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Prefácio
O programa do XXI Governo contém, relativamente à saúde, um vasto
conjunto de medidas destinadas a melhorar o Serviço Nacional de
Saúde (SNS), que têm vindo a ser implementadas no decurso desta
legislatura.
À medida que essa implementação foi tendo lugar, e também mais
recursos foram progressivamente postos à disposição da saúde,
criaram-se as condições para desenhar e começar a concretizar
um novo patamar de desenvolvimento para o sistema de saúde e,
particularmente, para o Serviço Nacional de Saúde (SNS): o SNS+
Proximidade.
Esta publicação destina-se a dar a conhecer aos portugueses o
essencial sobre o Serviço Nacional de Saúde do futuro que agora dá
os primeiros passos. Desta forma, pretende-se não só promover um
amplo debate sobre este tema, mas também convidar à participação
todos os atores da saúde, incluindo os cidadãos e os seus movimentos
associativos, neste processo de desenvolvimento do sistema de saúde
português.
A explicitação de uma estratégia de mudança na saúde - a modernização
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) - não tem sido comum na história
da saúde em Portugal.
Mas julgamo-la absolutamente necessária.
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Definiu-se um conjunto selecionado de objetivos essenciais, fáceis
de explicar e comunicar; mas identificaram-se também os aspetos
mais críticos da gestão do processo de mudança necessário para os
realizar.
De facto, a intenção de modernizar o SNS representa um extraordinário
desafio que vai muito para além do Ministério da Saúde.
Para esse fim contamos com a contribuição ativa de todos: em
primeiro lugar, dos cidadãos e das organizações que de alguma forma
representam os seus pontos de vista, mas também das profissões da
saúde que dão vida ao SNS, dos académicos capazes de trazer a este
processo os benefícios do conhecimento, dos gestores que permitem
fazer bom uso dos recursos da saúde e das indústrias da saúde com
a sua capacidade de inovar em benefício dos doentes.
Contando com essas contribuições, uma versão definitiva deste
documento será apresentada em janeiro de 2018.
O Serviço Nacional de Saúde é seguramente um dos principais
sucessos da democracia portuguesa.
Mas o que não podemos fazer é descansar sobre os êxitos do passado.
O SNS+ Proximidade configura os primeiros passos do SNS futuro
- foca-se principalmente em concretizá-lo, progressivamente, passo
a passo, junto às pessoas.
É sobre como fazer acontecer, progressivamente, as coisas no terreno,
junto às pessoas.
O Ministro da Saúde
Adalberto Campos Fernandes
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Este resumo explicativo tem como propósito proporcionar ao leitor,
independentemente do seu nível de conhecimentos em saúde, uma
leitura abreviada e acessível dos conteúdos deste documento. Por
essa razão, este resumo omite muitas designações e detalhes técnicos
que constam neste documento.

SNS: onde estamos e como
chegámos até aqui
O Serviço Nacional de Saúde (SNS), tal como o conhecemos hoje,
resultou de uma evolução de mais de 40 anos, em que se constituiu
como um dos maiores sucessos da democracia portuguesa.
Esta evolução resultou de um esforço notável do conjunto do país:
• Criaram-se hospitais servidos por considerável número de
especialidades médicas e cirúrgicas;
• Aperfeiçoaram-se serviços de saúde pública, para lidar com as
principais ameaças à saúde das populações;
• Estabeleceu-se uma rede de centros de saúde, por todo o
país, destinados a dar uma resposta capaz às necessidades mais
comuns em cuidados de saúde;
• Promoveu-se a proteção da saúde e a prevenção da doença;
• Desenvolveram-se os "cuidados continuados" para as pessoas
que, no decurso da doença deixam de ser capazes de viver sem
o apoio de outrem.
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No decurso dos últimos anos estes quatro sectores – saúde pública,
cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares e cuidados
continuados – experimentaram importantes transformações:
• Na saúde pública, adotou-se um Plano Nacional de Saúde, e
nesse âmbito, começaram-se a desenvolver “planos locais de
saúde” a partir das unidades de saúde pública dos centros de
saúde;
• Os centros de saúde reorganizaram-se em várias unidades
funcionais, (como, por exemplo, as unidades de saúde familiar,
as unidades de cuidados de saúde personalizados, as unidades
de cuidados na comunidade, as unidades de saúde pública e as
unidades de recursos assistenciais partilhados), permitindo um
melhor acesso das pessoas aos cuidados de saúde;
• Nos hospitais desenvolveu-se a “cirurgia em regime ambulatório”
e o “hospital de dia” dispensando-se o internamento quando este
não é necessário;
• Nos cuidados continuados prossegue o aumento gradual e a
diversificação da sua capacidade de reposta.
No decurso desta evolução procurou-se que o SNS estabelecesse
relações de complementaridade nomeadamente com o sector privado
(farmácias, laboratórios de análises clínicas, meios complementares
de diagnóstico e terapêutica e outros prestadores de cuidados de
saúde) e com o sector social (misericórdias e bombeiros). Estes
progressos foram mais rápidos e consistentes em alguns períodos
do que noutros. Foi preciso, e continua a ser, superar vários tipos
de resistência à mudança, sérias restrições financeiras, por vezes,
a falta de uma clara distinção entre interesses públicos e privados,
e também a limitada informação, conhecimento e participação dos
cidadãos nessa evolução.
Os diversos sectores do SNS, acima referidos, foram-se desenvolvendo
e aperfeiçoando, com maiores ou menos dificuldades e isso tem sido
muito útil para a saúde dos portugueses.
No entanto é necessário e possível melhorar consideravelmente o
funcionamento do SNS.
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Modernizar o SNS: o que
importa fazer agora
A modernização do SNS terá que se fazer simultaneamente em duas
frentes:

