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O Modelo Conceptual pretende fornecer uma
descrição de alto-nível para a organização dos
objectivos do PNS 2011-2016, sustentando a visão
para a obtenção de ganhos em saúde.

O Plano Nacional de Saúde é um instrumento
estratégico que permite o alinhamento das políticas
instituicionais e sociais de saúde, de forma coerente
e fundamentada, com o objectivo da maximização
dos ganhos em saúde para a população.

INTRODUÇÃO

VISÃO DO PNS 2011-2016
Maximizar os ganhos em saúde da população através do alinhamento e integração de esforços 

sustentados de todos os sectores da sociedade, com foco no acesso, qualidade e cidadania.

Mais valor em saúdeMais valor em saúde

A
ce

ss
o

A
ce

ss
o

Q
u
alid

ad
e

Q
u
alid

ad
e

CidadaniaCidadania

Políticas saudáveisPolíticas saudáveis

Mais valor em saúdeMais valor em saúde

A
ce

ss
o

A
ce

ss
o

Q
u
alid

ad
e

Q
u
alid

ad
e

CidadaniaCidadania

Políticas saudáveisPolíticas saudáveis

ACESSIBILIDADE
E REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES 
EM SAÚDE

A acessibilidade é entendida como a
obtenção de cuidados necessários e
adequados, de forma adequada e
atempada. Tal deve reflectir na
organização das estruturas e redes de
prestação de serviços e em mudanças
culturais dos cuidados de saúde que
reforçem:

• A primazia dos cuidados primários, 
como cuidados de proximidade, 
continuidade e transversalidade.

• A orientação do Sistema de Saúde 
para a pessoa e para a família, 
privilegiando aspectos de continuidade, 
compreensividade, longitudinalidade e 
integração de cuidados

• A maior proximidade para com os 
cidadãos vulneráveis ou com 
dificuldades especiais de acesso

QUALIDADE DE 
CUIDADOS E DE 

SERVIÇOS

A qualidade em saúde entende-se nas
dimensões de estrutura e de
processos:

• A Qualidade da Estrutura diz 
respeito em que medida os recursos 
são empregados de modo adequado 
para atingir os resultados esperados. 
São exemplos a competência 
profissional, a eficiência 
administrativa, a locação eficiente 
de recursos.

• A Qualidade dos Processos tem a 
ver com a adequação dos serviços 
aos resultados esperados. Pode ser 
decomposta na dimensão técnica, a 
dimensão das relações interpessoais 
e a dimensão organizacional.

POLÍTICAS PÚBLICAS SAUDÁVEIS
As Políticas Públicas Saudáveis dividem-se em três eixos:

• Políticas para os sistemas de saúde. São exemplos o acesso aos
medicamentos, tecnologias, controlo da qualidade, recursos 
humanos, acreditação, etc., de que dependem as reformas do SNS. 

•Políticas de saúde pública que abarquem com eficácia os problemas 
prioritários de saúde. Abrangem não só intervenções clássicas, desde 
a higiene pública, ambiental. laboral e a prevenção da doença, à 
promoção da saúde, mas também a capacidade de resposta rápida a 
ameaças agudas à saúde pública, particularmente às epidemias e 
catástrofes. 

•Saúde em todas as políticas, baseando-se no reconhecimento de que
a saúde da população pode ser melhorada com políticas sob
responsabilidade primária de outros sectores. Implica temas tão
diversos como os currículos escolares, as políticas sobre equidade dos
géneros, o emprego e a segurança social ou a segurança dos
alimentos e dos bens de consumo. Podem influenciar profundamente
ou mesmo determinar a saúde de comunidades inteiras e que podem
transpor as fronteiras nacionais.

CIDADANIA EM SAÚDE
A cidadania é compreendida na tripla acepção de acesso e promoção:

• Dos direitos civis (p.e. - liberdade de movimento, liberdade de associação,
liberdade de expressão e direito à justiça);

• Da participação política (p.e. – participação e influência nas estratégias e
decisões institucionais)

• Dos direitos sociais (acesso a recursos que garantam um mínimo de bem-
estar e de segurança e que definem a normalidade social - educação,
habitação, saúde).

Reflecte-se no direito à protecção contra a pobreza e a exclusão, enquadrando-
se a cobertura universal em esquemas mais amplos de protecção social,
complementada com formas focalizadas e especialmente desenhadas para
alcançar grupos excluídos e vulneráveis; em sistemas de financiamento que
promovam a solidariedade entre os mais e menos ricos, entre saudáveis e
doentes; no direito e exercício da livre associação de cidadãos em associações
de defesa dos interesses de saúde; na municipalização da saúde; na promoção
da literacia em saúde; na possibilidade de escolha entre as várias
oportunidades para mais saúde que a sociedade nos oferece; na co-
responsabilização do cidadão para com as suas escolhas e influência para com a
sua saúde e a saúde de todos, com especial enfoque nas famílias.

MAIS VALOR EM SAÚDE
O PNS tem por fim último obter ganhos em saúde sustentáveis no contexto do Sistema de
Saúde Português. Este objectivo será tanto mais alcançado quanto mais eficiente for o Sistema
de Saúde, passando por definir e projectar os ganhos em saúde desejáveis, estratégias custo-
eficazes e (re)distribuir os recursos para responder e suster as necessidades em saúde, de
forma alcançar as metas traçadas. A integração de necessidades, ganhos, acções e recursos
permitirá priorizar as intervenções e as políticas de saúde, apoiando cada vez mais a decisão
baseada na evidência, a análise de custo-efectividade, a preparação para ameaças e
incertezas e uma contextualização integrada de ganhos de saúde para todos.


