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1. Introdução e Notas Metodológicas 

 

O presente estudo insere-se no âmbito de um projecto de análise mais alargado, 

subordinado ao tema Cidadania e Saúde, e que resulta de um protocolo de colaboração 

entre o Alto Comissariado da Saúde e a Escola Nacional de Saúde Pública com o objectivo 

de apoiar o desenvolvimento do Plano Nacional de Saúde 2011-2016 na referida temática. 

Desde logo se percebeu a complexidade e amplitude do tema e a escassa investigação em 

Portugal. Por esta razão, a equipa de projecto decidiu pela realização de um estudo 

empírico, de natureza qualitativa, junto de intervenientes e actores no contexto alargado da 

saúde, com o objectivo de explorar ideias e percepções e identificar experiências já em 

curso de como pode ser desenvolvida a “cidadania em saúde” em Portugal, assim como 

identificar linhas de acção prioritária e medidas concretas susceptíveis de serem 

acompanhadas no período de vigência do próximo PNS (2011-2016).  

Optou-se pela realização de grupos focais, ou focus group como são habitualmente 

designados, pois estes constituem uma metodologia valiosa na exploração e obtenção de 

informação qualitativa, de forma aprofundada e detalhada, para além de que acrescentam o 

benefício proporcionado pela dinâmica de grupo. No entanto, é importante notar que os 

resultados não poderão ser generalizados a toda a população, representando antes a forma 

como determinado grupo(s) de pessoas pensa e percebe determinado tema. 

Concretamente, foram constituídos três grupos, por amostragem intencional e convite 

directo a cada participante, cujo critério de selecção foi a relevância das respectivas 

actividades profissionais, académicas e/ou civis para o tópico em estudo. Nos dois 

primeiros grupos, os participantes reuniam características comuns; o terceiro foi 

deliberadamente constituído de forma mais heterogénea. No total, contou-se com 21 vozes: 

G 1: directores executivos e elementos dos conselhos clínicos de ACES 

G 2: elementos de autarquias locais e do projecto “Cidades Saudáveis” 

G 3: elementos de associações cívicas de participação na área da saúde e 

investigadores/ académicos na área 

Os grupos decorreram nos dias 13 e 20 de Janeiro e 10 de Fevereiro de 2010, nas 

instalações da ENSP/UNL em Lisboa, e todos seguiram o mesmo formato: antes de a 

discussão iniciar, os moderadores (autores) apresentaram de forma abreviada os objectivos 
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do encontro e as expectativas quanto à participação de cada elemento do grupo, reforçando 

a importância das opiniões espontâneas e experiências pessoais, e garantindo o anonimato 

de todas as afirmações proferidas. Foi solicitada autorização para gravação áudio de todas 

as reuniões, que duraram cerca de duas horas cada. Após auto-apresentação dos 

participantes, os moderadores iniciaram a discussão recorrendo-se de guião previamente 

elaborado. Embora estruturalmente similar nos três grupos, o guião-base sofreu alterações 

de conteúdo para melhor se adaptar às especificidades de cada grupo (anexo 4.1). No 

entanto, o guião não foi seguido de forma rígida, tendo-se privilegiado, sobretudo, a 

abordagem dos tópicos e das questões surgidos no curso das reuniões, que constituíam, 

afinal, as de maior relevância para os participantes.  

A informação produzida durante os três focus groups foi transcrita na íntegra e, 

posteriormente, submetida a análise de conteúdo. Embora nem todos os temas tenham sido 

abordados com o mesmo detalhe nos três grupos, os dados foram analisados como um todo 

e sistematizados no presente relatório, que traduz os principais temas e ideias surgidos. 

Todas as conclusões apresentadas são exemplificadas pela inclusão de verbatins, com 

referência ao grupo respectivo mas sem identificação do participante. 

Embora reconhecendo as limitações relacionadas com a dimensão da amostra, reduzida 

face a vastidão do tema em estudo, congratulamo-nos com a qualidade da informação 

produzida de que resultou um conjunto de valiosos insights
1
. O que só foi possível com o 

empenho de todos os participantes nos grupos, cujo contributo possibilitou dispor de 

conhecimento novo e diferentes experiências e perspectivas sobre o tema. A todos, um 

agradecimento especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ver também relatório Cidadania em Saúde pela Voz de (alguns) Cidadãos – Insights Indicativos, realizado 

pelos autores no âmbito do mesmo projecto. 
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2. Conclusões sumárias 

O desenvolvimento da Cidadania em Saúde faz-se adoptando os princípios que sustentam 

a cidadania em geral: Participação – Direitos e Deveres – Informação – Literacia – 

Equidade – Responsabilidade – Acção Colectiva – Respeito. 

Para além desses princípios agregadores, é importante fundar determinados alicerces sem 

os quais o percurso da cidadania em saúde não se antevê sustentável. São eles: i) a 

informação e a educação do cidadão, no contexto de uma estratégia de literacia, 

capacitação e empowerment (LCE); ii) a humanização de serviços, procedimentos e 

regras; e iii) a partilha de boas práticas e o combate ao desperdício, recenseando, 

avaliando e divulgando projectos existentes. 

Caminhos a explorar: 

i. Lançar projectos que contribuam para edificar uma nova cultura de saúde, centrada 

no cidadão (responsabilidade; autonomia; rigor; transparência; respeito). 

ii. Desenvolver mecanismos de influência na tomada de decisão, e criar espaços e 

estruturas, formais ou informais, para envolvimento, participação e voluntariado. 

iii. Auscultar necessidades, expectativas, preferências, satisfação e experiência dos 

cidadãos na relação com o sistema de saúde, criando um ambiente favorável à 

exposição. 

iv. Profissionalizar e planear a comunicação em saúde. 

v. Desenvolver as oportunidades criadas com a reforma dos CSP: Unidades de 

Cuidados na Comunidade, Conselhos da Comunidade e Gabinetes do Cidadão. 

vi. Promover a cooperação intersectorial e criar sinergias com a comunidade e poder 

locais 

vii. Trabalhar em inclusão e integração social. 

Estamos perante um trajecto longo e com obstáculos previsíveis (cultura actual auto-

centrada; resistência à mudança; relações de desconfiança; tokenism), a que o Plano 

Nacional de Saúde 2011-2016, enquanto instrumento orientador comum, deverá socorrer, 

sendo importante, contudo, que garanta participação, continuidade e respeito pelas 

especificidades locais, e que traduza um esforço concertado de todos os sectores, não só 

pela cidadania na saúde mas pelo cultivar dos valores de cidadania a nível global. 
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3. Resultados 

 

3.1. O que é Cidadania em Saúde? Associação espontânea de ideias e conceitos 

Numa primeira abordagem espontânea ao tema, convidou-se cada participante dos focus 

groups a descrever em cinco ou seis ideias o conceito de cidadania em saúde. Os 

conceitos-chave emergidos traduzem-se no seguinte: 

 

 

 

 

 

“Capacitar as pessoas de tal forma… 

que nos exijam!” 

 

 

 

LITERACIA 

“favorecer o 

conhecimento” 

DIREITOS E DEVERES 

“os cidadãos sentirem  

que o sistema de saúde é 

deles” 

CIDADANIA 
EM SAÚDE 

INFORMAÇÃO 

“direito a que se 

prestem contas” 

 

RESPEITO 

“entre indivíduos, 

comunidade e sociedade” 

ACÇÃO COLECTIVA 

“o caminho do eu para o 

nós” 

PARTICIPAÇÃO 

“a voz activa do cidadão” 

EQUIDADE 

“igualdade de    

condição” 

RESPONSABILIDADE 

“partilha de responsabilidade” 
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3.2. Cidadania em Saúde: princípios e alicerces  

O discurso dos participantes levou-nos a identificar alguns aspectos considerados como 

fundamentais no suporte a uma estratégia de desenvolvimento da cidadania em saúde: 

Educação, Informação, Humanismo, Partilha. 

