
Tratar da Saúde, na minha área profissional, 
não tem bem o mesmo significado que lhe dão 
aqui no 3º Fórum Nacional de Saúde. Palavras 
bem-humoradas com as quais o General Lou-
reiro dos Santos, estratega convidado, rema-
tou as sessões do Acesso aos Cuidados e das 
Políticas Saudáveis.

O Fórum Nacional de Saúde é um espaço de 
divulgação de resultados do Plano Nacional de 
Saúde (PNS) vigente e de discussão alargada 
quanto às estratégias definidas e prioridades 
em execução. O 3º Fórum, em Março deste 
ano, foi pensado de forma diferente, o que 
decorreu da nossa convicção de levar a cabo, 
precocemente, uma discussão abrangente do 
novo PNS, que envolva toda a sociedade civil. 

Três sessões marcaram o início dos traba-
lhos: Instituições Privadas de Solidariedade 

Social, Idosos e Jovens. Concorridas, anima-
das e produtivas. No segundo dia, discutiram-
se os eixos estratégicos do novo Plano em 4 
sessões. Para além das referidas, as outras 
duas (Cidadania e Qualidade) tiveram como 
estratega o Prof. Luis Portela, promotor activo 
da investigação de translação em Portugal. A 
figura do estratega foi novidade. O objectivo 
foi levar os participantes a pensar que a ope-
racionalização deve ser considerada ainda na 
fase de planeamento.

Os 1500 participantes no Fórum mostraram 
o interesse suscitado pelo PNS e a vontade 
de serem integrados no processo. A evolução 
da construção está patente nos artigos deste 
boletim (o estudo dos Planos de outros países; 
as análises externas por grupos académicos e 
a preocupação com a sustentabilidade).

Gostaria de salientar a entrevista do presi-
dente da ACSS. Manuel Teixeira, de forma inte-
ligente, fala nas ameaças, não como problema 
de saúde pública, consequência de qualquer 

vulcão ou pandemia a orthomyxoviridae (vulgo 
vírus da gripe) mas no sentido duma análise 
SWOT, tão utilizada pelos gestores. Ou seja, 
as ameaças ao sistema, à sustentabilidade, 
aos resultados positivos, aos ganhos, ao valor 
acrescentado.

Este novo Plano é construído em plena crise 
financeira que constitui uma fraqueza iden-
tificada como determinante social negativo 
e ameaça ao controlo das desigualdades em 
saúde.

O próximo Plano, citando ainda M. Teixeira, 
construído na incerteza, tem de ser instru-
mento de a transformar em ganho e de con-
trolar as nossas inquietações, orientando de 
forma inequívoca sempre que se identifiquem 
desvios. 

E mais uma vez, cito George Steiner: opti-
mismo deve ser a nossa doença crónica…

Editorial

Maria do Céu Machado
Alta Comissária da Saúde
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O novo Plano Nacional de Saúde (PNS) pode 
constituir uma excelente oportunidade para se 
iniciar uma fase diferente na forma como são 
pensadas e aplicadas as políticas de saúde, em 
Portugal.

Analisemos brevemente três aspectos: a 
necessidade de pensar a saúde em todas as 
políticas, a integração e a continuidade de cui-
dados e a participação dos municípios na defi-
nição das políticas de saúde.

O entendimento de que a saúde deve estar 
presente em todas as políticas públicas deve 
traduzir-se no desenvolvimento de uma polí-
tica de saúde horizontal focada na identifica-
ção dos factores que influenciam a saúde das 
populações.

O conceito da saúde em todas as políticas 
tem raízes profundas na saúde pública e ajuda 
a reforçar a ligação entre a saúde e outras 
políticas em vários sectores, nomeadamente 
a economia, a educação, o ambiente, os trans-
portes, a agricultura, o sistema fiscal.

Como exemplo, a ligação entre saúde e 
economia é evidente: uma economia saudável 
depende muito de uma população saudável, 
com consequências claras na produtividade 
do trabalho. E isto é particularmente relevante 
com o envelhecimento da população, ou seja, 
as consequências do envelhecimento da popu-

lação dependerão também da capacidade de 
manter as populações saudáveis e activas 
durante mais tempo.

Para se encontrar uma resposta mais efi-
caz ao problema do envelhecimento da popu-
lação, a integração e a continuidade de cuida-
dos parece ser um dos caminhos desejáveis. 

A integração é entendida como um meio 
para melhorar o acesso aos serviços de saúde, 
elevar os padrões de qualidade na prestação 
de cuidados, utilizar melhor a capacidade ins-
talada, aumentar a satisfação dos utentes e 
obter ganhos de eficiência.

As experiências de integração de cuida-
dos de saúde, particularmente de cuidados 
de saúde primários e hospitalares, começam 
a surgir em Portugal, ainda que em número 
reduzido, mas pouco se sabe, ainda, acerca 
dos resultados desses modelos. 

Integrar cuidados de saúde deve ser enca-
rada como um passo importante no sentido de 
se dispor de sistemas mais abrangentes, mais 
completos e mais preocupados com o todo. 
Não só no que respeita aos cuidados de saúde, 
mas também entre os serviços sociais e de 
saúde, a oferta actual ainda é fragmentada, o 
que contribui para índices baixos de satisfação 
dos consumidores, eficiência, qualidade dos 
serviços e acesso aos cuidados.  

Um terceiro aspecto prende-se com a par-
ticipação dos municípios nas decisões sobre a 
saúde das populações. Ao contrário da grande 
maioria dos países europeus, a nossa tradi-
ção é centralista, quer na concepção quer na 
implementação das políticas de saúde. Uma 
maior participação das autarquias na saúde 
poderia produzir resultados positivos na qua-
lidade das escolhas, na hierarquização das 
prioridades e na co-responsabilização pelos 
resultados.

