de saúde secundários (hospitalares); cuidados
continuados integrados; cuidados paliativos;
serviços de saúde pública;

A focalização transformadora deverá centrar‑se
nas pessoas e na população, nas suas necessidades
de saúde e nos cuidados de saúde ao longo do
seu ciclo de vida e das vicissitudes de saúde, de
doença e de situação social com que deparam.
Haverá que perspetivar respostas integradas.

Abordagem multidimensional e
agendas de ação local integrada
Para perspectivar respostas integradas, será
útil delinear uma Agenda de abordagem e
ação comum estruturadas numa abordagem
multidimensional, tendo em conta:
1. Prevenção: Níveis de prevenção (primordial primária - secundária - terciária - quaternária
(eventualmente, quinquenária, também);
2. Percursos de vida e evolução de necessidades:
Ciclo / estádios / percursos de vida:
sexualidade; planeamento familiar; fertilidade;
saúde materno -infantil; vida ativa (saúde escolar
/ saúde ocupacional); saúde relacional social
e mental; envelhecimento ativo e saudável;
enfrentamento da finitude;
3. Doença aguda: Respostas adequadas e
céleres nas situações de doença aguda /
agudizações de doenças crónicas, na amplitude da
sua imensa diversidade;
4. Doenças crónicas: Respostas adequadas,
continuadas e consistentes nas situações de
doenças crónicas e suas “constelações” crescentes,
em coexistência (morbilidade múltipla) e
complexidade;
5. Dependências: Atenção adequada às
disfuncionalidades e dependências associadas
às doenças crónicas e suas “constelações”,
combinadas e/ou potenciadas com o declínio
natural das funções e capacidades humanas, com
a idade;
6. Reorganização das respostas: Restruturação das
respostas em duas linhas essenciais:
• Cuidados de proximidade, que incluirão os
tradicionais CSP reforçados e ampliados
através de parte dos cuidados ditos
hospitalares, bem como com a maior parte dos
cuidados nas situações de maior dependência
(CCI) e a maior parte dos cuidados paliativos;
• Recursos e cuidados de retaguarda,

que incluem os cuidados que por razões
tecnológicas e técnico ‑científicas, de
necessidade de concentração de competências
e de casuística nosológica, ou pelas condições
pessoais de dependência e sociofamiliares
especificas dos doentes não possam ser
assegurados pelos cuidados de proximidade
(saúde e socais) estruturados.
7. Interligação/integração em graus variáveis,
consoante as necessidades, entre as componentes
“saúde” e “social” (Segurança Social e entidades e
organizações sociocomunitárias).

internas e para a melhoria contínua da
qualidade. Porém, para efeitos retributivos e de
incentivos, o quadro de indicadores a usar deverá
limitar-se aos que sejam gerados “fora” das
unidades, centrando‑se em três dimensões:
• Acesso;
• Qualidade percebida pelos utentes;
• Impacto: A epidemiologia/microepidemiologia
permite, atualmente, estimar a “fração atribuível
de efeitos” devidos à ação dos CSP: por exemplo,
hospitalizações evitáveis por...; episódios evitáveis
de recurso a SU; mortes evitáveis por...; entre
outros.

Iniquidades existentes nos CSP (entre
utentes e entre profissionais)

Atualmente há vários grupos de cidadãos com
grandes diferenças no acesso e qualidade de
cuidados: com e sem ligação a um médico de família;
com inscrição numa USCP, ou numa USF modelo
A ou numa USF modelo B. Torna-se necessário
harmonizar “por cima” estas situações discrepantes
e chegar a um modelo retributivo essencialmente
sensível à quantidade e diversidade de cuidados
previstos, balizado por requisitos explícitos e
escrutináveis de: acessibilidade, disponibilidade,
resolutividade e qualidade percebida pelos utentes.

Existe necessidade urgente de atenuar a
escassez e as grandes desigualdades de acesso
a competências específicas (psicologia, nutrição,
fisioterapia, serviço social, entre outros), integradas
em equipas multiprofissionais centrados nas
necessidades específicas de cada pessoa e
comunidade e não para cumprir ratios normativos.

O sistema retributivo e de incentivos deve
abranger todas as equipas, dependendo
das respostas que dão à população e não
de um qualquer “estatuto” garantido.

Paralelamente, deve ser dada atenção especial ao
desenvolvimento dos perfis de competências, funções
e formação específica do secretário clínico bem como
do enfermeiro de família nas equipas de proximidade.
Estes, podem e devem ser crescentemente elementos
de referência para a população, no contexto da
equipa de saúde da família. Atualmente os médicos
de família estão submersos em ocupações, tarefas e
atos fora do perfil das suas competências médicas e
que, provavelmente, desviam para fora da sua missão
clínica cerca de metade do horário contratado e da
sua atenção ao doente e preocupações clínicas.

O trabalho já realizado em torno do IDG mantém
a sua utilidade para a autogestão e governação

Transformação inovadora do modelo de
governação em saúde / ação social

CAPÍTULO II. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

A reforma dos cuidados de saúde primários
está, há anos, a meio da sua concretização.
Qualquer edifício que fica a meio da construção
é disfuncional e tende a originar mais
problemas do que a proporcionar soluções.

Perfis profissionais a envolver
e/ou a desenvolver
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As questões organizacionais, de governação,
de desenvolvimento de recursos humanos,
incluindo planeamento e investimentos
estratégicos são fundamentais, mas devem
subordinar-se ao enquadramento geral de
valores, princípios e propósitos a observar –
por onde se devem nortear ou orientar.

Congratulo-me com o trabalho desenvolvido
e com os consensos obtidos. Estes consensos
são diretrizes essenciais às opções que vierem
a ser tomadas no sentido de dar resposta
às necessidades não satisfeitas na área dos
cuidados de saúde primários e à necessária
evolução dos cuidados prestados na ARSLVT.
Focaria a minha atenção sobre os consensos
obtidos no núcleo central dos CSP,
conciliando com a visão do projeto e com
os objetivos estratégicos do estudo:
VISÃO

João Gomes Esteves

Interpretação face aos
consensos obtidos no
núcleo central dos CSP

ÁREAS DE ATENÇÃO
• Prevenção da doença e promoção da saúde;
• Digitalização;
• Integração e Continuidade de Cuidados;
• Eficácia e desempenho em Cuidados de Saúde
Primários.

ÁREAS CONSENSUAIS NAS DUAS RONDAS DELPHI
• Informação de saúde centrada nas
necessidades dos cidadãos: a) informação
disponível e actualizada sobre o perfil de saúde
dos cidadãos (IV - 1ª Ronda); b) recolhida do sector
público e do sector privado (VIII 2ª Ronda).
• Promoção da transformação digital, da
inovação e do conhecimento: a) implementação
a curto prazo de tecnologias de grandes dados

CAPÍTULO II. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Uma visão de
personalidade ao
lado do sistema

• Orientação para a prevenção de doenças e a
promoção da saúde, de forma mais personalizada
e capitalizadora das tecnologias digitais, bem
como reforço dos cuidados primários prevendo
o desenvolvimento de cuidados integrados
centrados no doente.
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(biomoleculares ou informáticos) suficientemente
maduras (VII - 2ª Ronda); b) Participação em
investigação, em parceria com outras instituições
(XII - 2ª Ronda); c) financiamento direto pela
ARSLVT para formação (interna e externa) para
temas prioritários (XI - 2ª Ronda).
• Identidade: a) manter perfil generalista dos CSP,
com profissionais que abordem problemas de
todos os órgãos e sistemas e em todas as fases do
ciclo de vida (VI - 2ª Ronda); b) orientação para o
reforço da Prevenção (V - 1ª Ronda).

INTERPRETAÇÃO/COMENTÁRIOS
• No que se refere à disponibilização de
informação de saúde:
O cidadão no sistema de saúde assume uma
centralidade incontornável, matriz a partir da
qual se desenvolve a produção de informação e
respetivo acesso. Incrementa-se a participação
consciente e informada, reforçando-se a
capacidade do cidadão em tomar decisões
sobre o seu estado de saúde e influenciar o
desenvolvimento do sistema de saúde que
se deseja cada vez mais próximo das suas
necessidades e interesses com vista à promoção
da saúde e prevenção da doença.
A interoperabilidade entre sistemas de
informação, entre o sector público e privado,
é parte essencial da construção do perfil de
saúde da comunidade, permitindo identificar
necessidades específicas e priorizar estratégias
locais ou específicas de saúde.