 

 Educação 

A educação para a saúde surgiu em todos os grupos como um pilar central no 

desenvolvimento da cidadania: “o objectivo fundamental será elevar os números da 

literacia em saúde da população” (G1). Foi muita referida a ideia de que as intervenções 

educativas, na área da saúde, deverão ocorrer o mais precocemente possível no ciclo de 

vida, com um papel importante das escolas: 

“A perspectiva da cidadania e saúde deve começar a formar-se cedo, logo desde 

criança… só assim é que as medidas podem tornar-se sustentáveis, em vez de 

acontecerem apenas ocasionalmente.” (G3) 

 “As crianças (…) são encaradas como agentes de levar para casa as boas 

práticas.” (G2) 

E devem focalizar-se em pontos de maior receptividade: 

“Passa pela educação dos mais pequeninos e dos pais também… este 

investimento nos pais, sobretudo nos que vão ser pais, porque têm uma motivação 

bem especial, os chamados casais grávidos…” (G3) 

 

A educação do doente crónico também deve ser objecto de atenção dado se tratar de 

condições que absorvem uma grande parte dos recursos do sistema de saúde: 

“É preciso educar e educá-lo no sentido da verdade, porque é muito comum o 

doente dizer ao médico que sim, que fez o tratamento, mas não fez nada.” (G3) 

“Têm que ser criadas condições para controlar o que é que aquele doente toma e 

não cair no desperdício.” (G3) 
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Foi repetidamente referido que, para que as mensagens transmitidas sejam correctamente 

compreendidas e assumidas pelas pessoas, a informação deverá ser bem trabalhada e, 

sobretudo, descodificada nas suas vertentes mais técnicas: 

“Existe imensa informação sobre saúde mas que não é trabalhada, tanto pode 

suscitar reacções saudáveis como pode suscitar reacções não saudáveis, reacções 

de medo, reacções de tensão, e que são prejudiciais à saúde.” (G2) 

Neste sentido, os profissionais reconhecem: 

“Temos que desmontar muito o nosso discurso, porque dá-me ideia que temos um 

discurso muito técnico… O grande desafio é envolver o cidadão comum.” (G1) 

“Não basta haver informação, há que perceber como é que a pessoa a está a 

entender, como é que se posiciona e como é que participa.” (G3) 

…o que nos remete para o segundo pilar da cidadania… 

 

 Informação 

Proporcionar o acesso do cidadão a informação relevante é, na opinião de grande parte dos 

participantes, a forma de tornar o sistema mais transparente e, simultaneamente, fornecer 

ao cidadão ferramentas para que este possa participar: 

“Para participar, a população tem que estar informada…é fundamental que o 

acesso à informação seja efectivo, é importante que a informação circule (G2) 

“Haveria que dar passos, tornar a decisão mais transparente, ou pelo menos, 

mais pública do que tem sido até agora” (G3) 

 “As unidades que prestam cuidados vão ter que se explicar…”(G1) 

“O cidadão devia saber que uma unidade de saúde atingiu os resultados a que se 

propôs, mas muitos de nós pensam que não têm que dizer nada a ninguém.” (G1) 

Alguns participantes, referiram-se à importância de fazer circular a informação de forma 

organizada, havendo, por isso, a necessidade de se criarem estruturas ou figuras 

(mediadores) que filtrem e validem o que é informação de saúde de qualidade para a 

população: 
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“As fontes de informação são imensas e não são escrutinadas por ninguém…se 

não houver um mediador não há confiança, tem que haver mediadores que façam 

esse escrutínio…” (G2) 

“Deveria haver centros de informação para assessorar aquilo o que é a 

informação da opinião pública sobre matéria de saúde, entidades credíveis.” (G2) 

 

 Humanização 

A importância da humanização como tema central em cidadania, surgiu também de forma 

transversal aos vários grupos, remetendo para a necessidade de promover a afectividade e a 

capacidade de criar relação com os doentes/ cidadãos: 

“Onde vale a pena investir é na questão da afectividade.” (G1) 

“Os profissionais têm que olhar para o doente com mais humanidade…” (G3) 

“Temos mesmo que começar a ouvir bem as pessoas.” (G2) 

“Muitas vezes percebemos que os nossos doentes vão para ali porque, coitados, 

não têm onde estar … [o profissional] é a única pessoa que os ouve.” (G1) 

 “ Falta mais qualquer coisa … o porquê, porque é que as coisas acontecem … não 

se pensa nas questões emocionais…” (G2) 

O enfoque na humanização implica, na opinião de alguns, uma mudança do paradigma de 

governação dos serviços de saúde, desviando a centralidade da técnica e da gestão, para a 

centralidade no cidadão: 

“A excelência técnica é essencial do ponto de vista assistencial, do ponto de vista 

da gestão dos recursos, da poupança e do desperdício, mas tem que ser também em 

função da excelência da humanização, e este patamar não está neste momento a 

ser devidamente avaliado.” (G3) 

Neste contexto, é sentido por alguns participantes que boa parte dos profissionais de saúde 

e, particularmente, dos médicos, não dispõe de competências de ordem relacional e não 

está preparado para lidar com o sofrimento psicológico: 
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 “É o ti João, o ti Manel, a ti Jacinta… isso é depreciativo, isso era no tempo do 

meu avô… o doente não é uma peça de mobiliário, não é o 14 nem o 15, tem um 

nome.” (G3)  

“Quando o profissional não está preparado para aceitar a dor e senti-la com a 

pessoa, fecha-se e trata-a pelo número, pelo menos assim não sofre… “ (G3) 

Estas carências não são ainda supridas pelos curricula dos cursos das profissões de saúde: 

“As iniciativas deverão partir das Faculdades e escolas profissionais e criarem-

se cadeiras de humanização na formação inicial.” (G3) 

 

O papel das associações de doentes e de voluntários é considerado essencial no contexto da 

humanização não só pelo apoio que prestam aos doentes, e cidadãos em geral, ajudando a 

colmatar as deficiências dos serviços, mas também porque podem funcionar como escolas 

de formação informais para os estudantes das profissões de saúde, como se mostra pelo 

exemplo seguinte: 

“A Plataforma tem um protocolo com a Faculdade de Medicina de Lisboa e os 

alunos escolhem as instituições que querem ir visitar …eram muito sequiosos de 

informação, porque tinham ouvido falar na doença, e como o doente lidava e 

geria a dor. Foi muito gratificante.” (G3) 

“Os parceiros sociais e os organismos não governamentais têm um papel muito 

importante, mas têm que ser ouvidos.” (G3) 

 

 

 Combate ao desperdício e partilha de boas práticas 
 

Defendendo a ideia de que o tema e as práticas da cidadania em saúde já fizeram um 

percurso considerável, a generalidade dos grupos refere a necessidade de estudar o trabalho 

desenvolvido na área (sobretudo em promoção e educação para a saúde), sendo importante, 

por esse motivo, recuperar e analisar esses esforços e iniciativas, antes de propor novas 

ideias ou medidas: 

“É preciso ver o que já foi feito e por quem, para não estarmos a trabalhar sem 

esta perspectiva de sustentabilidade… seria uma luta contra o desperdício.” (G3)  
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“Poder ir crescendo a partir daquilo que já foi feito…É preciso ver o que não 

está bem, retomar, reformular…”(G3) 

“Algo que não é suficientemente valorizado são os bons exemplos. Por exemplo, 

existem certas unidades de saúde que funcionam de uma forma que poderiam 

inspirar outras… poder-se-ia também tirar lições disso.” (G3) 

“Dar evidencia àquilo que sejam as boas práticas…” (G2) 

“Esperemos que, quando todos os passos forem dados nesta reforma, a gente 

ainda consiga aprender através da partilha, apesar dos 30 anos de prática.” (G1) 
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3.3 Cidadania em Saúde: caminhos a explorar 

 

 Uma nova cultura de saúde 

A edificação de uma nova cultura de saúde é apontada como um dos principais desafios 

que se colocam ao sistema de saúde português, o que passa por envolver e fomentar a 

confiança dos cidadãos, desvanecendo simultaneamente as relações assimétricas de poder: 

“Fazer com que os cidadãos sintam que os serviços de saúde são deles.” (G1) 

“O cidadão, apesar de parceiro, tem de ser fundamentalmente o centro.” (G3) 

O sentimento é o de que estamos perante um processo longo, que impõe uma 

aprendizagem e um crescimento tanto ao cidadão-doente como ao cidadão- profissional: 

“É que o crescimento deles [cidadãos] tem que ser paralelo ao nosso, nós somos 

eles e eles somos nós.” (G1) 

“Um profissional de saúde não pode pensar que é técnico, ele é um cidadão e, 

portanto, tem também deveres e direitos de cidadania, enquanto profissional de 

saúde.” (G3) 

“A cultura leva tempo a mudar, mas isso passa pela participação das pessoas.” 