Cuidados de saúde
O que é verdadeiramente importante para as pessoas é ter um
acesso oportuno aos serviços de saúde e, quando necessário, ser
facilmente conduzido de um serviço para outro (incluindo para
aqueles que podem ser prestados em casa), sem obstáculos,
demoras ou perdas de informação.
É isso que se designa aqui como integração de cuidados.
Em suma, trata-se de fazer com que as pessoas beneficiem daquele
percurso, através das distintas unidades do SNS, que lhe assegure
os melhores resultados possíveis para a sua saúde. Gerir bem o
percurso das pessoas através dos serviços necessários, é tão
importante como gerir bem esses serviços.

Proteção e promoção da saúde
Para melhorar a saúde dos portugueses, é necessário mobilizar
as comunidades locais para a proteção e promoção da sua saúde,
através de estratégias locais de saúde, amplamente participadas.
Para tal é importante investir na capacidade de cada cidadão
de tomar decisões informadas sobre a sua saúde, ao longo
o seu percurso de vida (literacia em saúde).
Melhor literacia em saúde é um fator muito importante para uma boa
gestão dos percursos das pessoas no SNS e também para conseguir
melhores resultados da prestação desses cuidados.
Isso significa apostar na centralidade das pessoas no SNS do futuro.
Tal aposta não pode deixar de incluir melhorar a qualidade do
atendimento no SNS.
Precisamos de um SNS melhor: o SNS+ Proximidade.
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Este documento destina-se a descrever o essencial desta nova visão
para o SNS.

SNS+ Proximidade
Integração de cuidados de
saúde
A integração de cuidados – através da boa gestão do percurso das
pessoas nos cuidados de saúde - é, particularmente, importante
para as pessoas com múltiplos problemas de saúde e de evolução
prolongada; mas não deixa também de ser verdade para a doença
aguda (súbita) onde é, igualmente, relevante aceder ao sítio certo e,
a partir daí, se indicado, ser orientado para outro nível de cuidados
que venha a ser considerado necessário.
Esta necessidade de integração de cuidados torna mais clara ainda a
verdadeira importância do SNS – ele proporciona toda a diversidade
de serviços de saúde necessários para que os percursos desejáveis
sejam possíveis.
Assim, neste contexto, o SNS+ Proximidade dá especial atenção a
três tipos de cuidados:

1. Cuidados para pessoas com
múltiplos problemas de saúde,
de evolução prolongada
Mais de 1/3 da população portuguesa tem múltiplos problemas
de saúde, amiúde de evolução prolongada. Por isso, estas pessoas
são também as utilizadoras mais frequentes dos serviços de saúde.
Passarão agora a beneficiar de um “plano individual de cuidados
de saúde” (já em desenvolvimento), que facilitará a gestão dos
seus percursos através dos serviços de saúde de que necessitam.
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Cada pessoa poderá participar, com os profissionais de saúde que
prestam cuidados, na identificação dos seus problemas de saúde mais
importantes, no definição dos cuidados necessários e na avaliação
periódica dos resultados obtidos.