• No que se refere à promoção da transformação
digital, da inovação e do conhecimento:
A cadeia de valor da saúde está a mudar, a evoluir
para digital network, porque as tecnologias criam
a possibilidade de interação entre todos os pontos
de rede, utilizando a permanente transmissão de

dados, através dos sistemas interligados.
Os pilares dessa transformação abrangem outras
dimensões para além da prestação de cuidados
saúde e assentam na partilha de informação,
entre os vários operadores nos sistemas de
saúde. Algumas ideias fundamentais que se
destacam deste trabalho:
• Disponibilizar um registo electrónico de saúde
para cada cidadão, permitindo a partilha da
informação clínica entre todos os níveis de
cuidados;
• Massificar a telemedicina, visando aumentar o
acesso aos cuidados primários de saúde;
• Monitorizar os doentes com doenças crónicas,
em qualquer lugar e a qualquer hora,
garantindo uma resposta pronta a qualquer
alerta;
• Investir na modernização e actualização nas
áreas científica e tecnológica, em particular
na área da Investigação em Saúde permitindo
obter medidas de resultados clínicos,
funcionais e de qualidade de vida ao longo do
tempo;
• Criar um “ecossistema digital” mobilizando
outros operadores de cuidados,
universidades, financiadores, autoridades
de saúde e todos os profissionais e cidadãos
neste enorme desafio de ampliar o
conhecimento e a inovação.

• No que se refere à identidade dos Cuidados de
Saúde Primários:
Os cuidados de saúde primários devem manter
o seu enquadramento organizacional e
estruturas de apoio que lhes permitam prestar
serviços de qualidade, maximizando os recursos
e preservando a sua identidade.
Não se deseja a transformação dos CSP em
unidades onde os cuidados de saúde são
fragmentados por múltiplos especialistas
de órgão, mas antes sim, que se reforcem os

CONCLUSÃO
O modelo de prestação de cuidados através
de unidades de Saúde Familiar tem como
característica a multidisciplinariedade. A inclusão,
neste modelo, das 3 áreas consensualizadas
incentivarão as boas práticas de promoção da
saúde e prevenção da doença e a continuidade
dos cuidados. Importa no futuro reforçar o
acesso e o carácter compreensivo dos mesmos,
permitindo dar o seu pleno contributo para a
saúde da população. Assim, independentemente
da evolução do modelo, a ARSLVT deverá apostar:
• Na qualidade da interface com a comunidade
(relação cidadão/profissionais de saúde, acesso do
cidadão aos cuidados de saúde);
• Num compromisso com resultados (antecipação
e avaliação dos resultados: gestão clínica e gestão
do desempenho);
• Na inovação (aposta em Investigação em Saúde na
promoção de mais e melhores cuidados);
• E, na missão de serviço público (ética, integração,
qualidade).

Gostaria, ainda, de fazer referência à conferência
que teve lugar no passado dia 7 de abril de
2021, “Inovação em Saúde: Não deixar ninguém
para trás” e que conclui sobre 5 grandes pontos:
1. É possível e desejável ter acesso a tecnologias
de saúde inovadoras de forma mais célere e
acessível, garantindo maior equidade a nível
europeu;
2. É necessário manter os incentivos para a

Investigação e Desenvolvimento da inovação
sobretudo nas áreas de Saúde ainda sem
resposta e para maior competitividade da Europa
a nível global;
3. É importante reconhecer o papel dos agentes
económicos da Saúde na recuperação económica
da Europa no período pós-Covid;
4. É fundamental evoluir para a aplicação de
modelos de remuneração baseados nos
resultados em saúde.
5. É necessário estabelecer uma plataforma
permanente de diálogo e cooperação entre todos
os envolvidos.

Acresce que, sobre os Sistemas de Saúde, estes
devem evoluir para modelos de remuneração
baseados nos resultados em saúde, sendo
esta “uma das chaves para um futuro mais
sustentável e mais saudável, ao mesmo tempo
que conferem prioridade ao que realmente
importa: mais e melhor saúde para os doentes”.
Como contributo para este trabalho (Consensos
ARSLVT) sublinho a importância de haver uma
adopção sistémica/estratégica de um conjunto
de medidas visando o reforço continuado da
eficiência, produtividade, eficácia, qualidade
e sustentabilidade financeira do Sistema de
Saúde Português, salvaguardando a equidade. As
ARS’s assumem aqui um nível de responsabilidade
importante inerente à regulação operacional da
adopção dessas medidas e do financiamento público
da procura em Saúde (Health Cluster, 2010).
Tem vindo a ser expressa a ideia de se criar um
Fórum de Alto Nível para Melhorar o Acesso à
Inovação em Saúde, tal como proposto pela European
Union Health Coalition, que reúna todos os
intervenientes da área da Saúde – reguladores,
autoridades de saúde, profissionais de saúde,
doentes, academia, indústria farmacêutica, e

CAPÍTULO II. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

elementos primordiais do contacto, comunicação
e continuidade de cuidados com os CSP e os
cuidados continuados, em especial nas situações
mais complexas.
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demais entidades – para debater novas formas de
assegurar o acesso a novos tratamentos, garantindo
a sustentabilidade dos Sistemas de Saúde no
quadro de uma Europa competitiva a nível global.

Ligo. Atende. Exponho a minha situação. Marca uma
hora para eu ir ao Centro de Saúde ainda hoje.
Chego. Registo-me. Sento-me para logo
me levantar. O médico aguarda.
Pergunta-me o que tenho. Logo lhe explico.
Acede informaticamente aos meus dados.
Nele encontra todo o meu histórico, todas as
consultas a que fui em diferentes especialidades,
o que me foi medicado por diferentes médicos
do setor público e do setor privado.
Sugere que faça alguns exames. Uns, diz-me,
posso fazer ainda hoje, ali mesmo, no Centro
de Saúde, assim que termine a consulta.
Outros, mais complexos, devo fazer em Clinicas
de Saúde ou em Centros Hospitalares.

Miguel Teixeira de Abreu

Transmite-me a informação e diz para não me
preocupar. Os resultados ser-lhe-ão remetidos
diretamente pelo mesmo sistema. Tão logo
os receba, diz-me, contacta-me para nova
consulta ou para me dizer o que fazer.

Imagino‑me doente.

Entretanto, receita-me alguns medicamentos
para ajudar a ultrapassar esta crise.

Na minha lista de contactos,

Finalmente, pergunta-me se desejo receber
informação sobre cuidados a ter na prevenção de
doenças mais comuns na zona onde habito. Digo-lhe
que sim e logo insere essa informação no sistema.

o telefone direto do meu
médico de família.

Saio confortado. Realizados os exames mais simples
no Centro de Saúde, caminho de regresso a casa
pensando que há uns anos nada disto seria possível.

CAPÍTULO II. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

A visão de
um cidadão

Pergunta-me se tenho preferência por algum
especialista. Digo-lhe que sim e indico um
nome. Entra no sistema e marca consulta
diretamente com esse especialista.
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O processo para concretizar o direito a ter um médico
de família era moroso, por vezes impossível, dada
a escassez de médicos e de meios – o orçamento
disponível para o Sistema Nacional de Saúde tantas
vezes desperdiçado por custos ineficientes.
O acesso a dados era praticamente inexistente.
O sistema, demasiado burocrático e inoperante,
impelia-me a correr para a urgência do primeiro
hospital que estivesse no meu caminho.
Como cidadão, tenho de pensar que o que
imagino hoje será possível amanhã.
Como cidadão, tenho o direito de exigir dos poderes
públicos que aproveitem a Era Digital para assegurar
maior eficiência, rapidez e profissionalismo
no acesso a Cuidados de Saúde Primários.
Como cidadão, tenho o direito de exigir que o acesso
ao Sistema Nacional de Saúde seja gratuito e que
os custos dos medicamentos sejam comportáveis
com o orçamento das famílias portuguesas.
Como cidadão, tenho o direito a ter um médico
de família competente, bem preparado e
diligente no relacionamento com os pacientes
que são colocados ao seu cuidado.
Mas, como cidadão, tenho de saber reconhecer
que, se o Estado assume os custos decorrentes
do meu acesso a esse Sistema e a esses Cuidados,
então também não pode deixar de exigir que
eu cumpra determinados deveres: O dever de
tomar certas medidas preventivas que aliviem a
necessidade de recorrer ao Sistema; o dever de,
adoecendo, permitir que o meu médico de família
conheça todo o meu historial clinico; o dever
de seguir o tratamento que ele me recomenda;
o dever de cumprir as orientações genéricas
emitidas pelos órgãos de saúde competentes.