(G2) 

A urgência de maior envolvimento do cidadão passará por uma maior participação no 

diálogo e na decisão e, sobretudo, por tomar consciência dos seus deveres e 

responsabilidades: 

 “Eu apenas sou cidadão responsável, se tenho esta noção dos deveres e da 

responsabilidade. Se me fico no século passado, nos direitos e liberdades, para 

que é que vou precisar da cidadania, para quê?“(G3) 

“Ainda se vive muito os direitos esquecendo-se os inadiáveis deveres e 

responsabilidades.”(G1) 

“O doente quando entra numa unidade de saúde, lê que tem 12 direitos e só tem 6 

deveres. Isso não pode ser.”(G3) 
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Assim,  

Espera-se do profissional… mudança de atitude e de comportamentos. Foi afirmado que 

os profissionais de saúde, e em concreto os médicos, deverão encarar a possibilidade de 

novas formas de relacionamento, de responsabilidade partilhada e de uma maior 

sensibilidade às necessidades e expectativas dos cidadãos: 

“Nós temos interiorizado que vamos responder a necessidades, mas são as 

necessidades que nós pensamos que as pessoas têm.” (G1) 

 “Considerar os cidadãos ao nosso nível e discutir com o cidadão ao mesmo 

nível.” (G1) 

“Somos provedores do utente e não corporativos.” (G1) 

 

Espera-se do utilizador… mais autonomia e mais responsabilidade. É reconhecida a 

importância de o cidadão conseguir gerir a sua própria saúde: 

“As pessoas têm que aprender a auto-gerir os seus problemas de saúde, perante o 

sistema de saúde que têm.”(G1) 

“Espero uma mudança um bocadinho ao contrário, a pessoa perceber que há 

uma mudança a fazer, no comportamento… que tomem consciência de que podem 

controlar algumas questões da sua saúde.” (G1) 

“Nós temos que ser „rígidos‟ na nossa relação com o cidadão, responsabilizá-lo, 

até para melhorar a adesão aos tratamentos: Olhe, você não fez isto, não fez 

aquilo, não pode estar melhor, a responsabilidade é também sua.” (G1)  

“O doente tem de ser responsabilizado e educado no sentido da verdade…é muito 

comum dizer ao médico que fez o tratamento, mas não fez nada…” (G3) 

É, no entanto, admitido que para determinados grupos populacionais, como os idosos, por 

exemplo, “controlar a sua saúde implica também estar dependente do sistema de saúde.” 

 

Mas, a responsabilidade do cidadão deve de ir mais longe, havendo que motivá-lo também 

para uma maior participação na tomada de decisão, tanto nos aspectos da sua saúde 

pessoal, como em aspectos de interesse colectivo. 
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 Participação na tomada de decisão 

Vários participantes referiram a necessidade de criar e desenvolver mecanismos de 

influência e, até de controlo, sobre a tomada de decisão, quer a nível mais global ou 

sociopolítico, quer a nível individual. 

“Não seremos cidadãos de pleno direito, enquanto não sentirmos que o país é 

nosso que as instituições são nossas.” (G3) 

Mais especificamente: 

i) A nível individual, mais propriamente na relação profissional - doente, é fundamental 

“combater o paternalismo”, embora se reconheça que algumas pessoas possam não estar 

preparadas para tomar decisões acerca da sua própria saúde: 

“Se calhar todos nós já tivemos essa experiência: eu explico e depois vamos 

tomar as decisões, os dois, e eles dizem “o dr. é que sabe” … isto, para algumas 

pessoa,  é extremamente difícil.” (G1) 

ii) A nível colectivo ou político, é sublinhado como importante que as pessoas sejam 

efectivamente abordadas  e ouvidas por quem detém o poder de decisão, devendo a sua 

participação ser tornada pública:  

“Não se trata só de emitir opiniões mas também de trazer um conjunto de 

respostas novas, de maneiras novas de resolver questões centrais; levar a que 

sejam discutidas verdadeiramente.” (G3) 

“Haveria que dar passos, tornar este tipo de debate e de diálogo, bastante mais 

transparente, pelo menos mais do que aquilo que tem sido até hoje.” (G3) 

“Os orçamentos participativos são outro exemplo, em termos locais, no 

envolvimento da comunidade, na discussão dos dinheiros do concelho e na forma 

dos aplicar nas diversas áreas, nos diversos projectos em saúde.” (G2) 

 

Também é esperado que as suas opiniões tenham consequências para a tomada de 

decisão, o que remete para a importância de criar espaços próprios para o debate: 

“Houve diálogo, mas a seguir é como se não houvesse, as decisões são tomadas 

como se não existisse participação.” (G3) 
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“É importante haver espaços onde este diálogo possa ser feito e que, de certa 

maneira, também vinculem os centros do poder a ter em conta aquilo que foi 

discutido.” (G3) 

 

 Oportunidades criadas com a reforma dos cuidados de saúde primários (CSP) 

Os cuidados de saúde primários constituem a principal interface entre o cidadão e o 

sistema de saúde, e oferecem actualmente condições renovadas: 

“Estamos no tempo das oportunidades, grande parte das pessoas que estão na 

liderança destas coisas querem mesmo estar, são pessoas que estão disponíveis 

para correr riscos e para inovar.” (G1) 

Há, no entanto, quem aponte que a falta de médicos de família poderá constituir uma 

barreira à resposta exigida: 

“A medicina geral e familiar é pouco valorizada institucionalmente, e também do 

ponto de vista social... E sem resolver este problema, penso que vai continuar a 

haver essa distância entre o sistema e os cidadãos.” (G3) 

 

A percepção geral é a de que a recente reforma dos CSP dispõe de estruturas que poderão 

suportar políticas efectivas de estímulo à participação do cidadão e da comunidade. Foram 

referidos, particularmente, os conselhos da comunidade, as unidades de cuidados na 

comunidade e os gabinetes do cidadão dos recém-constituídos agrupamentos de centros de 

saúde (ACES). 

 

- Os conselhos da comunidade - 

Esta estrutura revela-se como uma oportunidade de estabelecer e consolidar uma relação 

formal com a comunidade: 

“Temos a possibilidade, agora sim, de construir qualquer coisa em conjunto, nós 

com eles… com eles enquanto representantes da comunidade, e todos 

contribuirmos para a resolução dos problemas.” (G1) 
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A grande inovação apontada aos conselhos da comunidade é a possibilidade de partilhar a 

responsabilidade pelas decisões com o poder local já que a pessoa que preside àqueles 

conselhos, os representantes das autarquias, faz também parte do Conselho Executivo dos 

ACES: 

“Penso que é qualquer coisa que pode ser novo, podemos trabalhar isto mas não 

com aquela velha ideia de que juntávamos os representantes de diversas 

entidades e depois havia a possibilidade de uma reunião periódica, de três em 

três meses, o tal órgão consultivo, como se chamava, isso nunca deu nada.” (G1) 

“O conselho executivo é, isso sim, uma grande inovação. Porque há um 

compromisso.”(G1) 

No entanto, alguns participantes mostram ainda algum cepticismo quanto ao efectivo 

funcionamento destas estruturas, afirmando: 

“Vão estar muito focados no desempenho dos serviços de saúde e não na saúde 

comunitária, na promoção de saúde.” (G2) 

“Claro que depois isto devia ser consubstanciado no conselho executivo, não se 

ficar ali. Eu tenho alguma dificuldade em ver as coisas funcionar assim.” (G3) 

 

Segundo algumas opiniões, os próprios representantes autárquicos não estão ainda 

sensibilizados para a natureza e finalidades dos conselhos da comunidade: 

“Deverão trazer ideias para o agrupamento e não só fazer reivindicações.” (G1) 

“Não se mostram nada interessados em participar num órgão deste tipo. “ (G1) 

“ [O autarca] desconhecia completamente o que é que se estava a fazer nas 

unidades. Agora percebeu e pôde explicar à câmara qual é o objectivo de estar 

presente a discutir os problemas de saúde a nosso lado.” (G1) 

“Na primeira reunião que fiz com os Presidentes das Câmaras levei-lhes duas 

folhas A4 com uma avaliação mínima que achei que eles tinham que saber.” (G1) 

Estas posições revelam a importância de se estabelecer mais pontos de sinergia com o 

poder local, pela sua proximidade às populações. A percepção é a de que as autarquias 
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deveriam ter um papel mais construtivo e mais pedagógico do que, de uma forma geral, 

têm tido: 

“Têm sido meros receptáculos de expectativas dos seus eleitores e depois 

transformam essas expectativas em exigências junto dos poderes instituídos a 

nível da saúde.” (G1) 

“Seria útil a cooperação em pequenos folhetos, em sessões públicas, etc…” (G1) 

Para além disso, na opinião dos dirigentes de ACES, o estabelecimento de uma boa relação 

com as autarquias é visto como essencial para a obtenção de apoio e validação de algumas 

decisões, especialmente as que mais “chocam” com as expectativas imediatas da 

comunidade: 