Uma maior participação das autarquias na 
saúde permitirá que as populações se sintam 
também mais envolvidas nas decisões que lhes 
dizem respeito, mais exigentes e mais infor-
madas. 

Este é um caminho longo que o novo PNS 
poderá ajudar a percorrer.

PNS e Políticas de Saúde
COORDENADORES

Jorge Simões e Paulo Ferrinho
Coordenadores

É reconhecido que o processo de elaboração 
do Plano Nacional de Saúde 2011-2016 (PNS)  
pretende ser de cariz participativo e reflexivo, 
assegurando o envolvimento de vários inter-
venientes nas diferentes fases do projecto, 
tornando-o num processo multidimensional, 
de envolvimento do sector público, privado, 
social e civil, a nível nacional, local e regional.

Nesta sequência, foi iniciada a fase de 
recolha de contributos a vários intervenien-
tes na obtenção de ganhos em saúde, como 
também a todos aqueles que de algum modo 
sentem vontade de emitir a sua opinião siste-
matizada.

Vários são os contributos já recebidos. 
Há data da elaboração deste artigo já foram 
recepcionados cerca de 100 contributos, de 

cidadãos e  de instituições. Assume-se assim o 
início de um importante passo para o processo 
de envolvimento decorrente do processo de 
elaboração do PNS 2011-2016.

Numa análise ainda preliminar poderá 
dizer-se que os textos enviados reflectem 
a preocupação e o pensamento organi-
zado sobre diferentes áreas de intervenção 
em saúde, nomeadamente Envelhecimento 
Activo, Saúde Mental, Oncologia, Hepatologia, 
Terapias Não Convencionadas, Nutrição, Obe-
sidade, Patologia Respiratória, Condições de 
Trabalho, entre outras.

Pretende-se que este processo de aná-
lise seja realizado à luz de acordo com o que 
se encontra descrito no artigo da pág. 3 deste 
boletim. Este é baseada em princípios de pla-
neamento estratégico em saúde, sendo anali-
sada através das perspectivas da descrição da 
situação actual; análise crítica de estratégias 
actuais; definição de objectivos estratégicos; 
recomendações; visão para 2016; agenda de 
informação e investigação; aspectos de defini-
ção de conceito e glossário.

É importante referir que o objectivo final 
de todo este processo é a discussão e iden-
tificação destas opiniões como importantes 
contributos para o próximo PNS 2011-2016, 
podendo surgir como referências, no docu-
mento final.

Uma maior participação das autar-
quias na saúde poderia produzir 
resultados positivos na qualidade das 
escolhas, na hierarquização das priori-
dades e na co-responsabilização pelos 
resultados.

Participação Activa da Sociedade 
– Contributos Escritos

GABINETE TÉCNICO

Para participar, aceda a www.acs.min-saude.pt/pns2011-2016/
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O Gabinete Técnico do Plano Nacional de Saúde (PNS) 2011-2016 
está a realizar uma análise sobre planos nacionais de saúde de outros 
países, com a finalidade de obter contributos úteis para o desenvolvi-
mento do próximo PNS 2011-2016. 

Quais são os objectivos deste estudo?
Procura-se contextualizar os processos, estrutura, objectivos, estra-

tégias, instrumentos e mecanismos dos PNS de outros países quanto à 
utilidade para o contexto das práticas e estratégias nacionais. Pretende-
se identificar modelos de planeamento estratégico a nível internacional 
e analisar-se como os diferentes PNS abordam os eixos estratégicos do 
PNS 2011-2016: Acesso, Qualidade, Cidadania e Políticas Saudáveis.

Como foi desenvolvido o estudo?
Desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica de PNS a partir de cri-

térios de elegibilidade: plano nacional oficial e global; modelo de orga-
nização do sistema de saúde semelhante ao português; preocupações e 
objectivos similares aos do modelo conceptual do PNS 2011-2016. Foram 
analisados onze PNS: Escócia (2007-2017), Reino Unido (2000-2004 
e 2004-2008), Estónia (2009-2020), Finlândia (2001), Nova Zelândia 
(2000), Noruega (2007-2010), Brasil (2004-2007), França (2002), 
Alemanha (2008) e, devido à dinâmica provincial do sistema de saúde 
do Canadá, o Plano do Québec (2003-2012). 

Para realizar a análise de conteúdo foi elaborada uma grelha analí-
tica constituída por várias categorias: formato; processo de construção; 
bases estruturais; conteúdo; instrumentos e mecanismos. Estas catego-
rias foram divididas em subcategorias mais específicas. 

Posteriormente os planos foram analisados de acordo com os eixos 
estratégicos previstos no modelo conceptual do próximo PNS 2011-
2016, com o enquadramento da Sustentabilidade.

Que resultados?
O Acesso é referido em oito dos planos seleccionados. Estes estabe-

lecem como objectivos a redução de desigualdades em saúde (nomea-
damente grupos vulneráveis, minoritários e desfavorecidos em termos 
socioeconómicos); maior flexibilidade e facilidade no acesso aos cuida-

dos de saúde primários e aos serviços de especialidade (e.x: saúde oral); 
acesso equitativo e em tempo útil aos serviços de saúde; redução dos 
tempos de espera; e atenuação de desigualdades geográficas no acesso 
aos serviços.

A Qualidade é também focada em oito dos planos, sendo enfati-
zados conceitos como a governação clínica, a gestão do risco e a segu-
rança do doente. Paralelamente, os vários planos procuram integrar 
questões como a percepção da qualidade pelos doentes e cidadãos, o 
seu envolvimento, as suas preferências, expectativas e orientação no 
sistema; as instalações, equipamentos e ambiente; a minimização do 
erro e normalização de procedimentos através da utilização de linhas 
de orientação; e a eficiência e integração de cuidados. Neste sentido, 
verifica-se que a qualidade é abordada nas suas diferentes dimensões: 
estruturas, processos e resultados.