Se a maioria de nós, cidadãos, considerar que temos
todos estes direitos sem ter de assumir qualquer
destes deveres, nenhum Sistema de Saúde será
reformável. Simplesmente porque a reforma e
manutenção de um Sistema Nacional de Saúde na
Era Digital só será financeiramente suportável se
a necessidade de cuidados de saúde se mantiver
dentro da capacidade de oferta do Estado.
O que desenharmos hoje para os Cuidados de Saúde
Primários, a forma como soubermos colocar em
prática os consensos obtidos ao longo do trabalho
que é objeto deste Livro, irá determinar se o que
imaginamos hoje será realmente possível amanhã.

Manuela Rodrigues

Sugestões para a
Organização de
Dados de Saúde
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A visão de
uma cidadã

Após algumas reflexões sobre a melhor maneira de
desenvolver de forma sustentável os cuidados de
saúde primários (CSP), concluiu-se da necessidade
de conhecer os dados de saúde de cada cidadão.
Analisando o caso de sucesso da Autoridade
Tributária que conseguiu reunir na sua base de
dados o cadastro fiscal de todos os contribuintes,
procedi à sua análise e tirei as conclusões que se
seguem: Tendo por base o princípio da cooperação
administrativa entre entidades públicas e privadas
nacionais e internacionais através de regulamentação
própria, a Autoridade Tributária obteve, por exemplo,
informação das contas financeiras detidas pelos
titulares para efeito de tributação fiscal, conforme
Portaria nº 219/2019 de 16 de Julho, de todas as
entidades financeiras. Esta Portaria regula a estrutura
e conteúdo do ficheiro a comunicar, os prazos de
informação, o conteúdo da informação para efeito
do cumprimento da obrigação dessa comunicação,
já regulada por lei, ou seja, a Entidade Tributária à
medida das suas necessidades, cria legislação própria
para obrigar as entidades privadas a comunicar a
informação que necessita, em ficheiros formatados
que permitam a sua integração na base de dados e
a sua actualização. De forma semelhante o Serviço
Nacional de Saúde poderia recolher para a sua base
de dados de saúde, toda a informação existente no
sector privado da saúde, hospitais, clínicas e outras
entidades de saúde, de forma a centralizar os dados
da saúde de cada cidadão. Sendo, actualmente,
considerados os dados de saúde como dados
sensíveis, a legislação a criar deveria salvaguardar
o sigilo quanto aos mesmos, quer de quem os
recebe quer de quem os fornece, além de que o seu
fornecimento seria obrigatório. 2 Com todos estes
dados, de forma mais fácil e prática, será possível
estabelecerem-se políticas de saúde pública,
identificar por região do País os cuidados de saúde
primários necessários, efectuar, de acordo com as
características de cada região, rastreios de saúde,
além de se poder controlar de uma forma mais rápida
qualquer outra crise sanitária que venha a ter lugar.
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Sobre o reforço na promoção de
saúde e prevenção de doença.

Uma visão global
vinda dos peritos
| Das entrevistas
exploratórias ao
Método DELPHI:
Caminhos Futuros
Bruno Heleno

Uma visão global vinda dos peritos
Neste texto pretende-se oferecer uma leitura dos
principais resultados das entrevistas e exercício
Delphi por alguém que trabalha atualmente
nos cuidados de saúde primários. Optou-se
por organizar o texto de acordo com os três
temas que emergiram nas entrevistas: reforço
da promoção de saúde e prevenção de doença;
melhor integração entre níveis de cuidados e
mais inovação nos modelos organizativos.

Em Portugal, as doenças cardiovasculares e as
neoplasias são as principais causas de mortalidade,
enquanto as doenças mentais e as doenças
degenerativas do aparelho locomotor são as
principais causas de incapacidade1. Se olharmos para
os determinantes dessas doenças, encontramos
comportamentos (relacionados com escolhas
alimentares, prática de atividade física, utilização
de substâncias aditivas) e contextos (educação,
rendimento, recursos na comunidade em que se
reside, condições de trabalho, exposição a violência)2,3.
Estes determinantes são mais sensíveis a políticas
públicas nacionais ou locais, do que a intervenções
individuais no contexto de uma consulta médica,
de enfermagem, de psicologia ou de nutrição4.
Quando questionados sobre políticas globais
de prevenção, os peritos dividiram-se entre a
possibilidade de gerar perfis das comunidades que
servem e a possibilidade de termos campanhas de
promoção de saúde que são segmentadas de acordo
com as necessidades destas comunidades. Estas
posições são interessantes. A tecnologia evoluiu de
uma forma que permite tirar partido do enorme
volume de dados colhidos pelo sector da saúde e
integrá-los com dados colhidos por outros sectores
da administração pública: educação, exposições
ambientais, recursos na comunidade. Esse potencial
será ainda maior, se houver forma de utilizar dados
disponibilizados pelo sector privado. Por exemplo, há
empresas de transporte de encomendas que estão
a recolher dados sobre a qualidade do ar dos locais
onde fazem entregas. Na saúde, o sector privado
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As entrevistas exploratórias sugerem que
é necessário investir mais em promoção
da saúde e prevenção de doença. O Delphi
mostra que o mais prioritário é garantir a
individualização e a equidade dessa prevenção.
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e social também pode disponibilizar dados sobre
diagnósticos dos seus clientes que permitam ter
uma visão integrada da prevalência e incidência da
doença em determinadas comunidades. Com os
incentivos certos, poderá haver uma estrutura que
transforme todos estes dados em informação.
Os cuidados de saúde primários portugueses, em
particular as unidades de saúde pública, estão bem
posicionados para interpretarem a informação
sobre as comunidades onde estão inseridos e
transformarem‑na em conhecimento: o perfil de
saúde de comunidade. Esse instrumento seria
extraordinariamente útil para perceber se existe
equidade na saúde e no acesso à saúde. Para
além disso, permitiria planear intervenções que
aumentassem a equidade. Vários dos peritos,
sugeriram a criação de campanhas de promoção de
saúde dirigidas às necessidades das comunidades.
Estas aumentam a consciência de determinados
riscos de doença e informam onde é que os recursos
de saúde estão disponíveis. Todavia, são pouco
eficazes a mudar comportamentos e não têm
impacto nos contextos em que as pessoas vivem.

Por isso, será igualmente
importante pensar que
infraestruturas e políticas
locais existem para abordar
os determinantes de saúde, o
que é uma responsabilidade
do poder local e não dos
cuidados de saúde primários.

Dentro dos cuidados primários, será importante
articular este papel da saúde pública com as
unidades que oferecem serviços de planeamento
familiar, saúde materno-infantil, vacinação, de
rastreios, de vigilância de pessoas com doença
crónica, entre outros. E, por fim, dotar os cuidados
de saúde primários de flexibilidade de gestão de
recursos porque não pode haver equidade quando
os serviços são oferecidos de forma igual a todos os
cidadãos. Num exemplo concreto, num agrupamento
de centros de saúde em que existe uma incidência
anormal de doença mental, terá que haver forma de
criar incentivos às equipas clínicas para abordarem
saúde mental de forma mais intensiva ou de recrutar
mais psicólogos ou técnicos de serviços sociais.

Sobre a integração de cuidados
A evolução dos padrões de morbilidade nos
países desenvolvidos, significa que os principais
problemas de saúde são doenças crónicas e,
frequentemente, múltiplas doenças crónicas num
único indivíduo5. Esta mudança significa que a saúde
e doença de cada pessoa pode depender de uma
equipa de profissionais de saúde que trabalham
em múltiplas instituições. Isto exige, por um lado
uma boa comunicação entre profissionais de
saúde, por outro exige que haja um profissional
que coordene os cuidados destes múltiplos
profissionais e de uma forma continuada no tempo6.
Os cuidados de saúde primários devem ser o
primeiro contato dos cidadãos com o sistema de
saúde, devem acompanhar os cidadãos ao longo da
vida (do nascimento à morte) e oferecer uma visão
generalista e abrangente sobre todos os problemas
de saúde7,8. Logo, parece natural que os cuidados
de saúde primários possam fazer esta coordenação
de cuidados. As entrevistas exploratórias e o
Delphi partiram desta premissa. A partir daí, os

resultados permitiram compreender como é que
se pode melhorar a coordenação de cuidados,
sobretudo garantindo que existe continuidade
de informação e continuidade interpessoal.

com um único clique, toda esta informação fosse
automaticamente importada para o registo clínico
do doente e colocada nos campos certos. Significaria
mais tempo dedicado aos doentes e menos aos ecrãs.

O processo clínico único e a
continuidade de informação.

