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O que são: Medidas e acções que visam o aumento da saúde, o bem-estar das populações e a redução

das iniquidades em saúde;

Objectivo: Criar ambientes favoráveis que permitam as pessoas “viverem” vidas saudáveis;

Benefício: Desenvolvem comunidades comprometidas com a saúde;

MODELO CONCEPTUAL – MODELO EM CAMADAS 

No núcleo estão representados os determinantes individuais, isto é, as 

características pessoais Na 1ª camada estão identificados os 

comportamentos e os estilos de vida. A 2ª camada destaca a influência das 

redes comunitárias e o apoio social, expressando o grau de coesão social 

da comunidade. Na 3ª camada estão representados os factores 

relacionados com as condições de vida e de trabalho, o acesso a alimentos 

e serviços essenciais como a saúde e a educação. A 4ª camada expõe os 

macrodeterminantes como as condições socioeconómicas, culturais e 

ambientais. 

As camadas traduzem-se em quatro níveis de intervenção política, sendo 

assim possível classificar as políticas e compreender quais os 

determinantes influenciados pelas mesmas. 

Este modelo esclarece a relação de influência entre as políticas públicas e 

os determinantes sociais da saúde, permitindo identificar e analisar as 

políticas saudáveis.

Determinantes sociais da saúde

Adaptado: Dahlgren and Whitehead (1991)

Analisar e identificar estratégias de ganhos em saúde através de políticas extra-sector da saúde em Portugal.

OE1 - Definir potencial para Políticas Públicas Saudáveis; 

OE2 - Identificar e descrever Políticas Públicas Saudáveis que contribuíram para o reforço de estratégias de obtenção de ganhos em saúde;

OE3 - Analisar as PPS atendendo à repercussão que estas podem ter nas condições de saúde da população portuguesa;

OE4 - Identificar oportunidades perdidas no desenvolvimento e implementação de Políticas Públicas Saudáveis;

OE5 - Identificar barreiras ao desenvolvimento e implementação de Políticas Públicas Saudáveis;

OE6 - Identificar o papel das instituições na promoção do envolvimento de todos os sectores na implementação de Políticas Saudáveis;

Desenho do Estudo: Estudo de caso único holístico ou incorporado.

Amostra: Amostra documental: Documentos oficiais produzidos pelo Governo e Ministérios relativos a estratégias, medidas e acções

implementadas; Amostra populacional: Representantes dos Ministérios ou dos diversos domínios que cada Ministério compreende.

Recolha de dados: Análise documental realizada através de uma pesquisa bibliográfica e documental; Entrevistas semi-estruturadas

efectuadas caso não se obtenha a informação necessária com a análise documental.

Análise de dados: Análise de conteúdo onde serão identificadas categorias e subcategorias de análise.
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OBJECTIVOS GERAL E ESPECÍFICOS

MATERIAL E MÉTODOS

CONCLUSÕES

As políticas públicas saudáveis pretendem melhorar as condições nas quais as pessoas vivem, por exemplo, através de 

boas habitações, comunidades seguras, acesso a alimentos saudáveis, serviços, transportes, educação e emprego