A dimensão da Cidadania é referida em nove planos. Salientam-se 
como objectivos principais o envolvimento do público em geral no sis-
tema de saúde e na tomada de decisões; a capacitação da comunidade 
e responsabilização dos serviços de saúde; o envolvimento do público e 
dos profissionais e consideração das suas perspectivas sobre os servi-
ços (e.x: insuficiências, lacunas, melhorias); e a maior possibilidade de 
escolha e participação do doente no seu próprio processo de cuidados, 
através de, por exemplo, maior informação e poder de decisão sobre 
o local e tratamento. Estes aspectos permitem legitimar a tomada de 
decisão ao nível do sistema de saúde e, simultaneamente, uma maior 
identificação do cidadão com as políticas de saúde.

As Políticas Saudáveis são referidas em oito planos, apontando 
orientações, tais como: desenvolvimento de uma abordagem colabora-
tiva e integrada à melhoria dos serviços, colocando a saúde na agenda 
de outros sectores; articulação intersectorial para abordar determinan-
tes e problemáticas fora do domínio exclusivo da saúde (e.x: condições 
habitacionais, pobreza, educação, etc.); uma melhoria da cooperação 
entre vários níveis de decisão (central, regional, local); e a criação de um 
espaço partilhado para o desenvolvimento de acções em saúde.

Finalmente, da perspectiva da Sustentabilidade, sete dos planos 
analisados focam aspectos ao nível da eficiência do sistema de saúde 
e da sua sustentabilidade a curto/médio prazo. Salientam-se questões 
como as doenças crónicas, a eficácia e eficiência de recursos, o desem-
penho e a produtividade dos profissionais e a adequação entre financia-
mento e cuidados de saúde.  

Os resultados descritos são preliminares, pretendendo-se ainda 
examinar as estratégias e acções propostas e implementadas pelos PNS 
para atingir os objectivos apresentados. O estudo será disponibilizado e 
colocado em discussão pública no microsite do PNS 2011-2016.

Uma das estratégias de elaboração do Plano Nacional de Saúde (PNS) 
2011-2016 assenta na recolha de contributos, assim como no desenvolvi-
mento de análises especializadas, elaboradas por grupos académicos e 
peritos de determinadas áreas. 

Todo este processo resulta numa riqueza de informação e conheci-
mento que necessita de um processo analítico de forma a produzir con-
teúdos integrados de valor acrescentado. No fundo, para que as várias 
linguagens que decorrem de análises e contributos de diferentes áreas 
se entendam é necessário traduzi-las para uma outra linguagem macro 
e integradora: a linguagem das estratégias em saúde.

Com o objectivo de sistematizar a informação que vai sendo reco-

lhida, bem como nela eventualmente identificar a necessidade de soli-
citar mais esclarecimentos aos autores, foi elaborado um referencial de 
análise de informação, baseada em princípios de planeamento estraté-
gico em saúde. Pretende-se que todos os contributos e análises especia-
lizadas sejam “dissecados” segundo as dimensões estabelecidas.

Neste sentido foram definidas oito dimensões de análise de conteúdo:
1. Enquadramento e modelo conceptual;
2. Situação actual;
3. Análise crítica de estratégias actuais;
4. Definição de objectivos estratégicos;
5. Recomendações;

Estudo de Planos 
Nacionais de Saúde 
de outros países

GABINETE TÉCNICO

Processo de Análise de Informação
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Os sistemas de saúde têm como principal missão garantir que as neces-
sidades de acesso a cuidados de saúde por parte da população são 
satisfeitas de forma equitativa, quer na utilização de cuidados de saúde 
quer no seu financiamento. 

Um primeiro aspecto fundamental para o  bom funcionamento de 
um sistema de saúde é a utilização racional de recursos, entendida em 
sentido económico como os benefícios (adicionais) compensarem os 
custos (adicionais) em cada decisão de utilização de recursos. 

Sendo razoavelmente fácil determinar os custos, a identificação e 
quantificação dos benefícios em saúde apresenta maior complexidade. 
A maior dificuldade na  identificação dos ganhos em saúde obriga à cria-
ção de conhecimento. Este é um primeiro aspecto em que a existência 
de um plano nacional de saúde, enquanto elemento que produz conhe-
cimento sobre as necessidades em saúde da população e de como são 
satisfeitas, contribui para uma mais adequada utilização de recursos.

 Em segundo lugar, a antecipação de necessidades de cuidados de 
saúde, o estímulo de actividades de protecção da saúde (actividades de 
prevenção) e a promoção de estilos de vida saudável requerem usual-
mente uma coordenação explícita, uma vez que não emergem de forma 
automática dos comportamentos da população e dos intervenientes na 
prestação de cuidados de saúde. O Plano Nacional de Saúde actua então 
como ponto focal neste campo.

Terceiro, a aplicação de estratégias de desenvolvimento da saúde 
depende em última análise dos intervenientes no terreno, entidades e 
profissionais de saúde bem como das atitudes e decisões da popula-

ção, sendo crucial que todos estes agentes se sintam comprometidos 
e contribuam para o desenvolvimento do Plano Nacional de Saúde. 
Este último funciona como um mecanismo de compromisso dos vários 
agentes para com decisões e actos que não podem ser completamente 
determinados e monitorizados de forma centralizada.

O conceito de Plano Nacional de Saúde cumpre assim diversos 
papeis importantes no desenvolvimento do sistema de saúde. 