Um produto da melhor integração da informação
permitiria fornecer a cada cidadão um resumo dos
seus próprios dados de saúde. Esse resumo poderia
ter os contatos da sua equipa de saúde familiar e
da farmácia comunitária habitual. Poderia listar
os próximos agendamentos de consultas, exames
e tratamentos. Poderia oferecer uma listagem
atualizada dos medicamentos crónicos e do número
de embalagens disponíveis nas receitas emitidas
por múltiplos médicos. Permitiria ao cidadão
aceder ao histórico de exames complementares
que realizou, independentemente da instituição em
que foi feito. Tudo isto permitiria aos cidadãos ter
posse efetiva sobre a sua informação de saúde.

Apesar do grande avanço que a plataforma de dados
representa, ainda é extraordinariamente difícil
obter dados recolhidos noutra instituição de saúde.
Para médicos de família que queiram coordenar
cuidados, aceder a informação implica ler relatórios
de exames complementares feitos em várias clínicas
convencionadas, navegar primeiro na plataforma
de dados em saúde, abrir os processos clínicos de
vários hospitais e procurar os registos de cada uma
das consultas. Se o doente estiver integrado na
rede de cuidados continuados, é ainda necessário
aceder a outro sistema para ver as avaliações de
enfermeiros e técnicos auxiliares de terapêutica.
Haveria um extraordinário ganho de eficiência se,

Coordenação entre níveis de cuidados
e continuidade interpessoal
Outra ideia bem acolhida no Delphi foi a
consultadoria remota de especialistas hospitalares
a profissionais dos cuidados de saúde primários,
usando telemedicina. Curiosamente, esta
ideia foi preferida à alternativa de deslocar
especialistas hospitalares aos cuidados de saúde
primários. Uma razão possível é que a consultoria
permite preservar a continuidade interpessoal e
longitudinal, isto é preservar relações terapêuticas
sustidas no tempo com o mesmo profissional.
Esta consultadoria remota permitiria aos profissionais
dos cuidados de saúde primários fazerem ajustes
à terapêutica de doentes crónicos mais complexos,
tendo como rede de segurança um fácil acesso a um
especialista de órgão. Para além da continuidade
acima referida, este modelo permitiria que doentes
mais complexos beneficiassem da discussão
entre dois profissionais de saúde com perspetivas
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É interessante ver que a ideia que mais consenso
gerou foi a criação de um processo clínico único,
partilhado entre todos os níveis de cuidados e que
integrasse informação de sector público, privado e
social. A plataforma de dados em saúde já começa
a permitir este tipo de informação9. Num futuro
imediato, seria desejável que dados clínicos dos
sectores privados e social pudessem ser acedidos
a partir desta plataforma, e que, mediante
autorização do cidadão, os profissionais fora do
serviço nacional de saúde pudessem aceder a
essa informação clínica. Isto permitiria evitar a
perda de informação importante para decisões
importantes para a saúde daquela pessoa (por
exemplo, intolerâncias medicamentos, tratamentos
já tentados e que foram ineficazes). Permitiria
também evitar desperdício, nomeadamente a
repetição dos mesmos exames complementares
de diagnóstico feitos em instituições diferentes.
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diferentes. Por exemplo, o especialista hospitalar
pode ter maior conhecimento da doença e das
inovações terapêuticas, enquanto o profissional
dos cuidados de saúde primários pode ter um maior
conhecimento do doente e das suas circunstâncias.
Para a concretização desta ideia, o maior desafio não
será tecnológico. Na realidade, o desafio será criar
incentivos para que ambos os níveis de cuidados
participem. Atualmente, é frequente os colegas
hospitalares acharem que recebem informação
clínica insuficiente dos cuidados primários e é
frequente os colegas dos cuidados primários
queixarem-se que não recebem informação de
retorno das consultas hospitalares. Não será só
com tecnologia que se resolve este problema.

É necessário reforçar as
relações interpessoais entre
profissionais que trabalham
em instituições diferentes.
Para além disso, é importante reconhecer que estas
atividades de coordenação implicam tempo que
tem que ser contabilizado como atividade clínica,
quer para o profissional dos cuidados de saúde
primários, quer para o profissional hospitalar.

Visão sobre inovação organizativa
nos cuidados de saúde primários
O Delphi sugere uma grande receptividade de peritos
internos e externos à inovação. Como mencionado
acima, existe a perceção é que é urgente rentabilizar
as tecnologias de informação para facilitar a

coordenação entre níveis de cuidados e para devolver
aos cidadãos informação relevante sobre a sua
saúde. Reconhece-se a necessidade de reforçar a
formação dos profissionais no âmbito de inovações
clínicas, digitais e organizativas. Já no que diz respeito
à investigação, os peritos dividem-se entre duas
opções. Por um lado, há quem considere prioritários
dotar os cuidados de saúde primários de autonomia
na investigação, como forma de responder aos seus
problemas específicos. Por outro, há quem ache que a
difusão da tecnologia deve ser feita de forma gradual,
com prioridades claras e estabelecendo parcerias com
outras entidades. Esta duas visões sobre inovação
não são mutuamente exclusivas e talvez por isso
tenha havido este equilíbrio entre as duas posições.
Este trabalho surge 15 anos depois da reforma dos
cuidados de saúde primários de 2005, que foi uma
extraordinária inovação no seio da administração
pública10. Introduziu equipas mais pequenas, com
uma hierarquia horizontal e autonomia organizativa,
incentivos para o cumprimento de objetivos que
dependem do trabalho pessoal e em equipa. Para
além disso, ao longo do tempo desenvolveu-se um
sistema de informação que fornece dados mensais
sobre o desempenho individual e da equipa. Isto
permitiu evoluir para modelos de contratualização
que são baseados em objetivos e indicadores
de qualidade. Finalmente, houve também uma
disseminação de uma cultura de intersubstituição,
que permite assegurar atendimento mesmo
quando o médico ou o enfermeiro de família
não estão presentes na unidade.
É por isso algo surpreendente que, apesar da
recetividade à inovação e da recente reforma, haja
poucos sinais inovações recentes nos cuidados de
saúde primários11. Em 2020, o BI-CSP referia mais
de 1300 unidades de cuidados de saúde primários.
Estas unidades, empregam profissionais altamente
qualificados e muitas delas recebem regularmente
jovens em formação. Seria expectável que surgissem

Dada a aparente escassez de
inovação, seria importante

às circunstâncias imprevistas de uma pandemia.
Foram feitas múltiplas alterações aos processos e
serviços para garantir acesso à promoção de saúde
em grupos vulneráveis (grávidas, crianças, pessoas
em idade fértil), à vigilância de pessoas com doença
crónica (doença somática, mental e multimorbilidade),
ou à garantia de cuidados à doença aguda não grave
(respiratória e não respiratória). Os serviços de
saúde pública tiveram um volume de tarefas sem
precedentes e tiveram que se adaptar rapidamente
para fazer inquéritos epidemiológicos. Houve
transferências de tarefas de uns grupos profissionais
para os outros. No rescaldo da pandemia, as questões
serão múltiplas e será uma excelente oportunidade
para analisar as barreiras e facilitadores da
inovação em cuidados de saúde primários.

refletir se os cuidados de saúde

Resumo

primários atualmente fomentam

Os resultados das entrevistas exploratórias
e do Delphi têm o mérito de estimular a
reflexão sobre o futuro dos cuidados de saúde
primários em três grandes áreas: promoção de
saúde, coordenação de cuidados e inovação na
organização dos cuidados de saúde primários.

a criatividade e a inovação.
As unidades, os ACeS e a administração pública
regional e nacional incentivam soluções criativas
para os problemas dos cidadãos, têm formas
de reconhecer e disseminar essas soluções, são
tolerantes ao risco e ao erro? Existem espaços para
os profissionais decidirem o que fazer e como fazer
ou a carga de trabalho assistencial não permite
reflexão crítica? A política de recursos humanos é
flexível para acomodar profissionais que acumulem
funções clínicas e funções na investigação, formação
ou gestão? Enquanto organizações, fomentam a
colaboração entre profissionais e os cidadãos que
utilizam os serviços? São permeáveis à colaboração
com profissionais fora da saúde? Todas estas
questões merecem reflexão por peritos das
ciências sociais, da economia e gestão e da saúde.
Recentemente, 1300 unidades tiveram que se adaptar