“Se quisermos ser bem sucedidos nas opções que podem ser aparentemente 

lesivas dos interesses dos utentes ou dos cidadãos, se tivermos sempre a 

preocupação de nos reunirmos com os responsáveis da Junta de Freguesia ou da 

Câmara…” (G1) 

 “Temos que ter a disponibilidade para ir junto dos responsáveis. Tem que se 

falar, tem que se explicar, tem que se “perder tempo”, para que percebam bem 

que é difícil (exemplo, fecho de extensões).” (G1) 

“A nós dizem que compreendem perfeitamente o que estamos a fazer, que é lógico 

e racional, mas o discurso público, depois, é outro.” (G1) 

“Há situações que geram tensões, geram conflitos, por exemplo, a questão do 

reordenamento de certos serviços que têm implicações de acesso dos cidadãos 

aos serviços, são coisas que, noutros países, seriam matéria de debate.” (G3) 

Foram relatados alguns casos de cooperação (juntas ou câmaras), ainda que numa 

abordagem informal: 

“Ultimamente, temos partilhado e discutido práticas e formas interessantes de 

intervir.” (G1) 

“Quanto aos presidentes das câmaras tenho estado, sistematicamente, em 

contacto com eles.” (G1) 

“Depois tenho que negociar com o Presidente da Junta, porque ele tem que 

arranjar uma camioneta para levar as pessoas…” (G1) 



CIDADANIA EM SAÚDE A 21 VOZES 
Relatório principal 

  18/38 

Na opinião dos participantes que representaram a rede Cidades Saudáveis, este projecto 

assenta desde o início numa dinâmica de envolvimento com a comunidade como, por 

exemplo, na construção dos planos de desenvolvimento local em saúde:  

 “São planos construídos com a participação da comunidade, com os líderes de 

opinião das diversas áreas e em que definimos, em conjunto, uma linha condutora 

da nossa intervenção em todas as áreas que têm a ver com a promoção da 

saúde.” (G2) 

 

- Unidades de cuidados na comunidade (UCC) - 

Estas estruturas foram consideradas uma outra resposta positiva no encontro com a 

população, havendo quem afirmasse que poderiam funcionar melhor do que os conselhos 

da comunidade uma vez que estão mais próximas da realidade e mais independentes de 

jogos reivindicativos, e podendo, por isso, desencadear respostas mais efectivas: 

 “Ver como é que as pessoas vivem nos seus ambientes naturais, nas suas casas 

com as suas famílias, ter a oportunidade de sentir mais isto.” (G1) 

“A expectativa é que façam uma verdadeira análise de risco e que apoiem as 

pessoas quando for necessário.” (G2) 

“A cidadania tem que passar para fora dos poderes formais e as unidades de 

cuidados da comunidade, porque se articulam com as escolas, com os serviços 

municipais, com as redes sociais, acabam por tecer uma rede não formal.” (G1) 

As UCC vêm também colmatar uma carência reconhecida, a do apoio domiciliário - um 

dos “calcanhar de aquiles do SNS” – com a vantagem de contarem com uma equipa 

multidisciplinar: 

“Não passa só pela enfermagem passa também pelos médicos que fazem parte 

das equipas, pelos técnicos de serviço social, pelos psicólogos, pelos 

fisioterapeutas, pelos nutricionistas… Há esta possibilidade de trabalhar na 

comunidade esta nova possibilidade, de exercer a tal influência, a tal relação com 

os cidadãos …e o passa palavra é essencial.” (G1) 
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Em suma, da análise dos discursos dos participantes percebe-se a receptividade e o agrado 

por dois movimentos 

i. Um que está a nascer da própria prática e iniciativa dos profissionais no 

terreno [unidades de cuidados na comunidade] 

ii. E outro que está a acontecer a partir da iniciativa dos orgãos políticos e de 

gestão [concelhos da comunidade]  

sendo expectável que surjam “pontos de encontro lá mais para a frente…” 

 

- Gabinetes do cidadão - 

O gabinete do cidadão é considerado outro importante ponto de contacto com o cidadão, 

dentro das suas funções reforçadas com a reforma dos CSP. Algumas das suas funções 

mais sublinhadas foram as referentes ao tratamento das reclamações e à avaliação da 

satisfação e experiência dos utilizadores, que iremos aprofundar adiante neste relatório. 

O gabinete do cidadão pode ter também um papel determinante na implementação de 

planos de comunicação, quer internos quer externos. 
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3.4 Estratégias, Instrumentos e Agentes de Mudança 

 

 Estimular o diálogo e o debate  

De uma forma geral, é defendido que os projectos deverão ser articulados numa 

perspectiva intersectorial, ultrapassando o sector da saúde, e criando espaço para a 

definição de objectivos e linguagem comuns aos vários intervenientes: 

“Temos médicos, temos professores, temos assistentes sociais, temos psicólogos, 

temos enfermeiros, temos técnicos de saúde ambiental, todos trabalham para o 

mesmo fim.”(G2) 

“Sem um esforço concertado entre todos os sectores, a nível fiscal, a nível da 

saúde, da educação, da segurança social, dos transportes, das autarquias, eu 

acho que é muito, muito difícil…” (G3) 

 “…para que a linguagem não sirva para isolar os técnicos nos seus pequenos 

guetos e sim para criar projectos conjuntos.” (G3) 

“Julgo que temos sido muito fechados, tomamos as decisões e muitas vezes nem 

as discutimos internamente, quanto mais discutir externamente.” (G1) 

 

Para além da capacidade de fazer dialogar os vários actores, é fundamental que o diálogo 

tenha consequências, ou seja, que os seus resultados sejam efectivamente aplicados ou, 

pelo menos, sejam tidos em conta, para que se evite cair no “descrédito”: 

“Há um problema que muitas vezes pode levar à morte e ao descrédito dessas 

tentativas de diálogo, que é o facto de o diálogo não ter consequências.” (G3) 

“A saúde é, muitas vezes, uma espécie de mascote, um “token statement”, fala-se 

de saúde mas a seguir parece haver um conjunto de outras coisas que são mais 

importantes.” (G3) 
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 Criar condições estruturais 

A grande maioria dos participantes reconhece que é determinante a existência de 

determinadas condições materiais, ambientais, ou outras, sem as quais será mais difícil 

estimular a adesão e a participação do cidadão. No geral, a tónica é a de que “não se pode 

obrigar a deveres quando os direitos não estão garantidos”. Isto é bastante visível a nível 

das políticas promotoras de saúde, nas quais é essencial criar condições físicas e 

ambientais para que as pessoas adoptem um novo comportamento:  

“ Por exemplo, para dizer às pessoas que façam mais exercício físico, temos que 

dar algumas condições físicas para que isso aconteça, criarmos um meio ambiente 

em que seja mais apetecível andar a pé, com maior segurança, com espaços mais 

iluminados.” (G2) 

Mas, de outras condições se falou também: 

√ Para estimular o debate, é referida a necessidade de estruturas e espaços, formais ou 

informais: 

“As pessoas não têm um espaço ou um moderador para encetarem diálogo.”(G2) 

“Carecia de um tipo diferente de espaço ou plataforma, onde não fossem 

ocultados os conflitos e tensões que existem em relação a estas coisas.” (G3) 

“Esta iniciativa [o presente trabalho] é interessante, porque põe várias pessoas 

que estão a trabalhar numa área a conversar e a tentar unir esforços e 

energias…mas não deveria ser uma iniciativa pontual.” (G3) 

Foram citados alguns exemplos de estruturas de participação, com referência a países que 

instituíram conselhos de cidadãos e/ou de utentes de serviços, em alguns casos com 

carácter vinculativo – “os indivíduos tomam decisões que, de facto, vinculam em matérias 

de saúde” – e em outros apenas consultivos, mas “com obrigatoriedade de que a decisão 

final leve em conta as posições adoptadas” (FG3). 

Mais concretamente, assinalou-se: 

i. As conferências de consenso na Dinamarca, fórum de cidadãos no qual 

determinados temas são debatidos abertamente, após serem discutidos num 

primeiro momento por um grupo de peritos, resultando na produção de um 
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documento que é submetido ao parlamento (foi recentemente utilizado para 

discussão sobre os registos informatizados de doentes). 

ii. Os fóruns de discussão enquanto instrumento utilizado na preparação dos planos de 

desenvolvimento local em saúde, referidos no âmbito da rede das Cidades 

Saudáveis. 

iii. As redes sociais, as comissões municipais de saúde, são outros exemplos de 

organizações facilitadoras da comunicação entre as instituições e os cidadãos. 