Para além de definir o que faz, também é provavelmente útil definir 
o que não deve fazer um Plano Nacional de Saúde. Um Plano Nacio-
nal de Saúde não é a resposta às necessidades de financiamento do 
sistema de saúde, e do Serviço Nacional de Saúde em particular. Ao 
definir necessidades em saúde, e ao apresentar os ganhos em saúde 
que potencialmente se encontram associados a diferentes estratégias 
e intervenções, o Plano Nacional de Saúde ajuda ao estabelecimento 
de prioridades. Contudo, frequentemente não será possível satisfazer 
todas as necessidades de saúde em toda a sua extensão, ou satisfazer 
todas as aspirações da população ou dos intervenientes no sector da 
saúde. O estabelecimento de prioridades terá que incorporar aspectos 
de justiça social, os quais têm de ser decididos essencialmente pelo 
decisor político, como representante da sociedade.

O Plano Nacional de Saúde é, pois, um importante instrumento para 
se desenvolver e aplicar uma estratégia de desenvolvimento da saúde 
da população. Não é, porém, um substituto da acção de todos os parti-
cipantes no sector, população, prestadores de cuidados de saúde, pro-
fissionais do sector e decisores políticos.

Pedro Pita Barros

Associação Portuguesa 

de Economia da Saúde

6. Visão para 2016;
7. Agenda de informação e investigação;
8. Definição de conceitos e glossário.

É esperado que na dimensão enquadramento se refira o modelo con-
ceptual para o tema em análise, focando ganhos em saúde (como são 
definidos e medidos); a identificação de determinantes e factores de 
risco; a identificação de dimensões específicas (governação e centros 
de tomada de decisão, níveis de cuidados e operacionalização, fluxo de 
informação, etc.); e a identificação de instrumentos de acção (informa-
ção, sistemas de feedback, formação, vigilância e geração de sinal, etc.).

Na situação actual pretende-se que seja descrito o estado da arte, 
nomeadamente a representação longitudinal e análise de variabilidade 
(nacional, regional, local, institucional, etc.) a identificação de sistemas e 
fontes de informação; a definição de métricas e indicadores; alcance de 
metas. Considera-se que todos estes aspectos devem ser enquadrados 
no modelo conceptual.

A análise crítica de estratégias actuais deverá incluir referência a pla-
nos, programas e linhas normativas, regulamentares ou de intervenção 
analisados à luz de uma perspectiva crítica (objectivos, mecanismos, 
grau de implementação, integração com outras políticas, processo de 
monitorização e avaliação), quer nacionais, quer internacionais.

Na definição de objectivos estratégicos deve ser justificada a natureza 
dos objectivos, assim como o processo pelo qual são definidos (definição 
de ganhos adicionais, referências para o estabelecimento de priorida-
des, e de impacto esperado).

As recomendações devem contemplar, para além do seu objectivo, 
a definição de expectativas quanto aos ganhos em saúde a obter com 

a sua concretização, as acções a executar; a enumeração de elementos 
estratégicos a considerar; a discussão de custos associados (decorren-
tes da sua aplicação ou não aplicação); informação, indicadores e metas 
associadas; o processo de monitorização e avaliação; e a explicitação de 
responsabilidades e de implicações na área da governação, inclusive de 
outros sectores.

No que se refere à visão para 2016 espera-se que seja definido um 
ponto de chegada para os ganhos em saúde, em 2016.

Na dimensão agenda de informação e de investigação deverão ser 
identificados dados, sistemas de informação, áreas e estudos a desen-
volver, em prol melhor caracterização, monitorização e conhecimento 
operacional e científico.

Por fim, espera-se que sejam descritos os aspectos da definição de 
conceitos e glossário dos conteúdos abordados, que facilitem o entendi-
mento comum.

Espera-se que este processo de sistematização de informação per-
mita organizar os conteúdos no sentido de identificar elementos estru-
turantes que irão fundamentar as opções expressas no PNS 2011-2016. 
Naturalmente que, subjacente a estes aspectos, estará a qualidade da 
informação, estudos, evidência e recomendações que suportam as aná-
lises e outros contributos. Através deste processo pretende-se uniformi-
zar a análise dos documentos recebidos, diminuindo assim a variabilidade 
na interpretação da informação e garantindo um maior rigor técnico na 
análise da mesma. Por outro lado, a existência deste referencial permite 
que todo o processo de análise de contributos seja mais transparente e 
preciso, tornando a informação fornecida mais estratégica, útil e opera-
cionalizável.

O Plano Nacional de Saúde 2011-2016
 – uma visão de economia da saúde

OPINIÃO
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O mundo globalizado é um lugar onde a incer-
teza é um desafio cada vez mais complexo e as 
ameaças à saúde se tornaram dispersas, difí-
ceis de prever e de controlar. Esta realidade 
exige, na visão do Presidente da Administra-
ção Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS) 
Manuel Teixeira, que o próximo Plano Nacio-
nal de Saúde (PNS) 2011-2016 aborde a temá-
tica da “incerteza” de forma exigente e sofis-
ticada, com o objectivo de preparar melhor o 
sistema de saúde para resistir às ameaças.

De acordo com Manuel Teixeira, é impor-
tante que se defina o conceito “ameaças à 
saúde”, pois poderá aplicar-se a situações de 
saúde pública, mas também a outro nível de 
ameaças, como seja à “capacidade do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) sobreviver como 
está actualmente organizado, isto é, de acordo 
com o seu código genético e com a matriz de 
princípios que o define (universalidade, ten-
dência gratuita, justiça social)”.

Uma ameaça pode ainda “ser um vírus, 
uma ideia, uma oscilação nos mercados. E 
tudo isto tem, actualmente, um grau de pro-
pagação único”, reconhece o presidente da 
ACSS, referindo que a própria previsão das 
ameaças e do seu grau de severidade é cada 
vez mais incerta e difícil.

Em função da tipologia das “ameaças à 
saúde”, o PNS pode fornecer um contributo 
importante para ajudar o sistema de saúde a 
resistir, de forma mais eficaz, às mesmas. Para 
isso, e na perspectiva do Presidente da ACSS, 
o Plano terá que: a) fazer um bom diagnóstico 
da situação actual, b) definir um conjunto de 
objectivos estimulantes para o sistema de 
saúde, mas que sejam realistas e concretizá-
veis, c) definir um processo, recursos e res-
ponsáveis.