Para quem trabalha nos cuidados de saúde
primários, há a perceção que os dados que já são
colhidos sobre saúde e seus determinantes podem
ser mais bem aproveitados. Conhecer o perfil de
saúde de uma comunidade é um primeiro passo
para assegurar a equidade na prevenção. É preciso
assegurar que existem mecanismos para atuar
perante a desigualdade, seja criando incentivos às
equipas clínicas dos cuidados de saúde primários,
seja permitindo recrutar recursos humanos para
essas equipas, seja ajudando o poder local a
melhorar as políticas e infraestruturas locais.
As tecnologias de informação podem facilitar a
coordenação de cuidados ao permitir que os
profissionais de saúde tenham acesso a toda a
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inovações organizacionais nestas unidades e que
as inovações que criassem valor para os utentes
fossem disseminadas por outras unidades. Contudo,
uma pesquisa rápida de literatura mostra que as
publicações sobre inovações em cuidados de saúde
primários são essencialmente publicações que
refletem sobre a reforma de 2005. Eventualmente,
com a crise financeira global de 2008 e os efeitos da
grande recessão, a flexibilidade que existiu durante
a reforma de 2005 fui substituída por políticas
mais orientadas para o controlo e consolidação.
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informação relevante sobre a saúde de um cidadão,
independentemente da instituição onde foi colhida.
Bem utilizadas, podem reduzir o desperdício
gerado pela repetição de exames complementares
disponibilizando recursos para outras atividades
importantes para a saúde. Com o aumento da
informação disponível e do número de profissionais
de saúde envolvidos, a necessidade de coordenar
informação e cuidados de saúde vai tornar-se ainda
mais importante. Em Portugal, os cuidados de saúde
primários são a escolha natural para fazer esta
coordenação de cuidados. Este seu papel poderá
ser reforçado se o acesso a informação colhida
noutras instituições for facilmente acessível e se
houver um acesso fácil a especialistas hospitalares
através de serviços de consultoria remota.
Quinze anos após a reforma dos cuidados de saúde
primários em Portugal, continua a existir uma forte
intenção de promover a inovação de processos
e serviços. Apesar desta intenção, ou existe um
problema de falta de inovação, um problema de
falta de divulgação e transferência de inovação
ou ambos. Esta discrepância entre intenção e
ação justifica uma análise mais detalhada dos
facilitadores e barreiras à inovação. Nesta altura,
persistem problemas de acesso, de coordenação
de cuidados e de equidade no serviço nacional de
saúde. Por isso, dever-se-ia estar já a preparar a
próxima reforma dos cuidados de saúde primários.

partir da realização de um exercício DELPHI
envolvendo Peritos do setor da Saúde, com
origem interna e externa ao SNS.

Após a realização desta reflexão, a 2ª fase do
Exercício de Cenarização consistiu em identificar as
mudanças que os CSP - após elencar as diferentes
Opções – podem realizar de forma consensual.
Neste caso, conduziu à identificação das Questões /
Opções que, depois de duas Rondas de consulta aos
peritos internos e externos, reuniram maior nível
de Aprovação (correspondente aos retângulos azuis
nas Figuras com os resultados DELPHI 1ª Ronda e
Delphi 2ª Ronda), enquanto os retângulos a cinzento
representam Rejeição e os verdes Abstenção/
Hesitação na resposta. Contudo, é assunto de
interesse científico em ser aprofundado.

Os Cenários
Félix Ribeiro
Considerando como FOCO a Evolução Futura dos
Cuidados de Saúde Primários e como HORIZONTE
temporal 2030 procedeu-se à construção de Cenários
em Prospetiva Estratégica. Ou seja, a prospetiva em
que uma Entidade – País, Região, Setor de Atividade,
Empresa ou Instituição Pública, depois de avaliar
as transformações que podem ou poderão ocorrer
no seu Enquadramento e no Ambiente Contextual,
avalia as suas condições de partida e realiza uma
reflexão sobre as transformações que poderá ter
de fazer nos seus objetivos e modos de operação.
Neste caso, a reflexão foi organizada a

Seguidamente exemplificam‑se os casos de algumas
questões, tendo a mesma abordagem sido extensiva
ao conjunto dos outros casos (vide Figura 21).
No exercício designámos como Questões Consensuais
as Questões/Opções com maior peso (60% ou
mais) de Aprovações, as quais farão parte de
todos os Cenários que construirmos a seguir.

Identificação das incertezas
cruciais para a cenarização
A 3ª Fase do Exercício consistiu em identificar e
listar as Questões que, envolvendo várias Opções,
levantaram mais divergências na consulta aos
Peritos, no que respeita à ordenação das respetivas
Opções. Estas Opções onde se verificaram maiores
divergências foram designadas de Incertezas
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Para o efeito, partiu-se de uma abordagem
prévia, a qual considera que os Cuidados de Saúde
Primários vão evoluir no seu Núcleo Central - Núcleo
que corresponde às funções que atualmente
desempenha - e numa Coroa de suporte aos CSP.
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Figura 21

NÚCLEO CENTRAL DOS CSP
DELPHI INTERNOS
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Resultados da questão IV (%): "Atribuindo cada vez mais ênfase à Resposabilização Individual para que o cidadão tenha consciênca
do seu impacto na saúde individual e coletiva, e ainda, tendo em conta a dimensão e variedade de situações de saúde na ARSLVT, que
intervenções lhe parecem mais relevantes realizar no âmbito dos Cuidados Primários, para facilitar e incentivar esta Responsabilidade
Individual?"
C: Os cidadãos deverão dispor de uma informação atualizada sobre o seu perfil de saúde (com referência às consultas, exames e
tratamentos realizados) a disponibilizar sob a forma digital, com garantia de segurança e confidencialidade, numa óptica, cada vez maior,
de personalização de cuidados.
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40,0%
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Resultados da questão V (%): "Os Cuidados de Saúde Primários poderão ser reforçados no sentido de assegurar uma maior componente
de prevenção da doença. Qual será a importância relativa das seguintes possíveis intervenções?"
B: Devem reforçar o seu papel na prevenção privilegiando a individualização de cuidados com níveis de intervenção diferentes, consoante
as necessidades individuais e familiares, face ao perfil de saúde de cada cidadão e ao perfil de morbilidade, tendo em conta o contexto da
sua comunidade.

0,%
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Resultados da questão VI (%): "A carteira de serviços dos CSP para uma maior proximidade e conhecimento dos cidadãos da área
referenciável, poderá ser alargada para que dimensões?"
C: Incluir capacidades numa lógica de proximidade e melhorar acesso (ex. pequenas intervenções curativas, saúde mental, alargamento
dos horários e desenvolvimento de tecnologia de medicina à distância).
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OPÇÕES CONTRASTADAS
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Cruciais, a tomar em consideração na construção
dos Cenários. Elaborámos a lista de Incertezas
a partir da avaliação dos resultados das 1ª e 2ª
Rondas, que envolveram peritos Internos e peritos
Externos ao SNS, e a seguir procuramos organizar
a informação operando dois tipos de distinções:
• Distinguimos as Questões que se enquadram
nos Grupos Núcleo Central dos CSP e da Coroa
Complementar CSP (parte), das questões que se
enquadram no Grupo Coroa Complementar CSP
(parte).
• Separámos as Opções de cada uma das Questões
deste Grupos em Opções com predomínio
de continuidade (Cenário Base) face ao que
existe atualmente, e Opções com predomínio
de Inovação/Rutura face ao presente ‑ Opções
Contrastadas - (vide Figura 22).

Assinalámos as Opções alinhadas com a continuidade
(Cenário Base) com azul claro, e as Opções mais
alinhadas com a Inovação/Rutura com azul escuro. E
considerou-se ainda dois subconjuntos de Questões:
• Núcleo Central dos Cuidados de Saúde Primários
(CSP)
• Coroa de Suporte aos CSP

Com base na Tabela, ilustrada na Figura 22, organizámos
as Questões e as Opções com a seguinte disposição:
Distinguir as Opções de Continuidade, situadas de
um lado da Figura 23 - assinaladas a azul claro -, das
Opções de Inovação/Rutura, situadas no outro lado da
Figura 23 - assinaladas a azul escuro -. Considerámos
os temas associados ao Núcleo Central dos CSP nas
3 primeiras posições (1, 2, 3) e os temas associados
à Coroa Complementar e à Coroa de Relações
dos CSP, nas quatro posições seguintes (4,5,6 e 7),
ficando cobertos os 7 subtemas considerados.