2. Cuidados de saúde para a
doença aguda, ou agudizações
da “doença crónica”
A utilização excessiva dos serviços de urgência hospitalar não
é virtuosa, nem para o funcionamento dos serviços nem para a
qualidade dos cuidados prestados aos doentes.
As seguintes medidas destinam-se a melhorar, progressivamente,
esta situação:
• Aumento da capacidade do “SNS 24 – Centro de contacto do
SNS” para orientar as pessoas com doença aguda;
• Dotar as consultas abertas (atendimento no próprio dia) das
unidades de saúde familiar da capacidade para fazer análises
e tratamentos em tempo útil, tornando desnecessárias as idas
aos serviços de urgência para esse fim;
• Melhorar, substancialmente, a comunicação entre as consultas
abertas dos centros de saúde e os serviços de urgência, de
forma a decidirem conjuntamente sobre situações em que tal
é conveniente.

3. Cuidados em casa das
pessoas
O SNS possui uma capacidade crescente para “cuidar em casa”.
Para além de se continuar a promover as diferentes modalidades
deste tipo de cuidados, os agrupamentos de centros de saúde
(ACeS) passarão a assegurar a necessária coordenação entre essas
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distintas modalidades de cuidados domiciliários. Isso será, em parte,
conseguido pela adoção do um mesmo “plano individual de cuidados”
para todas essas modalidades.

Centralidade das pessoas e da
sua saúde - o SNS+ Proximidade
É importante para as pessoas que o SNS assegure o acesso a cuidados
de saúde de qualidade, quando necessários. Mas isso não esgota a
sua missão.
É indispensável que o SNS colabore com as outras instituições da
saúde, mas também com os sectores da educação, da economia,
da segurança social, do meio ambiente e com os poderes locais,
públicos e privados, para proteger e promover a saúde e prevenir a
doença – prestar atenção ao indivíduo mas também à comunidade
onde este se insere.
Neste contexto o SNS+ Proximidade dá especial importância aos
seguintes aspetos:

1. Estratégias locais de saúde
No âmbito dos agrupamentos dos centros de saúde será desenvolvida
uma nova geração de “estratégias locais de saúde”. Estas terão em
linha de conta não só as necessidades de saúde das populações em
causa, mas também a forma como as instituições locais e os atores
sociais são capazes de atuar: a “governança local”.
Para essas estratégias locais confluirão as orientações de boas
práticas que constam do Plano Nacional de Saúde e dos Programas
de Saúde em curso. A participação das autarquias locais, das escolas,
de organizações não-governamentais representativas dos cidadãos
e de outros sectores económicos, sociais e ambientais relevantes é
aqui indispensável.
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2. Literacia em saúde
A abordagem adotada para a promoção da literacia saúde da
população portuguesa pode resumir-se nos quatro aspetos seguintes:
• Tornar mais fácil o acesso aos materiais já existentes que,
pela sua qualidade, podem proporcionar boas práticas para
a promoção da literacia em saúde (Biblioteca de Saúde de
referência no Portal SNS);
• Produzir dispositivos para a promoção da literacia, que
privilegiem não só boas sínteses informativas sobre temas
relevantes, mas também abordagens comunicacionais mais
eficazes – uma coleção de “livros digitais” que contém em si
verdadeiros “microsites” temáticos;
• Desenvolver um novo instrumento, a Minha Agenda de Saúde,
que permita às pessoas recolher e organizar a informação que
lhes parece relevante para a proteção e promoção da sua saúde
ao longo do seu percurso de vida.
• Fazer chegar este conjunto de novos instrumentos às pessoas,
no SNS, nas farmácias, escolas, locais de trabalho, nas bibliotecas
e autarquias locais, de forma que elas possam ser “ativadas” no
processo de melhoria da sua literacia em saúde.
Os instrumentos acima referidos estão já em desenvolvimento e
tomam em consideração o baixo nível de literacia digital de uma
importante parte da população portuguesa, da seguinte forma:
• Elaborando versões não digitais (manuais) dos instrumentos
acima referidos;
• Identificando, recorrendo e apoiando o papel de mediadores
(como profissionais e saúde, professores, bibliotecários, entre
outros) para facilitarem a relação entre as pessoas e a informação
de saúde.
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3. Qualificação do atendimento
no SNS
Não se tem dado importância suficiente à qualificação do atendimento
das pessoas nas unidades do SNS. Para promover a essa qualificação
será necessário atuar a vários níveis:
• Assegurar que cada unidade de saúde do SNS tenha uma
equipa responsável pela melhoria contínua da qualidade do
atendimento nos seus utentes;
• Intervir progressivamente na reconfiguração física daqueles
espaços de atendimento que não têm as condições mínimas
para esse feito;
• Utilizar os espaços de atendimento do SNS para promover
a literacia em saúde aos cidadão, recorrendo ao tipos de
instrumentos acima referidos;
• Valorizar, apoiar e melhorar o desempenho daqueles
profissionais que atuam nos espaços de atendimento do SNS.