 

No tema da humanização foi referido o exemplo da Secretaria da Humanização em Saúde 

no Brasil, organismo na dependência directa do Ministério da Saúde e que tem como 

finalidade “criar um conjunto de normas e promover iniciativas que são de implementação 

obrigatória nas unidades de saúde e na própria formação dos médicos.” (G3) 

O Hospital de S. João no Porto, através do Gabinete de Humanização, é um exemplo de 

uma experiência bem sucedida em Portugal, embora pontual, sendo sentido que a ideia 

deveria ser adoptada transversalmente: “tenho pena que o Hospital de S. João, não seja 

tipo o vírus da gripe A, que começa a alastrar pelas unidades todas…” (G3) 

 

√ Igualmente referido foi a necessidade criar um ambiente facilitador da participação 

através do estímulo à sugestão e à reclamação: 

“Seria muito importante esta abertura, esta transparência, poder-se--ia-se 

cultivar cidadania no bom sentido.”(G1) 

“Temos que fomentar essa via; quando há alguma situação de conflito, devemos 

dizer, de imediato, ao doente: olhe, aqui está, escreva que é importante…” (G1) 

As sugestões e, em especial, as reclamações devem ser trabalhadas como incidentes 

críticos, numa perspectiva construtiva, não colocando a tónica na punição ou na culpa. Por 

esta razão, é sentido que as ocorrências devem ser partilhadas e discutidas em equipa, 

sempre traduzidas numa resposta e divulgadas: 

“No meu ACES não há reclamações, só há sugestões, sugestões tipo reclamação, 

e sugestões tipo sugestão…” (G1) 
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“O cidadão até reclama, por vezes de forma errada, mas o importante é que ele 

sente que há alguma coisa que não está bem, por isso, as equipas têm que 

reflectir sobre isso.” (G1) 

 “Divulgo esta informação depois de trabalhá-la com os vários profissionais 

envolvidos …e já fizemos uma reunião chamada, pomposamente, formação 

interna.” (G1) 

“Todas as respostas têm que ir parar à mão do coordenador da respectiva 

unidade.” (G1) 

A reclamação constitui, pois, um importante instrumento para a necessária mudança de 

paradigma, que coloca o cidadão no centro do sistema: 

“O que se ouve mais frequentemente é que são os chatos, o livro amarelo… que 

chatice…”(G1) 

“Quando nós procurámos dinamizar a participação das pessoas, não para 

reclamar, mas para participar, dizendo o que vai bem e o que vai mal, redundou 

num acrescido, mas bem-vindo, número de reclamações …mas este resultado foi 

depreciado…as avaliações da “tutela” foram menos boas porque havia mais 

reclamações! …”(G3) 

 

√ Outra condição identificada como essencial em cidadania passa pela abertura ao 

voluntariado e à mobilização dos cidadãos (associações, ligas, organizações, etc.), 

baseado no pressuposto de que quem conhece melhor a realidade das pessoas é quem lhes 

está mais próximo: é algo que emana da própria comunidade. 

A importância do voluntariado e do associativismo surgiu nos grupos segundo duas 

perspectivas diferentes: 

i) Enquanto forma de apoio à doença 

Neste sentido, o voluntariado suporta-se em práticas de solidariedade e de inter-ajuda: 

“Os doentes sentem que estão a ser apoiados, sentem que estão a ter resposta às 

suas necessidades.” (G3) 
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“O contacto diário com o doente, do servir o café ou o leite, ao falar, do ajudar 

na alimentação…” (G3) 

… o que estimula, simultaneamente, a confiança e a motivação do próprio voluntário, 

sendo ele muitas vezes também doente:  

“Começam por fortalecer a sua auto-estima ao perceberem que existe algo em 

que podem acreditar e criando grupos de entre - ajuda, grupos de experiência, 

procurando aqueles indivíduos mais escondidos e puxando-os mais cá para 

fora…” (G3) 

ii) Enquanto forma de promoção de uma cultura de saúde, pela positiva 

Neste ponto assumem um papel muito relevante as formas de auto-realização das 

populações, como as associações e os clubes “ que muitas vezes por falta de recursos 

não possuem personalidade jurídica”. 

“Os clubes de saúde podem começar com os líderes locais, ou os líderes das 

escolas, ou os da empresa, ou os do bairro, são grupos de pessoas que se 

candidatam com um programa para fazerem não sei quantas iniciativas em 

articulação com o ministério, com a autarquia, com os projectos locais...” (G2) 

 

 Profissionalizar a comunicação e o marketing em saúde 

Um tema que foi referido em todos os grupos refere-se à importância de criar mecanismos 

e instrumentos de comunicação que possam socorrer os profissionais que, localmente e no 

terreno, tenham de se ocupar dessas questões. O sentimento é o de que é um tema tratado 

com bastante amadorismo ainda: 

“Um caos de papéis colados nas paredes, nenhuma empresa, hoje, que se 

preocupe com a sua imagem, faz isto.” (G1) 

“Pensamos que sabemos tratar dessas coisas e, geralmente, fazemos asneiras… 

somos pouco efectivos a comunicar, a passar a mensagem…” (G1) 

 



CIDADANIA EM SAÚDE A 21 VOZES 
Relatório principal 

  25/38 

No sentido organizacional, a comunicação é fundamental para criar pontos de contacto 

com as pessoas. A existência de jornais ou newsletters constitui um bom exemplo, sendo 

que se poderá beneficiar também de sinergias com parceiros locais: 

“Envolver os parceiros na produção da informação relativa à saúde no concelho 

através da criação de newsletters, quer em papel quer electrónicas.” (G1) 

 

Também a nível macro seria importante investir eficazmente em marketing e comunicação 

de saúde, sobretudo na promoção de comportamentos saudáveis - “tornando as mensagens 

mais positivas”: 

“Em relação ao marketing tem que se mudar a agulha, a estratégia em que se 

joga, actualmente, é a estratégia do medo, do negativo, sobretudo pela 

comunicação social.” (G2) 

“Era importante pensar-se numa estratégia de comunicação e marketing em 

saúde que seja efectiva, que traga resultados.” (G2) 

Embora reconhecendo que não é tarefa fácil levar o cidadão a encarar a saúde em termos 

preventivos (“as pessoas querem a saúde nos comprimidos”), uma acção de marketing 

bem planeada poderá, desde logo, “pôr as pessoas a pensar nestas matérias.” (G2) 

Foram sugeridas algumas orientações e exemplos concretos do que poderá fazer uma boa 

estratégia de marketing e comunicação em saúde: 

i. Utilizar canais de comunicação de massas  

“O que a plataforma Galp fez com a energia positiva…”(G2) 

“A utilização de figuras públicas…como a que o Prof. Fernando de Pádua 

conduziu em relação à hipertensão, por exemplo.”(G3) 

“O futebol e os grandes espectáculos, e aqui poderia se tentar estabelecer uma 

parceria com a federação, a liga, e outros…”(G2) 

ii. Tornar as mensagens mais apelativas 

“A mensagem do ambiente tem sido muito bem trabalhada, tornou-se apelativa e 

as pessoas perceberam a sua importância.”(G3) 

“…transformar a saúde num produto „comestível‟” (G3) 
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iii. Comunicar na primeira pessoa para obter aderência 

“As pessoas têm que sentir que aquilo é para elas” (G3) 

iv. Atingir vários destinatários e mobilizar vários sectores 

“Na questão da obesidade infantil, por exemplo, poder-se-ia passar a mensagem 

ao nível das autarquias, das escolas, da educação parental, da relação pais-

filhos no âmbito da comida, até à luta contra o desperdício que é “ter mais olhos 

do que barriga” (G3) 

 

Um outro importante ponto de suporte que, segundo os participantes, deverá ser 

incentivado na interacção com o cidadão a nível local, é a relação entre os serviços de 

saúde e a comunicação social regional: 

“É bom que deixe de existir aquela ideia de que só nos procuram com coisas 

chatas.” (G1) 

“Em termos da comunicação social recebo toda a gente…e falo com eles das 

minhas preocupações reais.” (G1) 

São várias as vantagens identificadas quando existe uma boa parceria com a imprensa 

local: 

i. Possibilita sinergias com os patrocinadores locais (para acções em saúde). 

ii. Dá espaço à cidadania “pela possibilidade de os utentes poderem ter uma 

voz”. 

iii. Gera confiança no cidadão, na sociedade civil e nas autarquias “se 

conseguirmos explicar os ganhos obtidos com cada decisão, mesmo as mais 

polémicas… por exemplo, explicar que não vou fechar nenhuma extensão, 

mas provavelmente vou retirar alguns médicos…” (G1) 

 

 Auscultar necessidades, expectativas e experiências dos utilizadores 

Responder às necessidades e expectativas dos utilizadores é a razão da existência do 

sistema, e concretamente, dos serviços de saúde, razão porque “tem que se ouvir muito as 

pessoas, aquilo que elas esperam, como é que para elas as coisas fazem sentido.”  
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Com excepção das questões relacionadas com a qualidade dos cuidados prestados (“é algo 

que implica outro nível de conhecimento”), todos os aspectos de organização e de 

qualidade de serviço deveriam ser conduzidos tendo em conta as preferências dos 

utilizadores - por exemplo, a nível de horários ou de organização de espaço.  