Conforme a importância das Opções de
Continuidade e das Opções de Inovação /Rutura,
em cada uma destas posições contrastadas
(8,9 e 10 para o Núcleo Central dos Cuidados de
Saúde Primários, e 11, 12, 13 e 14 para a Coroa
Complementar dos CSP), definimos quatro cenários
contrastados para a evolução dos Cuidados
de Saúde Primários, ilustrados na Figura 23:

Legenda:

Cenário 1 BASE: Em que se verificam
opções de continuidade quer nas áreas
Operacionais, quer nas áreas Relacionais
/ Organizativas envolvendo as áreas
geográficas de atuação dos CSP
Cenário 3 MUDANÇA DO NÚCLEO CENTRAL
DE SERVIÇOS: em que se verificam opções de
Inovação / Rutura nas áreas Operacionais,
e opções de continuidade nas áreas
Relacionais / Organizativas envolvendo as
áreas geográficas de atuação dos CSP
Cenário 4 MUDANÇA NA ORGANIZAÇÃO
DA INFORMAÇÃO E NA PROATIVIDADE: em
que se verificam opções de Predomínio da
continuidade nas áreas Operacionais e de
Inovação / Rutura nas áreas Relacionais
/ Organizativas envolvendo as áreas
geográficas de atuação dos CSP
Cenário 2 MUDANÇA ESTRUTURAL: em que
se verificam opções de Inovação / Rutura
quer nas áreas Operacionais, quer nas áreas
Relacionais / Organizativas envolvendo as
áreas geográficas de atuação dos CSP

Figura 23

DIAGRAMA DE
CENARIZAÇÃO

CENÁRIO 1
BASE

2

3

4

CENÁRIO 4
MUDANÇA NA ORGANIZAÇÃO
DA INFORMAÇÃO E
NA PROATIVIDADE

8

9

10

5

6

7

CENÁRIO 3
MUDANÇA APENAS
NO NÚCLEO CENTRAL
DE SERVIÇOS

11

12

CENÁRIO 2
MUDANÇA ESTRUTURAL

13

14
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Algumas Notas Introdutórias sobre o Projeto
Passados aproximadamente dois anos do início deste
projeto, existe um histórico de trabalho desenvolvido
que deve começar a ser conhecido para poder
ser fortalecido com reflexões e discussões mais
alargadas e, acima de tudo, para pensar e encontrar
caminhos sobre as Lições Aprendidas - preliminares
e intermédias - dos resultados deste trabalho.

Construção da Agenda
para a Transformação:
Síntese Executiva
A Equipa Científica
Ana Harfouche
Baltazar Monteiro
Bruno Heleno
Félix Ribeiro
Idalécio Lourenço
Luís Pisco
Conselheiros
António Rebelo de Sousa
João Gomes Esteves
Miguel Teixeira de Abreu

Neste quadro, muito peculiar, desde logo
marcado por circunstâncias como os estados
de emergência e confinamentos, em contexto
pandémico, enumeramos de forma sinótica, as
lições aprendidas nestes dois anos 2019-2021,
que adrede podemos considerar como
catalisadoras de boas práticas neste projeto.
• A primeira é a confirmação de que o projeto
faz todo o sentido, e é desejável que continue a
desenvolver-se e a difundir a identidade dos CSP
e o seu grande propósito na promoção da saúde,
bem-estar e prevenção da doença;
• A segunda é de que o apoio e o envolvimento direto,
inclusive operativo, ao mais alto nível, não só é
indispensável, como é crítico e fundamental para
a sua continuidade e sucesso, designadamente, na
antecipação da modelagem organizativa dos CSP
no futuro, providos de agilidade, para concretizar o
seu propósito de promoção de saúde, bem-estar e
prevenção da doença aos seus concidadãos;
• A terceira é a importância de uma visão de “fora
para dentro”, trazida por diferentes atores
relacionados direta e indiretamente com o setor
da saúde e que, desde o início, foram contribuindo
com a sua visão, designadamente durante
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É consabido, que produzir um exercício,
indispensável, de autoavaliação de qualquer
trabalho estratégico induzirá mais conhecimento
e, em consequência, poderá contribuir para o que
denominamos, normalmente, de “Boas Práticas”.
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•
•

•

•

a 1ª Edição do Programa de Conhecimento &
Desenvolvimento Sustentável (vide Ensaio 1);
A quarta é a pluralidade e equilíbrio – profissional,
origem setorial – do painel de peritos DELPHI;
A quinta é a importância da existência de uma
Comissão Científica e de Aconselhamento que,
pela composição e prestígio dos seus elementos,
além de ajudar a pensar/refletir sobre as ações
e resultados intermédios, fortaleceu interna e
externamente este projeto;
A sexta, relacionada com o desenho e ambição,
é ir para além da análise dos resultados e
tirar consequências, nas questões centrais
dos CSP em que foi possível consensualizar, e
desenvolver propostas que possam contribuir para
iniciativas passíveis de serem objeto de decisão e
implementação no terreno;
A sétima é ter uma visão abrangente e o mais
integrada possível, potenciada pela visão a partir
de dentro, mas sobretudo a partir de fora da saúde,
que possa ser materializada, nomeadamente,
através de parcerias com as partes interessadas.

articulação com as comunidades, preferencialmente
locais, e com os seus atores, pela sua proximidade e
conhecimento no terreno, é um desafio tremendo.
Desafio tremendo que é indispensável, além
de urgente, face a um conjunto de fatores
conhecidos, que vão do financiamento do
sistema à demografia, passando pelo acesso
e proximidade, continuando pelo modelo de
organização e da prestação de cuidados, até à
formação, treino dos profissionais e Governance.
A mudança progressiva para o foco estratégico,
já referido acima - a prevenção da doença
e promoção da saúde, e as relações com as
comunidades locais -, centrada nos CSP – exige uma
execução que vai envolver várias componentes,
interrelacionadas e interdependentes, que terão
de ser pensadas e executadas em simultâneo,
ao longo desta década, o que vai implicar uma
nova abordagem, uma nova organização, uma
nova Governance e um novo modus operandi.
Muitas questões se colocam ab initio:

Linhas de Força e Consensos
Obtidos - Construção de uma nova
visão para encarar o foco

“A prevenção da doença
e promoção da saúde,
e as relações com as
comunidades locais”
A construção de uma nova visão que consubstancie
e materialize um foco estratégico e prioritário na
prevenção da doença e na promoção da saúde,
centrada nos cuidados de saúde primários, em

Como fazer este caminho até
2030, ano que deverá ser o
tipping point deste processo
de transição, e quais os
resultados/metas/métricas
que o devem definir à data?

a que velocidade e ritmo devem
ser executadas, garantindo que
os avanços não têm “regresso”?
Que recursos, capacidades e
competências, bem como, que
mobilização de competências
vão ser necessárias?

Com efeito, os CSP defrontam-se,
atualmente, com um conjunto de desafios
que resultam do reconhecimento de várias
transformações em curso nas sociedades:
• Transformações no padrão de morbilidade das
comunidades por eles servidos. Embora essas
transformações tenham tendências comuns a
nível nacional, existem particularidades que
estão relacionadas com as características
familiares, sociais, económicas, ambientais dessas
comunidades (vide Matriz de Análise I, no Ensaio 3).
• Transformações nas abordagens tecnológicas e
nos modelos de negócio dos setores empresariais
que oferecem aos CSP meios de diagnóstico mais
avançados para tratamento e cura das doenças.
Estas transformações resultam, por um lado, da
transição epidemiológica (aumento da prevalência
de doenças crónicas e da multimorbilidade); por
outro lado, da inovação tecnológica na área da
digitalização das economias e das sociedades.

• Exigências maiores de controlo da eficácia, da
eficiência e dos ganhos em saúde das sociedades,
obtidos pelos cuidados de saúde prestados –,
nomeadamente, por parte dos financiadores
públicos e privados desses mesmos cuidados de
saúde.