Como gerir o processo
de mudança para o SNS+
Proximidade
A implementação do SNS+ Proximidade “não se faz por decreto”.
Inicia-se por um número limitado de experiências regionais (está já
em curso o projeto-piloto da região norte), antes de se estender por
todo o país.
Isso é necessário, por várias razões:
• É indispensável ensaiar e avaliar no terreno muitos dos novos
instrumentos necessários a este tipo de mudança, envolvendo
aqueles que os irão utilizar diariamente;
• É preciso ter em conta as assimetrias regionais e locais nos
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recursos da saúde;
• A mudança pretendida é complexa e entrecruza múltiplos
aspetos técnicos, culturais, comportamentais e de gestão, tanto
estratégica como operacional – sabe-se como é delicado para
profissionais que trabalham intensamente em condições nem
sempre fáceis, integrarem um processo de mudança com esta
ambição;
• As limitações financeiras do SNS aconselham a que esta
implementação se faça de uma forma faseada e progressiva.
Assim, para uma efetiva implementação do SNS+ Proximidade será
indispensável:
• Mobilizar as lideranças locais para a inovação;
• Desenvolver novos dispositivos e instrumentos de gestão,
informação e comunicação;
• Assegurar efetivamente a participação de todos os envolvidos;
• Garantir que a gestão dos recursos humanos e financeiros está
de acordo com os objetivos do SNS+ Proximidade;
• Fazer da transformação digital do SNS um dos elementos
essenciais para o desenvolvimento do SNS+ Proximidade;
• Aprender com a experiência, monitorizando e avaliando
processos e resultados, ao mesmo tempo que se promove
uma articulação estimulante com iniciativas internacionais
semelhantes.
Para apoiar esta transformação foram identificados e já iniciados
um conjunto de projetos técnicos de apoio ao desenvolvimento do
SNS+ Proximidade.
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Percursos de vida, saúde e cuidados de saúde

Promover
literacia em
saúde

Integrar cuidados
de saúde

Figura 1. Percursos de vida, literacia em saúde e integração de cuidados de
saúde
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As políticas de saúde podem ser compreendias em três níveis de
intervenção distintos:
• O primeiro desses níveis tem a ver com o imediato: melhoria
incremental pós crise do funcionamento do SNS, com a
recuperação progressiva das restrições imposta no decurso da
recente crise económica e social;
• O segundo, refere-se um indispensável processo de modernização
do Serviço Nacional de Saúde – o SNS+ Proximidade;
• Finalmente, o terceiro nível, de mais amplo espectro, centrase em aspetos que interessam ao SNS, mas que vão para além
dele, como o Plano Nacional de Saúde e os determinantes da
saúde, o financiamento da saúde e do SNS, e a relação entre os
sectores público e privado no sistema de saúde.
Este documento dedica-se ao segundo destes níveis – o processo de
modernização do SNS – sem deixar de ter em conta a importância dos
outros dois, nem as inevitáveis interações entre estes distintos níveis.
A finalidade do SNS+ Proximidade, como uma nova visão para o
desenvolvimento do SNS, pode resumir-se da seguinte forma:

Desenvolver um SNS mais próximo das pessoas, capaz de as
acompanhar e apoiar no seu percurso de vida, integrando nesse
processo tudo o que de melhor o país é capaz de realizar.
Mais detalhadamente, pode dizer-se, que reformas de proximidade
são aquelas que:
• Têm como objetivo a melhoria da saúde das comunidades
locais e o seu acesso a cuidados de saúde de qualidade
atempadamente, ao longo de todo o percurso de vida – enfoque
e lideranças locais;
• Transferem decisões importantes sobre a saúde e os serviços
de saúde para mais próximo das pessoas – decisões próximas
das pessoas;
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• Incorporam inovações organizacionais e processuais, pensadas,
propostas ou já iniciadas localmente – inovação pensada
localmente;
• Incluem necessariamente um forte envolvimento e participação
das lideranças locais, profissionais e não-profissionais (dos
cidadãos) – cultura participativa.
Este é, naturalmente, um desafio de grande complexidade.
Para ser possível comunicar, discutir, gerir e aprofundar este tipo
de mudança é necessário decidir e representar, o mais claramente
possível, o que este desafio tem de essencial – as suas principais
dimensões – sem perder de vista a importância de tudo o que está
subjacente a tal simplificação.
Assim o SNS+ Proximidade centra-se em duas ideias fundamentais:
“a integração dos cuidados de saúde” e a “centralidade do cidadão
nos sistemas de saúde”.
Tratando-se do SNS, optou-se por abordar primeiro a integração de
cuidados de saúde e depois perspetivá-la no contexto mais amplo da
proteção e promoção da saúde e da prevenção da doença. Com isso
procura-se, de alguma forma, sinalizar e minimizar a inconveniente
separação entre os “cuidados de saúde” e a “saúde pública”, com o
relativo isolamento desta última. Mas trata-se, principalmente de
olhar para os percursos nos cuidados em saúde como ocorrências
inseridas num percurso de vida, com passado, presente e futuro, em
todas as suas dimensões e potencialidades de bem-estar.
Estes percursos são verdadeiras “cadeias de valor”: acrescentar valor a
cada passo do percurso para conseguir ganhos a um custo suportável.
A integração de cuidados de saúde tem múltiplas facetas. Aqui
privilegia-se aquilo que se designa como a “gestão dos percursos
das pessoas no SNS”. Isto significa, olhar para o acesso a cuidados
de saúde de qualidade, não como uma questão pontual, mas sim
numa perspetiva de continuidade – fazer com que as pessoas passem
de um serviço ao outro quando dele necessitarem, sem barreiras
ou descontinuidades desnecessárias, tendo sempre em vista os
resultados que se pretende alcançar.
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Esta continuidade é particularmente importante para aqueles que
têm múltiplos problemas de saúde, de evolução prolongada (as
chamadas doenças “crónicas”). Os novos instrumentos de gestão,
informação e comunicação necessários para gerir esta continuidade
de cuidados também são importantes para assegurar a qualidade
desses cuidados. No entanto esta gestão dos percursos também
se aplica aos episódios agudos de doença, hoje em dia demasiado
dependentes das urgências hospitalares. E, neste contexto, não se
pode também deixar de dar relevo à importância crescente de “cuidar
em casa”.
Esta integração de cuidados requer uma efetiva aproximação,
intercâmbio e comunicação entre as diversas organizações que
prestam cuidados de saúde no âmbito do SNS. E também fora deste
âmbito como é o caso, nomeadamente, dos serviços sociais.
A ideia da centralidade do cidadão no sistema de saúde passa,
necessariamente, por capacitar as pessoas para tomar decisões mais
inteligentes em relação à sua saúde e aos serviços de saúde. Sem
isso, dificilmente os sistemas de saúde conseguirão o desempenho
desejável. Ao contrário do que acontecia num passado relativamente
próximo, hoje temos instrumentos para investir seriamente na
literacia em saúde dos portugueses. Mas continua a ser importante
ter em conta o ainda baixo nível de literacia de um considerável sector
da população portuguesa.
Necessitamos de uma nova geração de estratégias locais de saúde,
que tenham como ponto de partida um bom entendimento da
governança das comunidades locais e que apostem sistematicamente
na “multiliteracia em saúde” – literacia para todos, através de múltiplos
canais de comunicação.
Finalmente, a ideia da centralidade do cidadão não pode deixar de
se refletir na forma como as pessoas são atendidas no SNS. É de
facto preciso fazer um novo esforço para qualificar os espaços de
atendimento no SNS, nas suas dimensões física, organizacional,
relacional e informacional.
Estas são mudanças necessárias e ambiciosas. Não se farão por
decreto. Implicam gerir um exigente processo de mudança.
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Para isso são necessários novos instrumentos de gestão, informação
e comunicação, já em preparação há cerca de um ano a esta parte.
Os principais dispositivos deste processo de mudança necessitam
de ser ensaiados localmente e este processo não é viável sem o
interesse e mobilização de todas as lideranças locais. Requerem
algum investimento financeiro e terão que ter em conta as assimetrias
regionais e locais do país.
Neste contexto, iniciou-se em junho de 2017 um projeto-piloto na
região norte e estão em preparação iniciativas semelhantes em todas
a outras regiões de saúde do país.
Nenhum dos componentes do SNS+ Proximidade é inteiramente novo
– inserem-se em experiências anteriores que agora se expandem,
potenciam, e sobretudo, instrumentam e integram melhor.
O desenvolvimento do SNS+ Proximidade está condicionado à
evolução das “reformas sectoriais” em curso (cuidados de saúde
primários, cuidados continuados, cuidados hospitalares e saúde
pública) e aos progressos feitos na gestão dos recursos da saúde
(humanos, financeiros, técnicos e tecnológicos). Por outro lado, o
SNS+ Proximidade serve como um indispensável ponto focal para
estas múltiplas incitativas sectoriais, assegurando que elas convergem
para permitir uma resposta mais efetiva áquilo que pessoas esperam
do seu SNS.
Só o SNS tem de facto a capacidade de conseguir um elevado nível
de integração de cuidados como também articula-los com as ações
que visam proteger e promover a saúde dos portugueses.
Este documento destina-se à apresentação pública do SNS+
Proximidade e foi elaborado com o propósito de facilitar e promover
a contribuição de todos os portugueses para um empreendimento que
interessa verdadeiramente a todos. Esta é, portanto, uma proposta
essencialmente estratégica, evitando por isso detalhes de caráter
mais operacional. A intenção é que esses detalhes sejam elaborados
pelos serviços locais de acordo com suas circunstâncias, capacidades
e potencialidades.
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Cuidados de saúde
Integração de cuidados
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Principais desafios
As pessoas querem e precisam de acesso oportuno e continuado a
cuidados de saúde de qualidade.
O maior desafio dos sistemas de saúde na atualidade consiste em
superar as grandes limitações de desempenho que decorrem da
setorização organizacional que caracterizou o seu desenho até ao
presente.
Essa superação está em curso nos países mais desenvolvidos:
transformar os sistemas de saúde, recentrando-os mais nas pessoas
– no seu percurso através das distintas organizações – para além da
gestão das organizações de saúde em si mesmas. De facto, para as
pessoas, interessa menos saber como os serviços são organizados
do que serem capazes de os percorrer de acordo com as suas
necessidades, atempadamente e com bons resultados no final de
cada percurso.
É também hoje evidente que, a médio prazo, a gestão do percurso
das pessoas nos cuidados de saúde trará profundas transformações
na organização dos centros de saúde e dos hospitais. É necessário
prever e facilitar essas transformações.
Esta evolução é particularmente importante para aquelas pessoas
que maior necessidade têm de utilizar os serviços de saúde: as que
têm múltiplos problemas de saúde (morbilidade múltipla) de evolução
prolongada (situações “crónicas”) e que constituem mais de 1/3 da
população portuguesa.
Em Portugal a utilização dos serviços de urgência é muito elevada.
Seria vantajoso, tanto para as pessoas como para os serviços de
saúde, que aqueles doentes que não constituem uma emergência
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médica, pudessem ser atendidos, com a urgência necessária, pelas
unidades de cuidados de saúde personalizados e unidades de saúde
familiar. Uma parte importante destas situações constitui agudizações
de situações “crónicas”.
Interessa tomar nota de uma diferença substancial entre a gestão das
pessoas com múltiplos problemas de saúde de evolução prolongada e a
da doença aguda (não-emergência). Esta depende consideravelmente
da relação entre a “cultura da procura” e a “organização da oferta”
numa determinada comunidade. Aquela está fortemente dependente
da complexidade da situação em causa e dos recursos que cada
pessoa tem à sua disposição (individuais, familiares, acesso aos
serviços locais) para gerir a sua saúde ao longo de um período de
tempo prolongado.
No futuro, “cuidar em casa” será cada vez mais importante. É
indispensável começar a integrar, de uma forma coerente, as múltiplas
abordagens de cuidados no domicílio que, atualmente, os serviços
de saúde já são capazes de proporcionar.
Face a estes desafios o SNS+ Proximidade, nesta fase do seu
desenvolvimento, prestará especial atenção a três aspetos da
integração de cuidados: (i) a gestão do percurso das pessoas com
múltiplos problemas de saúde de evolução prolongada; (ii) a doença
aguda; (iii) os cuidados de saúde em casa das pessoas.