É fortemente reconhecido que a “afabilidade”, para além do acesso, é um dos aspectos 

mais valorizados nos serviços de saúde, pelo que há que dar especial atenção ao 

atendimento, até porque, de uma forma geral, “não se sabe atender”: 

 “As pessoas não sabem fazer atendimento, não há uma competência.” (G1) 

“ A maneira como se deve atender o cidadão, muitas vezes fragilizado, passa por 

pequenas coisas.” (G1) 

“Criou-se a ideia de que o atendimento ao público é um trabalho menor. 

Devíamos virar isto ao contrário…aquilo que é nobre é atender o utente.” (G1) 

É necessário, pois, favorecer um ambiente acolhedor, que combata o “estigma da 

repartição pública.” (G1) 

E, como é que se chega ao cidadão? Como é que se consegue que as pessoas digam o que 

pensam? Embora alguns participantes não defendam a adopção de mecanismos demasiado 

formais de obtenção de feedback (“os instrumentos não devem ser chapa 5”), é assumido 

que há, de facto, um distanciamento relativamente a estas questões: 

“Muitas vezes nós fazemos saúde de gabinete e não pensamos numa forma 

prática de chegar às pessoas.” (G1) 

Os inquéritos de satisfação, a par das exposições orais ou escritas, foram referidos como a 

ferramenta mais imediata para obtenção de feedback dos doentes ou cidadãos em geral, não 

obstante a sua utilização ser residual. 

“Há inquéritos que se podem fazer e ter logo uma percepção das coisas.” (G1) 

“Fala-se muito de inquéritos de satisfação, de inquéritos aos utentes, etc. É tudo 

muito complicado, dá muito trabalho, é tudo muito formal…” (G1) 

Ainda assim, identificaram-se alguns bons exemplos de aplicação desta técnica e, mais 

importante, da sua disseminação: 
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“Todos os doentes são „monitorizados‟ através de um inquérito de satisfação, que 

vai ser depois trabalhado e objecto de tratamento junto do próprio serviço onde 

ele foi feito, e portanto, os serviços vão ter o feedback.” (G3) 

 

 Estratégias para a Inclusão e Integração Social:     

 O caso concreto da relação entre o SNS e as populações migrantes 

Os imigrantes são vistos como uma franja muito desprotegida da população, à qual deve 

ser dada mais atenção, não só porque é um direito, mas também porque “se não há 

preocupação com todos, todos estão ameaçados”. 

A primeira dificuldade encontrada neste contexto prende-se, desde logo, com o próprio 

funcionamento dos serviços de saúde, uma vez que não há informação suficiente na linha 

da frente, nem formas de registo para esses grupos: 

“Na admissão é uma confusão, não se sabe se se regista como utente esporádico, 

se como utente com médico de família, sem médico de família, com cartão de 

utente, sem cartão…” (G3) 

“Há por vezes um grande desconhecimento por parte das pessoas que estão nos 

centros de saúde sobre os direitos que os imigrantes têm, e por isso, é-lhes 

barrado o acesso…muitas vezes são as IPSS, as ONG, a substituir esses 

serviços.” (G2) 

Outra questão importante prende-se com a barreira linguística e com as diferenças 

culturais, remetendo para a necessidade de informação em diferentes línguas e para a 

existência de mediadores: 

 “As campanhas de saúde deveriam ser pensadas em diferentes línguas…não se 

produz um folheto em crioulo, por exemplo.” (G2) 

“Os mediadores culturais nos serviços de saúde seriam importantes.” (G2) 

No entanto, há quem antecipe algumas dificuldades na implementação da mediação 

cultural: 

“Já existem alguns mediadores, linhas de tradução, tudo isto levanta outras 

questões, a privacidade, a questão da confidencialidade.” (G3) 
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3.5 A Cidadania no Plano Nacional de Saúde: que abordagem  

O Plano Nacional de Saúde é visto como um documento orientador, que deve reflectir a 

estratégia nacional para a Saúde através de grandes linhas de actuação - “não estou à 

espera de um conjunto de normas para cumprir…” – sendo considerado essencial que:  

1) Mantenha a continuidade, “não esquecendo o que já foi feito” (G3) 

2) Esteja em actualização constante: “há que melhorar, actualizar…”(G1) 

3) Trace um objectivo comum…  

“Fazia falta que houvesse, a nível nacional, uma área de trabalho que desse 

sustentabilidade aos projectos locais “ (G2) 

4)  ...mas respeitando e dando espaço às especificidades e culturas locais: 

“Não tornando tudo igual, não uniformizando, não formatando” (…) porque “as 

realidades são todas diferentes” (G1) 

“Deve de ser discutido e participado para encontrar as formas mais adequadas de 

aplicação local” (G1) 

5) Traduza um esforço concertado de todos os sectores, não só pela cidadania na saúde 

mas pelo cultivar dos valores de cidadania a nível global: 

“A nível da saúde, a nível fiscal, de educação, de segurança social, de transportes, 

das autarquias...” (G3) 

“A saúde devia ser uma preocupação transversal a todas as políticas” (G3) 

“As coisas não podem ser encaradas de uma forma desligada tem que haver 

qualquer coisa que articule isto…” (G1) 

“Um cidadão perante a educação, perante o sistema social, é seguramente também 

um bom cidadão perante a saúde” 

Há quem arrisque um objectivo mais ambicioso para o PNS, defendendo que o ideal seria 

que este traduzisse uma visão para o futuro, em termos “idílicos”, e não tanto na definição 

de caminhos concretos: “o território mítico para mim seria uma maneira de nós 

capacitarmos as pessoas de tal forma… Que nos exigissem! Onde eu gostaria de estar 

daqui a 20 anos… era ter as pessoas a exigir… ao contrário!... com a consciência de que 

podem elas próprias controlar algumas questões da sua saúde…”(G1) 
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4.  Anexos 

4.1 Guiões de discussão
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Guião G1 Directores executivos e elementos dos conselhos clínicos de ACES Duração: ~120 min. 

Áreas em Análise Desenvolvimento Comentários || Tempo  
 

INTRODUÇÃO Apresentação do Moderador e explicação sobre as normas orientadoras da reunião; garantir a confidencialidade e o 
consentimento para gravação. Apresentação dos participantes. 
 

 

OBJECTIVOS DA REUNIÃO Explicar os objectivos genéricos do estudo: 
Identificar ideias, percepções e experiências já em curso de como pode ser desenvolvida a “cidadania em saúde”, no futuro 
próximo, em Portugal, através do PNS. 

 

AQUECIMENTO Propor um pequeno exercício: 
O que significa, para cada um de vós, CIDADANIA EM SAÚDE? 
Gostaria que escrevessem, individualmente, as IDEIAS ou CONCEITOS que melhor traduzam o que pensam sobre este tema.  
 
 

Distribuir previamente folha 
para preenchimento. 

PRÁTICAS ACTUAIS DE 
ENVOLVIMENTO 

 

Pensando apenas na vossa experiência, que tipo de mecanismos, formais ou informais, utilizam, ou utilizaram no passado, 
com o objectivo de envolver os utentes ou a população local? Que tipo de feedback obtêm acerca  das suas necessidades e 
expectativas? 
 
De que forma as pessoas são/ foram estimuladas a participar? 

Explorar os exemplos identificando: 
o Abordagens, acções práticas e instrumentos 
o Destinatários e contextos 
o Profissionais envolvidos 
o Benefícios e resultados conseguidos (impactos em termos de ganhos em saúde individuais ou colectivos) 
o Dificuldades sentidas 

 
Existe actualmente em funcionamento algum tipo de parceria com outras estruturas locais para o desenvolvimento de 
projectos de participação e envolvimento do cidadão ou da comunidade? 

o Com que estruturas/ entidades?  
o Como se coordenam entre si? 