“O Plano não é apenas um documento, é 
o sustentáculo de um processo, que tem que 
ser inteligente, para que os vários agentes 
activos do sistema de saúde estejam repre-
sentados e se revejam nos objectivos defini-
dos”, diz Manuel Teixeira, salientando que é 

fundamental que o PNS promova uma mobi-
lização articulada dos vários intervenientes, 
aos diversos níveis, desde o central, regional e 
local, aos profissionais.

“O desafio é que o próximo Plano Nacional 
de Saúde seja um documento que traduza uma 
ideia, que depois é implementada e objecti-
vada através de um processo, que deve envol-
ver os vários stakeholders, de forma muito arti-
culada, de tal maneira que seja possível pedir 
responsabilidades”. Além disso, “o processo 
tem que incorporar uma fase de avaliação e 
detecção dos desvios, para os corrigir. Esta é a 
melhor forma de resistir às ameaças”, ressalta 
o dirigente.

Para Manuel Teixeira, é de esperar que a 
impermeabilidade às ameaças seja maior nas 
áreas a que se atribuir mais enfoque, ou nas 
que forem consideradas prioritárias. No caso 
do PNS 2011-2016: o acesso, a qualidade, a 
cidadania e as políticas saudáveis, não esque-
cendo ainda as questões relacionadas com a 
sustentabilidade.

“Os Planos pretendem trabalhar a incer-
teza, transformá-la em certeza. Mas o mundo 
cria cada vez mais incertezas e os Planos têm 
um trabalho cada vez mais difícil”, reconhece 
Manuel Teixeira.

Novo Plano deverá reflectir sobre trajectó-
ria das necessidades em saúde

Tendo em conta o horizonte temporal do 
PNS 2011-2016, o Plano deverá conter uma 
análise prospectiva sobre as dinâmicas que 
envolvem as necessidades em saúde da popu-
lação, a oferta de serviços e a afectação de 
recursos, defende Manuel Teixeira.

“O Plano Nacional de Saúde corresponde 
a um nível em que esta questão tem que ter 
reflexo, mas a boa articulação entre necessi-
dades, oferta e afectação de recursos exige 
outros níveis de resolução e de gestão”, 
salienta o presidente da ACSS. E exemplifica: 
“No que diz respeito ao SNS, a contratuali-
zação é um instrumento de gestão que faz a 
ponte entre necessidades, oferta e afectação 
de recursos”.

Para que a contratualização seja bem 
feita, explica o dirigente, “tem que haver uma 

percepção de quais são as necessidades em 
saúde. Sobre este conceito está uma panóplia 
de questões... Nem sempre é fácil saber quais 
e existe sempre algum desajuste entre estas 
e a oferta, quer em Portugal, quer em outros 
países”.

Tendo em conta o sistema de saúde como 
um todo, poderão identificar-se muitos outros 
instrumentos de gestão da tríade necessida-
des-oferta-recursos, “que vão modelando 
a oferta de acordo com as necessidades 
percepcionadas e que vão tentando supe-
rar aquele gap inicial entre distribuição das 
necessidades e da oferta”.

“É uma modelação que, se estiver a ser 
bem feita, se realiza num tempo mais curto 
que o do Plano”, refere Manuel Teixeira. Os 
instrumentos de gestão como a contratualiza-
ção são anuais. Porém, e uma vez que o PNS se 
vai desenvolver no horizonte temporal 2011-
2016, cabe-lhe abordar esta dinâmica numa 
perspectiva mais macro.

“No PNS terá que existir alguma apro-

ximação a esta questão, avaliando quais são 
as necessidades em saúde, bem como a sua 
trajectória previsível”, acrescenta o dirigente, 
explicando que é previsível que “as necessi-
dades mudem de perfil no tempo do próprio 
plano”.

“O horizonte temporal do Plano é suficien-
temente lato para que se tornem mais nítidas 
tendências que se desenham actualmente”, 
refere Manuel Teixeira. E identifica algumas 
tendências já evidentes: os cuidados de saúde 
primários terão que ter uma maior afectação 
de recursos, os cuidados continuados vão ter 
mais importância, haverá um maior enfoque 
nas doenças crónicas e os cuidados de agudos 
(hospitais) também registarão alterações na 
sua actual vocação.

Neste contexto, compete ao PNS desen-
volver uma reflexão “sobre a alteração do 
perfil das necessidades e sobre o impacto que 
isso deverá ter sobre a oferta”. 

“O PNS não pode pensar tudo. Mas deve 
pensar quais são as tendências e os drivers 
deste triângulo: necessidades-oferta-recur-
sos”, conclui Manuel Teixeira.

Em função da tipologia das “ameaças à saúde”, o PNS pode fornecer um contri-
buto importante para ajudar o sistema de saúde a resistir, de forma mais eficaz, 
às mesmas. 

PNS 2011-2016 deverá abordar a incerteza
ENTREVISTA

Siga as actualizações do PNS 2011-2016 no Facebook
www.facebook.com/planonacionalsaude

Manuel Teixeira, Presidente da ACSS
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3º FÓRUM NACIONAL DE SAÚDE - PARA UM FUTURO COM SAÚDE

Nos dias 8 e 9 de Março, realizou-se o 3º Fórum Nacional de Saúde – 
para um futuro com saúde, com o objectivo de debater com todos os 
sectores da sociedade a evolução do Plano Nacional Saúde 2004-2010 
(PNS) e as prioridades para o próximo PNS 2011-2016. O evento reuniu 
cerca de 1500 participantes de vários sectores da sociedade.