1. Gestão dos percursos nos
cuidados de saúde - pessoas
com múltiplos problemas de
saúde
Esta transformação terá que começar onde ela é mais necessária,
como acabou de ser referido: com as pessoas que padecem de
múltiplos problemas de saúde de evolução prolongada (“crónicos”),
que são utilizadores frequentes de serviços de saúde e por isso
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requerem uma atenção especial na promoção dos seus níveis de
literacia em saúde.
Gerir o percurso das pessoas nos cuidados de saúde, requer
aprofundar aspetos que já se observam na prática clínica corrente
e também desenhar, ensaiar e implementar novos instrumentos de
informação e comunicação. Por essa razão, a gestão dos percursos
nos cuidados de saúde iniciou-se num número limitado de unidades
do projeto-piloto da ARS Norte, e será progressivamente adotado em
todas as unidades do SNS.
O sucesso da gestão dos percursos das pessoas nos cuidados de
saúde depende, em grande medida, da adoção de um conjunto de
instrumentos e procedimentos:
• Desenvolvimento de um modelo de “plano individual
de cuidados”, a melhoria das condições de “conversaçãonegociação” necessárias para a adoção de um plano individual de
cuidados, progressos na classificação dos doentes com múltiplas
morbilidades;
• Atualização de protocolos colaborativos entre todas as
entidades e serviços que participam na realização dos processos
de cuidados identificados no plano individual de cuidados;
• Contribuição do SIGA – sistema de gestão integrada do acesso
aos cuidados de saúde;
• Importância dos comportamentos das pessoas no sucesso do
seu plano individual de cuidados, articulando este processo com
o da promoção da literacia em saúde;
• Avaliação dos resultados da gestão dos percursos, com a
participação de todas as entidades envolvidas.