 
[se não surgir nesta fase Conselho da Comunidade ou Gabinete do Cidadão, introduzir mais à frente] 

 

IMPORTÂNCIA DE UMA VISÂO 
NACIONAL PARA A CIDADANIA 
NA SAÙDE 

 
 
 

 

Na vossa opinião, até que ponto seria importante existir uma Visão ou Estratégia Nacional para a Cidadania na Saúde, 
acompanhada por um Programa estruturado de envolvimento, transversal a todo o Sistema de Saúde? 

o Que entidade deveria ser responsável pela sua execução 
o Quem deveria participar na sua elaboração 
o Formas de divulgação/ disseminação dos programas 
o Existência de manuais/ guias para apoio à implementação 
o Responsabilidade pela implementação local (a nível estratégico e operacional) 
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Impactos nos CSP 

 
 

Dificuldades percepcionadas 

 
Que impactos, positivos ou negativos, poderia ter a sua implementação nos Cuidados de Saúde Primários e a que níveis 
(explorar primeiro espontâneo)  
 
Quais diriam ser, actualmente, as principais dificuldades ou barreiras à implementação de uma estratégia ampla de 
Envolvimento do cidadão nos vossos serviços? Como se poderiam ultrapassar essas dificuldades? 
 

 
CONSELHO DA COMUNIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GABINETE DO CIDADÃO 

[se não tiver surgido em espontâneo, dirigir: 
Quais são as vossas expectativas quanto ao papel do Conselho da Comunidade neste contexto?  
Em que medida pensam vir a representar os interesses e as necessidades da população local? 
Poderá ser um meio de estimular a participação do cidadão, como?  
 

o Condições fundamentais para o sucesso do CC 
o Formas e instrumentos utilizados para estimular a participação  
o Qual o papel de cada grupo representado no conselho (explorar especificamente importância das autarquias, 

do sistema educativo, das associações de doentes e outros grupos voluntários de utentes ou cidadãos)? 
o Há algum agente da comunidade que considerem não estar representado ou envolvido mas devesse estar? 

Qual? O que se poderia fazer para que fosse envolvido? 
o Que outras formas de intervenção ou envolvimento da Comunidade seriam possíveis? 

 
 [se não surgir em espontâneo, dirigir:] Quais são as vossas expectativas quanto ao novo Gabinete do Cidadão? De que 
formas poderá estimular a participação do cidadão, para além do que faz actualmente o Gabinete do Utente? Como poderá 
ser optimizado? 
 

Explorar 
o Comunicação efectiva com o utente / cidadão>> representação 
o Sistema de gestão de reclamações 
o Avaliação da satisfação e da experiência dos utilizadores  
o Monitorização de indicadores de qualidade na perspectiva dos utilizadores/público 
o Fornecer insights à gestão 
o Disseminar informação pela organização 

 
 
 
 

POTENCIAL DE 
DESENVOLVIMENTO  

Gostaria que nos centrássemos agora em todas possibilidades ou oportunidades que vos afigurem possíveis, actuais ou 
futuras, para o efectivo exercício de Cidadania em Saúde. Pensemos no que seria o ideal, assumindo não existir qualquer 
tipo de constrangimento. 
Que tipo de medidas, acções ou eventos considerariam indicados para estimular o envolvimento e a participação do 
cidadão e a que níveis? 
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(tópicos a explorar) 
Pensemos, por exemplo, em… 

1 Na partilha de decisão com o utente/paciente 
Com que perfil de pessoas resultará? Ver caso específico dos Idosos e Crianças. 
Pensam que pode afectar a relação profissional-paciente? De que forma? (ver se surge questão da 
confiança) 

2 Na auto-gestão das doenças crónicas 
Como capacitar e fomentar a auto-responsabilização das pessoas? 

3 Na informação que deverá ser disponibilizada ao cidadão (exs: processo individual de saúde, direitos do 
cidadão/ utente, indicadores de funcionamento/qualidade dos serviços de saúde) 

Explorar papel das novas tecnologias e internet particularmente, como novas formas de comunicação 
Como fomentar literacia? 

4 No desenvolvimento, organização e inovação dos Serviços (“design”) 
 (no pressuposto de melhorar a qualidade dos cuidados e dos serviços prestados) 

5 No apoio à estratégia e à tomada de decisão (que insights à gestão clínica e organizacional) 
6 Na promoção da saúde e prevenção da doença 

Que tipo de parcerias seriam importantes  
 

Explorar 
o Métodos e instrumentos passíveis de serem utilizados 
o Agentes envolvidos 
o Benefícios ou vantagens percebidos 
o Dificuldades 
o Como monitorizar (indicadores); como avaliar. 

 
Gostaria de explorar convosco formas de dar resposta a algumas questões específicas, nomeadamente 

o Redução de desigualdades: alcançar grupos vulneráveis, minoritários ou socialmente excluídos 
o Necessidade de mecanismos de monitorização e avaliação de resultados 
o Formas de partilhar boas práticas com os pares 

 
 
 
 
  

IX. FECHO [se possível…] De tudo o que aqui foi discutido, se quiséssemos sintetizar as principais ideias…o que diriam para 
fundamentar a pressuposto de que O investimento no exercício de Cidadania potencia a obtenção de ganhos em saúde … 

o Conceitos e conteúdos-chave 
o Factores Críticos de Sucesso  

Gostariam de acrescentar mais alguma coisa? 
AGRADECER PARTICIPAÇÃO e FINALIZAR Referir possibilidade de ter acesso ao relatório final do estudo. 
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Guião G2 Elementos de autarquias locais e do projecto “Cidades Saudáveis” Duração: ~120 min. 

Áreas em Análise Desenvolvimento Comentários || Tempo 
I. INTRODUÇÃO Apresentação do Moderador e explicação sobre as normas orientadoras da reunião; garantir a confidencialidade e o 

consentimento para gravação. Apresentação dos participantes. 
 

 

II. OBJECTIVOS DA REUNIÃO Explicar os objectivos genéricos do estudo: 
Identificar ideias, percepções e experiências já em curso de como pode ser desenvolvida a “cidadania em saúde”, no futuro 
próximo, em Portugal, através do PNS. 

 

III. AQUECIMENTO Para começarmos, gostaria de vos propor um pequeno exercício: 
O que significa, para cada um de vós, CIDADANIA EM SAÚDE? Gostaria que escrevessem, individualmente, as IDEIAS ou 
CONCEITOS que melhor traduzam o que pensam sobre este tema.  
 

Distribuir previamente folha 
para preenchimento. 

IV. IMPORTÂNCIA DE UMA VISÂO 
NACIONAL PARA A CIDADANIA 
NA SAÙDE 

 
 
 

 
Papel do poder local 

Se pensássemos na existência de uma Estratégia ou Programa  Nacional para a Cidadania ou participação do Cidadão na 
Saúde, com abrangência intersectorial, quais deveriam ser as suas principais linhas de actuação? ou Prioridades? 

o Responsabilidade pela sua elaboração e implementação 
o Formas de divulgação/ disseminação dos programas 
o Existência de manuais/ guias para apoio à implementação 
o Forma de implementação local (a nível estratégico e operacional) 

 
Qual deverá ser o papel ou o contributo em concreto do poder local (autarquias)? 
O que deve constar num programa nacional e o que deve ser uma estratégia local? Como conciliar ambas? 
Que impactos, positivos ou negativos, poderia ter a sua implementação no Projecto Cidades Saudáveis? 

 

V. PRÁTICAS DE PARTICIPAÇAO A 
NÌVEL AUTARQUICO E NO 
ÂMBITO DO PROJECTO 
CIDADES SAUDÁVEIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensando apenas na vossa experiência a nível autárquico, e em alguns casos no âmbito do projecto Cidades Saudáveis, que 
tipo de abordagens ou mecanismos, formais ou informais, utilizam e consideram eficazes com o objectivo de envolver e 
estimular a participação da comunidade? 
 
E em que consistem concretamente?  
Explorar os exemplos identificando: 

o Abordagens, acções práticas e instrumentos ->  
 De que forma as pessoas são estimuladas a participar? Que tipo de comunicação é efectuada? 
 Quais diriam ser as melhores práticas ou mais inovadores de promover a capacitação /literacia e estilos de 
vida saudáveis? 
 Existem estudos – base de auscultação das necessidades e expectativas da população local? 

o Destinatários e contextos 
o Profissionais envolvidos 
o Dificuldades sentidas  o que poderia ajudar a ultrapassar 
o Benefícios e resultados  

 Identificar acções específicas de combate à desigualdade em saúde? Que grupos? 
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Conselhos da Comunidade 
 
 
 
 
 

 

 Formas de avaliar ou de monitorizar das iniciativas? 
Enquadrar no âmbito do instrumento/directiva da OMS respeitante à Avaliação do Impacto em Saúde (AIS) 
 Como vêem os cidadãos os seu envolvimento? Consideram útil e importante? De que forma têm feedback das iniciativas 
e resultados desse envolvimento? 
Existe actualmente algum tipo de parceria com outras entidades locais para o desenvolvimento de projectos de 
participação e envolvimento do cidadão ou da comunidade? 

o Com que estruturas/ entidades? --------------------------------------------------------------------------- 
o Como se coordenam entre si? 

