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I. Evolução da investigação em cuidados de saúde primários 

No imaginário social contemporâneo a investigação biomédica tem lugar no 

laboratório de investigação, através do uso de técnicas sofisticadas no âmbito da genética, 

bioquímica, fisiologia, física, e outras disciplinas de áreas a que se convencionou chamar 

"ciências duras". A epidemiologia clássica, por outro lado, mantém o seu lugar de referência 

para estudo, avaliação e monitorização dos ambientes "macro". A investigação em cuidados 

de saúde primários situa-se entre dois mundos, micro e macro, sendo habitualmente 

encarada de forma algo desconfortável: um território que não é nem do domínio das 

ciências duras nem, por outro lado, do estrito domínio da epidemiologia clássica. Ainda por 

cima, a investigação em cuidados primários vai buscar muita da sua metodologia a áreas das 

ciências sociais como a sociologia, a antropologia, a gestão, ou a territórios habitualmente 

fora do âmbito biofísico como a economia.  Sendo um dos campos com maior potencial de 

investigação transversal, a produção científica nos cuidados de saúde primários tem 

recebido escasso suporte institucional e financeiro, apesar de repetidas recomendações, 

tanto nacionais como internacionais, para o seu incremento. 

O PNS 2011-16 é produzido no momento em que a reforma dos cuidados de saúde 

primários entra numa nova fase, nomeadamente após o início de funções de um conjunto de 

estruturas centradas no pensamento estratégico para a continuação dessa reforma. É assim 

incontornável o processo conduzido pela Coordenação Estratégica que inclui, 

explicitamente, um processo de investigação em serviços de saúde de apoio à reforma dos 

cuidados de saúde primários (Coordenação Estratégica, 2010). A presente proposta está 

alinhada com os objectivos da Coordenação Estratégica. 

Deve ainda ser referido que as linhas de investigação sugeridas, que têm uma 

ressonância nacional, não deverão em alguma circunstância obstar a que projectos de 

investigação locais ou regionais sejam desenhados e implementados. O conhecimento local 

é crítico para o conhecimento e desenvolvimento das actividades de um sistema de saúde 

que se quer lúcido, operacional e objecto de um rumo claro. 
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II. Áreas de investigação 

1. Reforma dos serviços de saúde 

As áreas de investigação da reforma terão como fulcro a investigação em serviços de saúde. 

São disso exemplos: 

 Modelos organizacionais das unidades de saúde. 

 Integração de diferentes níveis de cuidados. 

 Eficácia e eficiência de intervenções de saúde. 

 Custo-efectividade das intervenções de saúde. 

 Racionalidade de prescrição. 

 Satisfação de profissionais de saúde nos diferentes contextos de prática. 

 Satisfação do cidadão com os diferentes serviços disponíveis. 

2. Cessação tabágica 

Trata-se de uma das áreas mais críticas e com maior impacto na saúde da população. É da 

maior importância a recolha de informação de base populacional que venha a informar a 

organização e prestação de apoio a nível dos cuidados primários, nomeadamente: 

 Incidência e prevalência de tabagismo na população escolar, por região de influência 

das unidades de saúde. Deve ser dada particular atenção à população feminina a 

entrar em idade fértil, no sentido de se combater o tabagismo na gravidez. 

 Eficácia e eficiência das intervenções de saúde, nomeadamente as efectuadas por 

equipas de cuidados de saúde primários (consultas de cessação tabágica, 

intervenções comunitárias). 

3. Comportamentos alimentares 

Em sintonia com a Plataforma contra a Obesidade, devem ser desenhados projectos que  

 Identifiquem populações de risco para excesso de peso e obesidade. 

 Comparem diferentes intervenções de redução do excesso de peso e da obesidade 

em diferentes contextos de cuidados de saúde primários. 

 

4. Saúde mental 

Sugere-se a criação de algumas linhas de investigação específicas, nomeadamente: 

 Caracterização da população servida pelos serviços de saúde mental no âmbito dos 

cuidados de saúde primários, incluindo o tipo de patologia observada (incidência e 

prevalência). 



 
 

4 

  Identificação de necessidades de cobertura em áreas específicas da saúde mental: 

crianças e jovens, idosos, cuidadores informais de pessoas com dependência física e 

mental de terceiros. 

 Estudo do impacto das diferentes intervenções em saúde mental em termos de 

eficácia, efectividade e custo-benefício. 

 

5. Saúde sexual e reprodutiva 

Sem nunca se perder de vista o alinhamento com outros programas que intersectam esta 

área, nomeadamente o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infecção por 

VIH/SIDA, consideram-se relevantes as seguintes linhas de investigação: 

 Monitorização e estudo dos determinantes de gravidez na adolescência. 

 Estudo dos conhecimentos e atitudes dos adolescentes em relação à sexualidade, 

controle da natalidade e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. 

 Estudo e monitorização da incidência e prevalência das infecções por Neisseria 

gonorrheae e Chlamydia trachomatis em grávidas e mulheres sexualmente activas 

até aos trinta anos. 

 

6. Saúde oral 

Tendo em conta a proximidade do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral com o 

contexto dos cuidados de saúde primários, as actividades de investigação neste âmbito 

deverão incluir: 

 Avaliação do estado de saúde oral das grávidas. 

 Avaliação do estado de saúde oral da população idosa. 

 Estudo do impacto das intervenções terapêuticas na saúde global dos abrangidos 

pelo Programa. 
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