Plano Individual de Cuidados
O plano individual de cuidados (PIC) permite registos relativos a
situações de saúde (relativas à proteção e promoção da saúde, a
disfunções, a doenças, à prevenção dos excessos diagnósticos e
terapêuticos) consideradas prioritárias para um horizonte temporal
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acordado entre a pessoa e os profissionais de saúde que lhe
proporcionam cuidados de saúde.
Para cada uma dessas situações, o PIC regista a situação atual, os
objetivos que se pretendem atingir as ações e comportamentos
necessários para o efeito. O PIC faz também o acompanhamento
das ações previstas e a avaliação periódica dos resultados, para cada
pessoa e para o conjunto das situações seguidas.
Assim, o PIC reflete a partilha do trabalho e da responsabilidade entre
os profissionais e a pessoa, ela própria (e também do financiamento
por parte dos serviços) para conseguir os resultados em saúde
pretendidos.
O desenvolvimento do PIC incluirá os seguintes aspetos:
• Acesso fácil a partir do PIC a informação relevante à gestão
de cada uma das situações identificadas como objeto de
acompanhamento;
• Alerta/lembrete em relação às datas de execução das ações
previstas no plano de cuidados;
• Quadro-resumo dos diferentes serviços utilizados ou previstos
no PIC;
• Plena integração do PIC no sistema de informação de saúde
personalizada (incluindo a versão PDS Live).
Um protótipo do PIC começou a ser desenhado no 2º trimestre de
2016 e começou a ser testado no terreno a partir de junho de 2017.
Uma segunda versão ficou disponível em outubro de 2017 e uma
terceira versão (incorporando toda a experiência com os ensaios
realizados) estará disponível em janeiro de 2018.
O desenvolvimento do PIC português, terá em conta experiências
similares que estão atualmente a decorrer em vários países europeus.
O PIC é um instrumento fundamental neste processo. Mas também é
evidente que a sua boa gestão depende de um conjunto de iniciativas
que se complementam e que a seguir se resumem (Figura 2).
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Conversação-negociação
A boa gestão do PIC e os seus resultados dependem em grande parte
da qualidade da interação (conversação-negociação) entre as pessoas
e os profissionais de saúde que lhes proporcionam cuidados de saúde.
Para assegurar essa qualidade é frequentemente necessário melhorar
aspetos críticos da organização da prática clínica nos cuidados de
saúde primários (como por exemplo a disponibilidade para promover
a narrativa das pessoas sobre a sua situação de saúde, a relação entre
o “tempo de conversação” e o “tempo de registo e gestão informática”)
e os recursos humanos e materiais necessários para o efeito.

Classificação das pessoas com
morbilidade múltipla
A classificação adequada das pessoas com morbilidade múltipla
é essencial para a boa gestão do PIC. De uma forma geral essa
classificação baseia-se em dois critérios: (i) a complexidade das
situações de saúde; (ii) as características pessoais - recursos pessoais
(incluindo literacia) e familiares (incluindo condições de apoio).