No tema “Envelhecimento Activo” foi esclarecido que o processo de 
envelhecer com saúde se prepara através de uma vida saudável e activa. 
Salientou-se a relevância do trabalho intersectorial e das actividades 
locais como estratégias de acção adequadas para esta área. Foi ainda 
considerado pertinente promover estilos de vida saudáveis e estratégias 
que permitam rentabilizar e utilizar o conhecimento e a experiência do 
idoso, sendo estes contributos importantes para a sociedade (por exem-
plo, voluntariado) e, simultaneamente, factores protectores da saúde. 

A sessão Jovens – Estratégias para um Futuro com Saúde, organi-
zada em parceria com a Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento 
Curricular do Ministério da Educação, teve como objectivo promover a 
reflexão e o debate sobre a saúde dos adolescentes, partindo dos seus 
pontos de vista. Contou com a participação de cerca de 200 alunos do 
3º ciclo e do ensino secundário, que apresentaram trabalhos nas áreas 
do currículo escolar “Educação para a Saúde”, tendo os melhores sido 
premiados. Foi reforçado o importante papel dos professores e da edu-
cação pelos pares na transmissão de conhecimentos e na promoção de 
estilos de vida saudáveis. 

A Promoção da Cidadania foi explorada em várias dimensões: litera-
cia, acesso à informação, opção de escolha, tomada de decisão, direitos 
e deveres, entre outros. Para a realização plena do exercício de cidada-
nia foi referida a importância de envolver as comunidades (Conselhos da 
Comunidade), reforçando-se o papel do cidadão nos serviços de saúde. 
A cidadania deve ser monitorizada e avaliada, permitindo conhecer os 
progressos realizados.

Na sessão Políticas Saudáveis: Saúde em Todas as Políticas foi 
abordada a relevância dos outros sectores na saúde dos cidadãos, 
referindo-se que o sector da saúde tem um peso relativo na promoção 
e manutenção da saúde. Urge assim desenvolver estratégias intersec-
toriais e/ou integradas com todos os sectores da sociedade. Referiu-se 
ainda a necessidade de articulação entre os níveis nacional, regional e 
local.

A existência de assimetrias regionais tem impacto na Equidade 
e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde. A promoção da susten-
tabilidade do sistema de saúde foi referida como uma estratégia para 
minimizar esta variabilidade intra-nacional. Foi enfatizado o papel que 

o médico de família pode ter na promo-
ção da equidade do acesso aos cuidados 
de saúde e reconhecida a importância 
estratégica do 3º sector e dos cuida-
dores informais na rentabilização dos 
recursos existentes e minimização de 
custos. Foi sugerida a importância de 
intensificar o papel crucial do poder local 
e da família/cuidador na prestação de 
cuidados de saúde integradores, através 
de parcerias articuladas.

O conceito de Qualidade foi abor-
dado numa perspectiva multidimen-
sional: adequação de um serviço às 

necessidades e expectativas dos utentes, bem como a sua satisfação. 
Considerou-se que Portugal apresenta uma escassa cultura de avaliação 
e de qualidade, devendo haver um maior esforço dos serviços em adop-
tar normas de orientação clínica, sistemas de acreditação e informação 
precisos e auditáveis que permitam o desenvolvimento de sistemas de 
avaliação eficazes. 

Todas as comunicações e posters apresentados fórum, bem como 
as gravações vídeo das sessões, estão disponíveis no site do ACS. 

PNS 2011-2016 debatido 
em evento com 1500 participantes

Directora Regional da OMS-Europa na 
sessão de abertura 

Na sessão de abertura (8 de Março 2010) estiveram a Ministra da 
Saúde Ana Jorge, a Alta Comissária da Saúde Maria do Céu Machado, 
a Directora Regional da OMS-Europa Zsuzsanna Jakab, a Vice-Pre-
sidente da Comissão Parlamentar de Saúde Luísa Salgueiro, e os 
Coordenadores do PNS 2011-2016, Paulo Ferrinho e Jorge Simões, 
também presidentes deste evento.

A Directora Regional da OMS-Europa proferiu uma conferência 
intitulada Health In All Policies onde reforçou o papel e a responsa-
bilidade de todos os sectores da sociedade na promoção da saúde. 
A Ministra da Saúde referiu a importância do PNS para a política de 
saúde e para a vida dos cidadãos.

O ponto da situação do PNS 2004-2010 foi realizado pela Alta 
Comissária da Saúde tendo sido referido que algumas das metas já 
foram alcançadas, havendo necessidade de continuar a trabalhar 
no sentido de alcançar as que ainda faltam. O Coordenador do PNS 
2004-2010, Paulo Ferrinho, centrou a sua apresentação no tema do 
Planeamento Estratégico referindo a importância da estratégia de 
bottom up utilizada na elaboração do novo PNS.

A sessão de encerramento contou com a intervenção do Secretá-
rio de Estado Adjunto e da Saúde Manuel Pizarro e do Enviado Espe-
cial da ONU da Luta Contra a Tuberculose Jorge Sampaio, transmi-
tindo a sua visão para a saúde dos portugueses.

A Ministra da Educação Isabel Alçada, a Ministra da Saúde Ana Jorge e a Alta Comissária da Saúde, Maria do Céu 

Machado, no 3º Fórum Nacional de Saúde
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Estratega, ainda 
que só por um dia
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Julgo que as observações dos “estrategas” no 3º Fórum Nacional de 
Saúde se rodearam de bastante interesse para os assistentes, ao cha-
marem a atenção para princípios de acção e medidas de potenciação 
dos processos de planeamento e programação, cujo impacte nos resul-
tados, se não forem satisfeitos e observados, poderão colocar em causa 
a execução, pelo menos satisfatória, dos próprios objectivos. 