Qual é, especificamente, a relação com os serviços/ prestadores de cuidados de saúde locais? 
 
[se não surgir em espontâneo, dirigir:] Do que conhecem, quais são as vossas expectativas quanto ao papel do Conselho da 
Comunidade? Em que medida pensam vir a representar os interesses e as necessidades da comunidade? 

o Quais diriam ser as Condições fundamentais para o sucesso do CC  
o Formas e instrumentos poderão ser utilizados para estimular a participação da comunidade e  stakeholders 
o Como poderão funcionar as relações entre os diferentes grupos representados?  
o Que oportunidades, desafios e também ameaças poderão enfrentar? 
o De que forma o Projecto CS (ou outros existentes ligados à saúde) poderá ser enriquecido com a intervenção 

dos conselhos? 

 
 
 
 
 
Escolas; Sector social; 
associações e grupos de 
voluntários, movimentos 
sociais 
 
 
 
 
 
 
 

VI. POTENCIAL DE 
DESENVOLVIMENTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dificuldades percepcionadas 

O que é que se poderia fazer mais ou o que seria necessário para poder fazer mais do que se faz actualmente? 
Que tipo de medidas, acções ou eventos considerariam relevantes… (explorar cada um dos tópicos seguintes) 

1. No incentivo à participação da comunidade 
2. Na redução de desigualdades no acesso à saúde (nomeadamente, inclusão social)  
3. Na capacitação do cidadão 
4. Na promoção da saúde e prevenção da doença 
5. Em termos de cooperação intersectorial 
6. No desenvolvimento e melhoria dos cuidados de Saúde 
Explorar 
o Métodos e instrumentos passíveis de serem utilizados 
o Agentes/ entidades envolvidos 
o Benefícios ou vantagens percebidos 
o Que mecanismos de monitorização e avaliação de resultados das iniciativas 
o Formas de partilhar boas práticas com os pares e com os serviços de saúde 

 
Quais diriam ser as principais dificuldades ou barreiras à Participação do Cidadão e da Comunidade? Como se poderiam 
ultrapassar essas dificuldades? 

 

VII. FECHO [se possível…] De tudo o que aqui foi discutido, se quiséssemos sintetizar as principais ideias…o que diriam ser determinante 
no sucesso de uma estratégia de Envolvimento e Participação do Cidadão e da Comunidade em Saúde? 
Gostariam de acrescentar mais alguma coisa? 
AGRADECER PARTICIPAÇÃO e FINALIZAR Referir possibilidade de ter acesso ao relatório final do estudo. 

 
 



CIDADANIA EM SAÚDE A 21 VOZES 
Relatório principal 

  36/38 

 

Guião G3 Elementos de associações cívicas de participação na área da saúde e investigadores/ académicos na área Duração: ~120 min. 

Áreas em Análise Desenvolvimento Comentários || Tempo  
 

I. INTRODUÇÃO Apresentação do Moderador e explicação sobre as normas orientadoras da reunião; garantir a confidencialidade e o 
consentimento para gravação. Apresentação dos participantes. 
 

 

II. OBJECTIVOS DA REUNIÃO Explicar os objectivos genéricos do estudo: 
Identificar ideias, percepções e experiências já em curso de como pode ser desenvolvida a “cidadania em saúde”, no futuro 
próximo, em Portugal, através do PNS. 

 

III. AQUECIMENTO Para começarmos, gostaria de vos propor um pequeno exercício: 
O que significa, para cada um de vós, CIDADANIA EM SAÚDE? Gostaria que escrevessem, individualmente, as IDEIAS ou 
CONCEITOS que melhor traduzam o que pensam sobre este tema.  
 
 

 

IV. IMPORTÂNCIA DE UMA 
ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A 
CIDADANIA NA SAÙDE 

 
 
 

 
 
 

Pensando que do próximo Plano Nacional de Saúde poderá constar uma Estratégia para a promoção da Cidadania em 
Saúde, com abrangência intersectorial, quais deveriam ser as suas principais linhas de actuação? Ou Prioridades? 

o Formas de divulgação/ disseminação dos programas 
o Existência de manuais/ guias para apoio à implementação 
o Acções concretas 
o Formas de monitorizar/ possíveis indicadores 

Qual deverá ser o papel ou o contributo em concreto das associações e grupos de voluntários, do sector social, das escolas/ 
universidades …..? 
 
O que deve constar num programa nacional e o que deve ser uma estratégia local? Como conciliar ambas? 
 

 

V. PRÁTICAS ACTUAIS DE 
PARTICIPAÇAO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensando apenas na vossa experiência, na investigação que desenvolvem ou nas áreas em que intervêm, que tipo de 
abordagens ou mecanismos se têm revelado eficazes com o objectivo de envolver e estimular a participação? E em que 
consistem concretamente?  

 Imigrantes 
 Jovens/ papel das escolas, universidades 

Qual o papel específico de: 
 Associações de doentes  
 Grupos auto-ajuda/ gestão da doença 

 
 Identificar acções específicas na defesa dos direitos dos doentes, utentes e da saúde do cidadão em geral 
 Identificar acções específicas para promover o acesso e de combate à desigualdade em saúde? Que grupos? 
 Quais diriam ser as melhores práticas ou as mais inovadoras de promover a capacitação /literacia? E como promover 
estilos de vida saudáveis? 

Abordar temática da 
HUMANIZAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIDADANIA EM SAÚDE A 21 VOZES 
Relatório principal 

  37/38 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Como vêem os cidadãos os seu envolvimento? Consideram útil e importante? De que forma têm feedback das iniciativas 
e resultados desse envolvimento? 
 
Explorar os exemplos identificando: 

o Abordagens, acções práticas e instrumentos  
o Destinatários e contextos 
o Dificuldades sentidas  o que poderia ajudar a ultrapassar 
o Benefícios e resultados  Formas de avaliar ou de monitorizar das iniciativas? 

 
Existe actualmente algum tipo de parceria com outras entidades locais para o desenvolvimento de projectos de 
participação e envolvimento do cidadão ou da comunidade? 

o Com que estruturas/ entidades? Como se coordenam entre si? 
Qual é, especificamente, a relação com os serviços de saúde locais (centros saúde, hospitais, outros)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sector social; associações e 
grupos de voluntários, 
movimentos sociais; 
comunidade educativa/ 
ESCOLAS, … 
 

VI. POTENCIAL DE 
DESENVOLVIMENTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dificuldades percepcionadas 

O que é que esperam conseguir ainda? 
O que é que se poderia fazer mais ou o que seria necessário para poder fazer mais do que se faz actualmente? 
Que tipo de medidas, acções ou eventos considerariam relevantes.... (explorar cada um dos tópicos seguintes) 

 
7. Na redução de desigualdades no acesso à saúde (nomeadamente, inclusão de grupos vulneráveis, 

minoritários ou menos acessíveis)  
8. Na capacitação do cidadão  literacia 
9. Na promoção da saúde e prevenção da doença 
10. Em termos de cooperação intersectorial 

 
Explorar 
o Métodos e instrumentos passíveis de serem utilizados 
o Agentes/ entidades envolvidos 
o Benefícios ou vantagens percebidos 
o Que mecanismos de monitorização e avaliação de resultados das iniciativas 
o Formas de partilhar boas práticas com os pares e com os serviços de saúde 

 
Quais diriam ser as principais dificuldades ou barreiras à Participação do Cidadão e da Comunidade? Como se poderiam 
ultrapassar essas dificuldades? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VII. FECHO De tudo o que aqui foi discutido, se quiséssemos sintetizar as principais ideias…o que diriam ser determinante no sucesso de 
uma estratégia de Envolvimento e Participação do Cidadão e da Comunidade em Saúde? 

o Conceitos e conteúdos -chave 
o Factores Críticos de Sucesso  

Gostariam de acrescentar mais alguma coisa? 
AGRADECER PARTICIPAÇÃO e FINALIZAR Referir possibilidade de ter acesso ao relatório final do estudo. 
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