Estas transformações têm impacto nos próprios CSP,
incentivando um outro conjunto de transformações,
estas internas, ou seja, Transformações nos
Objetivos e nos Modos de Intervenção dos
CSP, dos quais se destacam, seguidamente, as
três que obtiveram consenso, quer do painel
interno, quer do painel externo, de peritos
DELPHI, apesar de algumas questões não ficarem
totalmente consensualizadas. Todavia e pela sua
importância, nesta fase de discussão, são também
incluídas e sinalizadas, como se mostra a seguir:
• Melhor promoção da saúde e prevenção da
doença de forma a contribuir para equidade em
saúde.
• As intervenções de saúde pública, isto é, as que
são dirigidas a grupos de cidadãos terão que ser
segmentadas em função das necessidades locais.
Isto pressupõe que os CSP tenham maior
proatividade e que a monitorização dos
determinantes sociais de saúde e da
morbilidade, nas áreas geográficas de influência
de cada unidade de saúde, passem a ser
parte integrante das metas contratualizadas
e distribuição de incentivos aos profissionais.
Pressupõe, também, que sejam capazes de
atuar nestas determinantes, em conjunto com
estruturas do poder local e outros atores da
comunidade.
• As intervenções clínicas, isto é, as que
acontecem no contexto de uma relação
clínico-doente, devem pautar-se pela
personalização dos cuidados. Isto é, os CSP
a assegurar a continuidade de cuidados e ter
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um conhecimento holístico de cada cidadão.
Por esse motivo, estão bem colocados
para conhecerem quais as intervenções de
promoção de saúde e de prevenção de doença
mais adequadas às necessidades daquela
pessoa. Estão, também, bem posicionados
para perceber quem necessita de uma maior
mobilização de recursos para promover saúde e
prevenir doença.
• Uma melhor coordenação entre níveis e
prestadores de cuidados de saúde
• É preciso assegurar que a informação
sobre saúde e doença não se perde em
transições entre cuidados primários, cuidados
secundários, cuidados continuados e outras
unidades de reabilitação (v.g. fisioterapia). Terá
de se assegurar, ainda, que não há perdas nas
transições entre cuidados prestados no Serviço
Nacional de Saúde, instituições privadas e
instituições particulares de solidariedade
social, assim como, informação recolhida
pela recém-criada Autoridade Europeia
de Preparação e Resposta a Emergências
Sanitárias. Uma estratégia defendida pelos
peritos consultados neste trabalho é um
processo clínico único, que após autorização
do cidadão, possa ser acedido e atualizado
por todos os prestadores de saúde. Numa era
digital, em que cada vez mais cidadãos querem
ter uma voz ativa nas decisões relacionadas
com a sua saúde, isto significa, que o cidadão
deverá ter acesso à sua informação de saúde.
• As tecnologias digitais permitem a criação
de outro tipo de serviços que combatam
a fragmentação de cuidados. Através
da telesaúde/telemedicina, especialistas
hospitalares poderão fazer consultas e
outros atos de forma remota, sem que
os cidadãos precisem de sair do local
de residência. Poderão existir também
formas de teleconsultadoria, nos quais

especialistas hospitalares poderão apoiar
os profissionais dos CSP a ampliar a sua
carteira de serviços. Poderá fazer sentido ter
consultas multidisciplinares remotas para
doentes complexos, seguidos por múltiplos
profissionais de saúde de forma a acordar‑se
um plano comum. Todavia, chama-se a
atenção para, nesta temática em concreto
acerca da expansão da carteira de serviços nos
CSP, nenhuma destas opções foi consensual
junto dos painéis de peritos, pelo que
necessitarão de uma análise mais cuidada.
• Mais inovação organizativa e melhor utilização
dos dados colhidos nos Cuidados de Saúde
Primários.
• Os CSP portugueses colhem grandes
quantidades de dados sobre os cidadãos
que os procuram. O que agora é preciso é
facilitar a análise e apresentação desses
dados aos clínicos e aos profissionais de
saúde, de forma que possam tomar decisões
informadas através do acesso a estes dados.
• A segmentação de intervenções de saúde, a
maior personalização dos atos clínicos, a
coordenação entre níveis de cuidados e a
introdução de telesaúde exigem mudanças
nas organizações de cuidados de saúde. Neste
trabalho não houve consenso quanto à
forma de modificar a carteira de serviços
dos cuidados de saúde primários para
acomodar estas necessidades. Embora os
peritos reconheçam que é preciso fazer-se
mais do que aquilo que é atualmente
oferecido, dividem-se entre a expansão
de serviços com maior recurso a outros
técnicos de saúde (psicólogos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, optometristas,
etc.) ou expansão de serviços através de
transferência ou deslocação de serviços
hospitalares (dermatologia, medicina física
e reabilitação, etc.). Todavia, os peritos são

As Mudanças
Decorrente destes consensos obtidos e mesmo de
algumas divergências, destacam-se sinoticamente,
os pontos de mudança, que nos parecem críticos
para a transformação dos CSP, no horizonte 2030.
A primeira mudança é o “chão/cume” estratégico,
(depende do olhar), das outras mudanças a realizar.
Uma nova visão significa evoluir, tão rápido quanto
possível, de uma visão focada na Doença – e que
domina de forma esmagadora a prestação de
cuidados – para uma visão e um modus operandi
integrado e transversal com foco na saúde:
• do Indivíduo (nas suas diferentes dimensões: não
apenas a componente física (e visível) que domina,
mas também uma preocupação, tão equivalente
quanto possível, com as componentes mental,
emocional, social, profissional…);
• dos Grupos de Pessoas e das Comunidades
(identidades, semelhanças e diferenças dos perfis)
no seu conjunto;
• das condições de Contexto e de Conjuntura,
nomeadamente, do ambiente e das infraestruturas

e equipamentos da sociedade, incluindo os impactos
de fenómenos cujas variáveis não são controláveis,
apenas mitigáveis, como as alterações climáticas.

Este trabalho, para uma década a terminar em
2030, implica mudar a atual mentalidade do sistema
de saúde, em geral, e dos CSP, em particular. Esta
mudança é, antes de mais, uma questão de visão,
de governance, de liderança, de estratégia e da sua
execução, que implica vontade, tempo, pessoas
e recursos, também financeiros, alinhados com
o calendário comunitário dos fundos estruturais,
entre outras condições, para ter resultados.
A segunda mudança, que decorre da primeira,
passa por uma prestação centrada nos CSP,
garantindo respostas às necessidades de saúde
na proximidade dos cidadãos e por equipas de
saúde que conhecem as realidades locais e que
têm um conhecimento dos cidadãos construído
ao longo do tempo. Esta mudança implicará, por
exemplo, uma nova amplitude da carteira de
serviços prestados pelos CSP, incluindo tipologias
de consultas e tratamentos, eventualmente por
novos horários e por uma articulação transparente
com os cuidados de saúde hospitalares, entre
outras condições necessárias e indispensáveis.
Os CSP cumprirão assim a “promessa” de serem a
porta de entrada do sistema de saúde, assegurando
a continuidade dos cuidados e acompanhamento
do cidadão desde o início de vida até ao seu
final, detentores de uma abrangência integral
dos problemas de saúde do cidadão, mesmo
quando está a ser acompanhado por outros
cuidados, coordenando com o doente e tendo
uma visão global do seu estado de saúde.
A terceira mudança, que decorre das duas primeiras,
é a sua materialização. É evoluir para um foco
do sistema de saúde e, em particular do SNS,
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perentórios em recusar a ideia de transformar
os CSP em ‘mini-hospitais’ e são cautelosos
quanto à introdução de tecnologia (análises ou
outros meios complementares já existentes a
funcionar no mercado de forma eficiente e ágil)
que possam criar entropia nos CSP.
• Existe grande disponibilidade dos cuidados
de saúde primários para colaborações com
outras instituições públicas e privadas (em
particular universidades e institutos de
investigação) no sentido de promover o
lançamento destas inovações organizativas e
novas formas de promoção da saúde.
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centrado na Promoção da Saúde, bem-estar e na
Prevenção da Doença, tendo como âncora principal
de enquadramento a organização dos CSP.

O objetivo é, antes de mais,
adiar o mais possível a
chegada da doença e, quando
esta chegar, conseguir que
os “anos da doença” sejam
vividos com qualidade de
vida o mais tempo possível.
Por exemplo, passará por uma maior focalização
na deteção precoce dos riscos de doença e na
prevenção, o que implica uma orientação mais
pronunciada no sentido da maior personalização
nos cuidados de saúde prestados pelos diversos
níveis em que se desdobra a atuação do SNS
e que obrigam a uma maior interação entre
esses níveis, centrada em torno do doente.
A quarta mudança será envolver, cada vez mais
e de forma gradual, as pessoas individualmente
na gestão e coresponsabilização da sua própria
saúde, nomeadamente, nos estilos de vida e na
monitorização e vigilância precoce de sinais e sintomas.
Em termos concretos, implica uma atuação
transversal ao SNS no sentido de uma maior
responsabilização individual pela saúde, assente
num conhecimento atualizado por parte dos
cidadãos do seu perfil de saúde, onde se integre
informação recolhida sobre os atos médicos
realizados no SNS, e fora dele, por cada cidadão.