No que respeita aos primeiros, que foram mais salientes na análise 
do tema “Equidade e acesso adequado aos cuidados”, foram salientes 
os seguintes aspectos principais: 

1) Necessidade de adequação entre objectivos e meios (recursos) 
para os atingir, o que exige a consideração de dois tempos, curto/médio 
prazo e médio/longo prazo. No primeiro, os objectivos são determinados 
pelos meios existentes, ou seja, não deverão ser marcadas metas para 
as quais não estejam disponíveis os necessários recursos; no segundo, 
os próprios objectivos implicam a fase de obtenção dos recursos (aqui-
sição ou recrutamento e preparação ou formação dos recursos, tanto 
materiais como humanos) e só na fase subsequente, quando eles existi-
rem, é possível alcançá-las. 

2) Indispensabilidade de observar o princípio da subsidiariedade, 
isto é, todas as tarefas devem ser da responsabilidade dos escalões 
mais baixos em condições de as levarem a efeito. O que contribui para 
o aumento da eficiência (relação entre custos e resultados) e para a 
mobilização e entusiasmo dos recursos humanos nelas envolvidas. 

Relativamente ao tema “Políticas saudáveis: saúde em todas as 
políticas”, ficou clara a necessidade de adoptar todos os procedimentos 
que contribuam para a saúde nas outras políticas, poupando a inter-
venção do vector da saúde apenas para os aspectos que aquelas não 
têm condições de prevenir, o que produz mais saúde com menos custos, 
permitindo a concentração dos especialistas e meios de saúde naquilo 
que só eles podem resolver. Isto implica:

1) Medidas de coordenação da definição de políticas e de actuação 
ao mais alto nível, em que participem os responsáveis políticos dos vec-
tores envolvidos, sob a autoridade do primeiro-ministro ou do ministro 
da saúde, desde que lhe seja delegada a respectiva  autoridade de coor-
denação (tipo Conselho Superior da Saúde), que inclua os mais elevados 
funcionários da saúde.

2) Existência de órgãos de coordenação entre os vários vectores, 
dirigidos pelos responsáveis da saúde, em todos os níveis e nas diversas 
fases de execução.  

3) Obrigatoriedade de todos os programas serem precedidos por 
um “estudo de impacte na saúde”, que os obriguem a respeitar as nor-
mas respeitadoras da saúde necessárias, ou então que o “estudo de 
impacte de impacte ambiental” contenha o aspecto saúde, elaborado 
por especialistas da saúde para tal designados. 

No que me respeita e para concluir, convirá esclarecer que consi-
derei a iniciativa de incluir “estrategas” no Fórum Nacional de Saúde 
também de grande interesse para mim, dado os conhecimentos que 
obtive com essa participação. Por exemplo, que a saúde se alcança mais 
com políticas correctas das outras políticas do que com as políticas da 
saúde, o que, antes das sessões, seria para mim um autêntico paradoxo.

José Alberto Loureiro dos Santos

General (R)

Habituado às análises micro do mundo empresarial, vi-me confrontado, 
ainda que só por um dia, com as análises macro da Saúde em Portugal e 
com a definição das grandes linhas estratégicas para o Plano Nacional 
de Saúde 2011-2016. Ter sido, aqui, estratega foi diferente mas, fran-
camente, interessante em qualquer dos dois painéis em que participei.

No painel “Promoção da Cidadania” foi bom ponderar a importância 
do acesso da população à informação, para tornar o cidadão uma parte 
mais activa na gestão da Saúde e da Doença. Impõe-se conquistar as 
pessoas para serem cada vez mais responsáveis, criando condições à 
racionalização dos comportamentos – alimentares, de actividade física, 
alcoólicos, tabágicos, etc. – e à adequada utilização dos serviços e dos 
produtos de Saúde.

Nesse sentido, parece aconselhável promover informação de Saúde 
em rede, desde a comunicação social às escolas e às universidades, pas-
sando pelas autarquias e pela administração pública. Para um futuro 
com saúde é imprescindível a prevenção da doença e a manutenção da 
saúde, o que será um enorme contributo para a sustentabilidade do Sis-
tema Nacional de Saúde. Mas também parece importante que os cida-
dãos em geral percebam como o sistema funciona - e funciona bem em 
muitos parâmetros, quando comparado a nível internacional.

No painel “Qualidade em Saúde” foi bom reafirmar uma estratégia 
nacional para a qualidade em Saúde, onde parece apropriado seleccio-
nar prioritariamente duas ou três acções por ano, para haver eficácia 
na correcção de situações identificadas, nomeadamente as conhecidas 
listas de espera em cirurgia. Mas também parece da maior importância 
que as estruturas de Saúde e as da sua avaliação sejam leves e funcio-
nais, eivadas o mais possível do espírito “simplex”.

Sabendo-se que os próximos anos serão de recursos escassos, 
torna-se clara a necessidade de racionalização da utilização dos recur-
sos e uma gestão rigorosa ou até mesmo espartana, onde a qualidade 
deverá ser um permanente estado de espírito. Para isso, importará 
desenvolver uma cultura de avaliação – individual, departamental e ins-
titucional – que permita incentivar e premiar o mérito.

Finalmente, sendo de louvar a criação e o desenvolvimento de um 
Serviço Nacional de Saúde que tem sido avaliado entre os doze melho-
res do mundo, será absolutamente necessário ponderar e preparar 
adequadamente como o manter sustentavelmente com crescente 
qualidade. Para além da importância do controlo racional da despesa, 
emerge a necessidade de se perspectivar como quer no curto, quer, 
sobretudo, no longo prazo, a Saúde poderá proporcionar crescente 
receita ao país. 

Existem, de facto, na área da Saúde boas possibilidades de desen-
volver a exportação - já assinalável - de produtos e serviços competiti-
vos à escala global e um enorme potencial de inovação em Saúde de raiz 
portuguesa. Portugal possui algumas histórias de sucesso empresarial 
em Saúde, mas, sobretudo, um conjunto de institutos de investigação de 
grande nível que, se focados em transmitir algum do seu conhecimento 
para as empresas, poderão dar uma apreciável dimensão económico-
financeira ao sector no contexto internacional. Para um futuro com mais 
Saúde.

