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A análise comparativa de Planos Nacionais de Saúde
de outros países tem como finalidade contextualizar
os processos, estrutura, objectivos, estratégias,
instrumentos e mecanismos do PNS português no
contexto das práticas e estratégias internacionais.

INTRODUÇÃO

• Existência de um Plano oficial e global, que 
englobe uma prespectiva de alto-nível do 
Sistema de Saúde.

• Serviço Nacional de Saúde organizado de 
forma semelhante ao SNS português.

• Objectivos similares aos previstos pelo Plano 
Nacional de Saúde português.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

FASES DO 
ESTUDO

Escócia National Health Plan – Better Health, Better Care, Action Plan (2007-2017)

Reino Unido
The NHS Plan – A Plan for Investment. A Plan for Reform (2000-2004)

The NHS Improvement Plan – Putting People at the Heart of Public Services (2004-2008)

Estónia National Health Plan 2009-2020

Finlândia Health 2015 – Public Health Program (2001)

Nova Zelândia The New Zealand Health Strategy (2000)

Noruega National Health Plan for Norway (2007-2010)

Brasil National Health Plan for Brazil (2004-2007)

França La Santé en France (2002)

Em curso Alemanha, Suécia, Holanda, Catalunha, Províncias do Canadá

PAÍSES/REGIÕES E PLANOS

Formatos

• Designação do Plano; 

• Período de tempo que abrange; 

• Número de páginas; 

• Existência de diferentes versões do Plano; 

• Anexos;

Processo de 

construção

• Metodologia utilizada na elaboração do 

plano:

• Processo de envolvimento, comunicação e 

consulta; 

• Processo de aprovação do Plano; 

• Site dedicado ao Plano; 

Bases 

estruturais

• Estrutura do Plano;

• Princípios e valores orientadores;

Conteúdo

• Descrição do sistema de saúde; 

• Caracterização da população; 

• Objectivos; 

• Prioridades; 

• Determinantes de saúde;

• Foco estratégico; 

• Definição de ganhos em saúde; 

• Resultados esperados; 

• Recursos;

• Recomendações 

Instrumentos e 

Mecanismos

• Estratégias de operacionalização do planos. 

• Processo de identificação de necessidades; 

• Definição de ganhos em saúde

• Instrumentos estratégicos;

• Financiamento e sustentabilidade;

• Prioridades;

• Metas e indicadores;

• Monitorização e avaliação

1. Recolha de 
informação

2. Elaboração e 
análise da grelha

3. Análise de 
conteúdo: objectivos, 
estratégias e acções

4. Conclusões

• Identificar modelos de planeamento estratégico a nível
internacional.

• Identificar contributos nos planos analisados podem
contribuir para a discussão e desenvolvimento do PNS
português.

• Promover a discussão informada e evidênciada de
objectivos, estratégias e instrumentos de planeamento,
incluindo a experiência internacional.

OBJECTIVOS

POLÍTICAS PÚBLICAS SAUDÁVEIS
Objectivos
Informação de qualidade – prestação de cuidados seguros e efectivos e melhoria da eficiência do sistema [Escócia 2007-2017];
Melhoria do ambiente e contexto ocupacional  e redução de riscos de saúde para os cidadãos. [Estónia 2009-2020];

Estratégias e Acções
“Estratégia  para o Ambiente” com indicações a desenvolver a longo prazo de forma a promover a melhoria da qualidade 

do ambiente ocupacional e exterior. [exemplo: Estónia 2009-2020];

eHealth – sistema de informação, que facilite a prestação de cuidados e a troca de informação entre serviços, profissionais 
e entre estes e o cidadão [Estónia 2009-2020];

GRELHA ANALÍTICA ILUSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CIDADANIA EM SAÚDE
Objectivos
Maior envolvimento e participação dos cidadãos e dos profissionais no processo de tomada de
decisão – empowerment e accountability [Escócia 2007-2017];

Maior participação - maior legitimidade e confiança no sistema de saúde [Noruega 2007-2010];

Estratégias e Acções
Consulta com o público através de um grupo de utentes e associações de doentes, prestadores de
cuidados e seus representantes [Escócia 2007-2017];

Objectivos
Cuidados centrados no cidadão que sejam efectivos, equitativos e prestados em tempo útil. [Escócia 2007-2017]

Serviços personalizados - corresponder às necessidades e expectativas dos utentes, maior possibilidade de
escolha. [UK 2004-2008]

Estratégias e Acções
Gestão personalizada de casos para maior controlo  e acompanhamento da doença e redução das admissões 
hospitalares [UK 2004-2008]; 
Estabelecimento de indicadores nacionais de qualidade [Estónia 2009-2020, Noruega 2007-2010];

QUALIDADE DE CUIDADOS E DE SERVIÇOS

ACESSIBILIDADE E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES EM SAÚDE
Objectivos
Redução das desigualdades em saúde, com especial atenção aos grupos mais desfavorecidos e vulneráveis –
maior equidade no acesso a cuidados [UK 2000-2004];

Estratégias e Acções
Estabelecimento de padrões para medir o acesso dos cidadãos e fixar tempos de espera – diminuir as
variações nos tempos de espera nos diferentes hospitais. [Escócia 2007, The NZ Health Strategy2000];

(A partir dos eixos estratégicos previstos no PNS 2011-2016)