A quinta mudança passará, progressivamente, por um
envolvimento das comunidades locais e regionais,
desde logo e em primeiro lugar, dos municípios, e das
instituições da sociedade civil – sociais, empresariais,
etc – na definição da transferência de competências,
mas sobretudo, através das políticas proativas de
prevenção e promoção da saúde, com base no
conhecimento local, dos dados existentes que podem
e devem ser decisivos na antecipação de situações e
formulação de políticas e medidas (ex. perfis de saúde
locais), entre outros, para uma gestão cada vez mais
preventiva e proativa. A Covid-19, paradoxalmente,
veio não só confirmar o posicionamento dos CSP,
como até o consolidou, ao criar pontes permanentes
e indissociáveis com a Saúde Pública, com a
Saúde Mental, e com os atores das comunidades
locais, regionais e nacional, a desempenharem
um papel essencial no combate à pandemia.
Neste novo contexto, impõe-se uma maior
proatividade na atuação dos CSP que devem
ser entendidos como serviços indispensáveis
na monitorização dos riscos de saúde nas suas
comunidades, utilizando de forma segura,
responsável, organizada e permanente a
informação individual recolhida pelos serviços.
A sexta mudança está relacionada com a quinta
mudança, e traduz-se na realização de parcerias
com instituições e outras entidades da sociedade
e da economia, incluindo organismos públicos,
empresas (nomeadamente, as industriais),
organizações empresariais, Áreas Metropolitanas,
Comunidades Intermunicipais… todas aquelas
cujo âmbito de ação, direta ou indiretamente,
pelos dados, informação e conhecimento que
produzem, sejam importantes para a formulação e
implementação das políticas de saúde, numa ótica de
antecipação, prevenção e promoção. Esta mudança
justifica‑se não só por uma coresponsabilização
autónoma, mas também, pela aplicação do
princípio da subsidiariedade, pela proximidade

Será assim fundamental, uma maior disponibilidade
para colaborar com outras instituições públicas e
privadas, no sentido do lançamento de iniciativas
de promoção da Saúde, que possam ser lançadas
ao nível dos territórios em que atuam.
Consequentemente, as parcerias alicerçadas com
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), em particular, com parceiros Locais, serão
estratégicas para executar estas mudanças que
requerem alianças e compromissos de longo prazo,
desde logo, porque aproximadamente 80% dos
resultados em saúde dependem mais do ambiente
individual, familiar, social, económico e ambiental, do
que da atividade clínica realizada nos cuidados de
saúde. Hoje é sabido, que apenas 20%, no máximo,
dos resultados obtidos em saúde, têm origem
na prestação de cuidados clínicos, associados ao
acesso e à qualidade dos serviços prestados.
Os referidos 80% dos resultados têm origem no estilo
de vida e nos comportamentos sociais (individuais
e em grupo), - tabaco, dietas e exercício, álcool e
uso de drogas, atividade sexual - com impacto na
saúde de aproximadamente 30%, fatores sociais
e económicos - educação, emprego, rendimentos,
suporte familiar e social - que representam 40% dos
resultados, enquanto os restantes 10% dependem
de fatores físicos e ambientais - qualidade do ar e
da água, da habitação, do trânsito e da poluição -.

O que é verdadeiramente novo
Se quisermos, de alguma forma identificar o que é
verdadeiramente novo neste contexto, é a procura
pelos CSP de dados e informações do universo
dos 80% a que adicionamos a estruturação dos
dados - já da pertença dos cuidados de saúde (os

restantes 20%) - para os integrar e consolidar na
definição dos perfis de saúde das comunidades, e
assim, promover saúde e antecipar soluções.
Por consequência, ajudar na definição das políticas,
das estratégias e dos planos, para orientar os
cidadãos, os profissionais clínicos e não clínicos
e as comunidades para uma ação conjunta.
A outra novidade é que este caminho é quase
impossível de realizar sem socorrer-se das novas
gerações de tecnologias de informação assentes no
digital e nos dados. O digital é o catalisador e o motor
que vão ter efeitos, impactos e consequências na
forma de prestação do serviço e da organização do
prestador (por exemplo, na relação médico-doente,
desde logo com a teleconsulta, associada ao edifício
físico), nomeadamente, nos domínios das TIC (ex.
analytics, big data, mobilidade, Inteligência Artificial e
todas a tecnologias digitais). A digitalização dá ainda
suporte à revolução que está a acontecer na biologia,
genética, programação celular, nanotecnologias e
biónica, materiais, co-criação mix de duas ou mais
tecnologias de campos tecnológicos diferentes.

Uma Nova orientação do Sistema de Saúde
Esta nova visão, associada às revoluções tecnológicas
e baseada na digitalização, irá, finalmente, conseguir o
que podemos denominar de 3C (cidadão, contribuinte
e consumidor), isto é, a pessoa finalmente como o
elemento central do sistema de saúde, numa relação
unívoca (do sistema para o cidadão) que já existe, mas
fundamentalmente biunívoca, com o cidadão a tornar-se
um agente também ele responsável pela prevenção
da sua doença e da promoção da saúde e bem-estar.
Tudo isto significa que será a procura dos serviços de
saúde e o perfil dessa procura a determinar o perfil da
oferta, logo o perfil de profissionais, de recursos e de
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capacidades que serão necessários e indispensáveis.

Isto implica que o desenho
das arquiteturas, estruturas,
fluxos dos sistemas, aplicações,
processos, governação do IT
e seu controlo, e sistemas de
segurança, deverão responder a
esta organização, que tenderá a
ser mais dinâmica, aberta e com
um perímetro de ação alargado
e assimétrico, decorrente das
realidades locais e regionais.
Esta nova visão para os CSP não pode nem deve
dispensar um novo modelo de governação, também
ele assente num sistema de informação digital,
integrado, transparente, seguro e, sobretudo, que
funcione e alargue o âmbito e o perímetro da própria
organização, com novas funções e na articulação
com novos parceiros – sobretudo externos ao
setor da saúde - aumentando a sua complexidade
e consequentemente os potenciais riscos.
Chegados aqui, importa refletir a crucial importância
de começar, desde ‘ontem’, a capacitar e a apostar na
formação e no treino para novas competências dos
profissionais de cuidados de saúde primários, em
especial no seu reconhecimento social e referência
na promoção da saúde, em linha com o Objetivo de

Desenvolvimento Sustentável – ODS nº 4 formação
de qualidade -, nomeadamente, no reforço pela
identidade e propósito dos CSP, que em linha com
este Projeto, a ARSLVT já promove, desde 2019.
Esta Agenda para a Transformação dos CSP deverá
ser capaz de assegurar e conciliar, em simultâneo
e em paralelo, o cumprimento com sucesso
dos novos desafios ‑ demográficos, migratórios,
climáticos, escassez alimentar e hídrica, entre
outros eventos adversos ou mesmo catastróficos.
Também, deverá ser capaz de realizar com igual ou
maior eficácia e eficiência, melhor qualidade e em
segurança, conciliando a implementação da transição
do perfil dos CSP de prestador de cuidados, focado
na atividade da governação, essencialmente clínica, que continuará mais alargada e aprofundada – para
uma organização mais social, de monitorização
e acompanhamento dos comportamentos/
responsabilização individual dos cidadãos, atenta e
proativa sobre determinantes sociais, económicas
e ambientais - que podem impactar na vida dos
cidadãos e nos perfis sociais da comunidades.
A recolha e a agregação destes dados não clínicos
e clínicos, vai possibilitar melhores e mais rápidas
decisões pelos gestores, pelos médicos, pelos
enfermeiros, bem como, por todos os outros
profissionais que desempenham atividades cada
vez mais determinantes para a obtenção de
resultados em Saúde, antecipando e prevenindo.
Em síntese, a Saúde será cada vez mais baseada
numa visão holística de longo prazo, visando uma
Saúde transversal que associe e ligue pessoas,
grupos sociais e natureza, numa abordagem
integrada – vertical e horizontalmente – num sistema
de organização e recursos, quer sejam públicos,
privados ou sociais, realizada em articulação
com outros atores externos à saúde (segurança
social, indústria, economia…) e orientada para

a defesa da Promoção da Saúde, do bem-estar
na comunidade e na prevenção da doença.
A terminar, os CSP deverão fazer doutrina baseada
na experiência e nas mudanças que forem sendo
introduzidas, por força das transformações que
se vão operando no ambiente contextual e na sua
própria transformação interna, procurando as
alianças necessárias com centros académicos e
estruturas de investigação - sede própria para a
base deste tipo de intervenções - e acima de tudo,
para fazer jurisprudência e colocar em ação as boas
práticas observáveis, assim como, agilizar e escalar
as linhas de força apresentadas neste livro. A difusão
e o envolvimento de todas as partes interessadas,
reforçará a identidade e o propósito dos CSP.
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Como é dito pelo Conselheiro Presidente no
prefácio, deste livro, “nem mais, nem menos…”
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