Luís Portela
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Ficha Técnica

No âmbito do 3º Fórum Nacional de Saúde – 
para um futuro com saúde, realizou-se, a 8 de 
Março de 2010, uma sessão plenária subordi-
nada ao tema “O contributo do Sector Social 
para o Plano Nacional de Saúde (PNS)”, com 
o objectivo de promover o diálogo e recolher 
contributos da sociedade civil. 

Na primeira parte da sessão, com o tema 
“Projectos desenvolvidos no âmbito do PNS 
2004-2010 por instituições privadas sem 
fins lucrativos”, foram divulgados projectos 

financiados através dos Programas de Apoio 
Financeiro (PAF) do Ministério da Saúde (MS), 
considerados exemplos de boas práticas. Os 
projectos foram seleccionados por quatro ins-
tituições financiadoras: Alto Comissariado da 
Saúde, Direcção-Geral da Saúde, Instituto da 
Droga e da Toxicodependência e Coordena-
ção Nacional para a Infecção VIH/sida.

Na segunda parte da sessão, foi aberto o 
debate aos participantes, na maioria repre-
sentantes de IPSS, com o objectivo de discu-
tir as prioridades para o PNS 2011-2016 e de 
obter contributos. 

Do debate, liderado pelos convidados Pe. 
Lino Maia, da Confederação Nacional das IPSS 
(CNIS), Duarte Vilar, da Associação para o Pla-
neamento da Família e Henrique de Barros, 
Coordenador Nacional para a Infecção VIH/
sida, ressaltam-se as seguintes conclusões:

• O 3º sector quer ser ouvido e ter um papel 

na definição das políticas de saúde.

• A participação do sector social/sociedade 
civil, desde o início, na elaboração do PNS 
e, depois, no seu desenvolvimento e av-
aliação, é imprescindível.

• É necessário e possível fazer mais e me-
lhor face à capacidade instalada no sector 
social. Só a CNIS tem 2700 filiados. Exis-
tem muitos equipamentos e alguma dupli-
cação de respostas. Dever-se-á apostar 
na economia dos meios e numa melhor 

coordenação, com o objectivo de conferir 
uma maior eficiência às respostas.

• O sector social tem uma capacidade 
enorme para mobilizar recursos e inter-
vir localmente, especialmente nas zonas 
carenciadas do interior.

• O sector social é complementar ao sector 
público no sistema de saúde. Assim, de-
verá ser chamado a intervir sempre que o 
Estado não tenha capacidade de resposta 
e/ou nas áreas em que possa ser mais efi-
ciente.

• Deverá haver uma aposta na qualidade 
dos cuidados prestados e nesse sentido 
promover e apoiar a formação dos recur-
sos e a acreditação das IPSS que desen-
volvem projectos apoiados. Também 
nesse sentido deverão ser desenvolvidos 
mecanismos de regulação e monitorização 
dos projectos.

• Deverá haver um investimento na me-
lhoria da articulação entre os serviços de 
saúde e as IPSS.

Quanto ao Decreto-lei 186/2006, de 12 de 
Setembro, que define os apoios financeiros do 
MS, foram feitas sugestões de alteração no 
sentido de garantir a sustentabilidade dos pro-
jectos considerados inovadores e cujas activi-
dades sejam do de interesse do MS financiar. 
Foi assim discutida a hipótese de proceder à 
contratualização directa de cuidados com ins-
tituições de forma a garantir a continuidade 
de cuidados no sistema de saúde. Também foi 
considerado importante distinguir e encontrar 
formas diversas de financiamento para os pro-
jectos inovadores (carácter pontual, tempora-
lizados) e para as actividades assistenciais de 
maior continuidade. 

Foi ainda abordada, como tendo alguma 
relevância, a necessidade de promover a har-
monização de procedimentos dos diversos 
organismos do MS que gerem os apoios finan-
ceiros. A diversidade de critérios é sentida 
pelas IPSS como geradora de instabilidade no 
seio das organizações. Também o regime de 
co-financiamento é considerado uma ameaça 
à exequibilidade dos projectos.

Por último, foi sugerido, por muitas insti-
tuições, que os contratos de parceria devem 
deixar mais espaço às instituições para geri-
rem os seus próprios recursos, cabendo assim 
aos organismos da Comissão Coordenação dos 
Apoios Financeiros (CCAF) do MS monitorizar 
prioritariamente os aspectos macro e proce-
der à avaliação do impacto dos projectos, atra-
vés da medição de resultados alcançados e na 
garantia da boa utilização dos fundos públicos.

Algumas destas medidas já tinham sido 
debatidas em sede de reunião da CCAF. Parece 
ser de constatar que a sustentabilidade eco-
nómico-financeira das pessoas colectivas sem 
fins lucrativos tem grande dependência do 
Estado mas, por outro lado, a complementa-
ridade na intervenção no sistema de saúde 
do sector social é vantajosa e contribui para 
obter ganhos em saúde, desde que as áreas de 
intervenção sejam definidas pelas políticas de 
saúde e concorram para os objectivos do PNS, 
de acordo com um diagnóstico de situação de 
necessidades. Também neste sentido, o incen-
tivo à criação de parcerias na área do investi-
mento foi debatido com uma oportunidade, ao 
contribuir para a sustentabilidade financeira 
dos projectos.

Teresa Caldas de Almeida

Coordenadora dos PAF do ACS

A participação do sector social/sociedade civil, desde o início, na elaboração do 
PNS e, depois, no seu desenvolvimento e avaliação, é imprescindível.

O Contributo do Sector Social 
para o Plano Nacional de Saúde
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