Protocolos colaborativos para a
gestão dos percursos
As unidades do SNS que forem adotando o PIC, inserindo-se no SNS+
Proximidade, terão que assegurar, em articulação com as outras
estruturas do Ministério da Saúde competentes para o efeito, a
elaboração ou a revisão de protocolos colaborativos de dois tipos:
• De carácter geral, quanto ao acesso às consultas de
especialidades hospitalares e de exames complementares
de diagnóstico (MCDT), assim como a gestão adequada das
marcações de consultas e MCDT;
• De carácter mais específico, nos seguintes domínios, nesta
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primeira fase de pilotagem do SNS+ Proximidade: acesso à
colonoscopia, espirometria, reabilitação pós-AVC e telemedicina;
apoio em saúde mental (ansiedade, depressão e demências);
articulação com as unidades de intervenção local em
comportamentos aditivos e dependências; articulação com as
farmácias da comunidade.
Estes protocolos específicos terão em conta os enquadramentos
resultantes dos “programas de saúde”, da Estratégia Nacional para o
Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-2025 e aqueles proporcionados
pelas propostas que constam dos seguintes relatórios recentemente
ultimados: “modelo de organização da prestação de cuidados na área
da psicologia no Serviço Nacional de Saúde” (2017), “Bases para a
Definição de Políticas Públicas na Área das Demências” (2017);
Medicina Física e Reabilitação (2017), Organização do Serviço de
Nutrição nas instituições do Serviço Nacional de Saúde (2017), entre
outros.

Altas hospitalares e a
necessidade de apoio familiar e
social
Observa-se com indesejável frequência que existe um conjunto de
situações em que não se torna possível gerir de uma forma satisfatória
o percurso mais indicado para determinadas pessoas. É o caso
daqueles doentes que não necessitando já de cuidados hospitalares,
deixam de poder ter alta hospitalar por falta dos necessários apoios
familiares e sociais.
No âmbito dos serviços que integram esta primeira fase piloto do SNS+
Proximidade (2016 e 2017), será criada uma base de dados específica
sobre estas situações, com base nas informações das Equipas e Gestão
e Altas, cujos conteúdos serão analisados semanalmente, tendo em
vista tanto respostas a curto prazo como as medidas necessárias a
médio e longo prazo.
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Sistema de Gestão Integrada do
Acesso (SIGA)
O SIGA permite acompanhar a gestão dos percursos que estão
definidos neste projeto-piloto, na medida em que este se constitui
como um sistema que visa controlar e gerir, de forma integrada, o
acesso dos utentes ao SNS. Desta forma, é possível ter uma visão do
percurso das pessoas pelas instituições do SNS, ao longo do processo
de cuidados de saúde, possibilitando, assim, um conhecimento
transversal e global sobre o acesso à rede de prestação de cuidados
de saúde no SNS e contribuindo para assegurar a continuidade dos
cuidados.
O SIGA está em desenvolvimento desde o segundo semestre de 2016,
e começou a ser ensaiado no terreno em junho de 2017.

Informação aos utentes
Todos os doentes que tenham adotado o PIC, quando internados,
beneficiarão, se desejarem, de um serviço telefónico de informação
aos familiares sobre a sua situação de saúde, logo após o seu
internamento, e também após qualquer intervenção significativa
(SNS 24 – Centro de Contacto).
Após a alta, os doentes beneficiarão também de serviço de callback.
Este serviço incluirá um questionário standard sobre a forma como
decorreram os cuidados de saúde dispensados, cujos resultados
serão incluídos no sistema de informação personalizada referente à
pessoa em causa.

Avaliação resultados
A avaliação da gestão dos percursos das pessoas nos cuidados de
saúde terá lugar a três níveis:
• Grau de realização dos objetivos estabelecidos no PIC: esta
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avaliação é da responsabilidade da equipa que gere o respetivo
PIC, nomeadamente a própria pessoa e os profissionais que
o iniciaram (habitualmente a equipa dos cuidados de saúde
primários);
• Resultados dos PIC em curso em cada ACeS: esta avaliação é
da responsabilidade do conselho clínico e de saúde dos ACeS;
• Conjunto dos objetivos do SNS+ Proximidade, da
responsabilidade do Ministério da Saúde.

2. Gestão da doença aguda
e agudizações da “doença
crónica”
A melhoria da gestão da doença aguda no SNS, far-se-á através de
um conjunto de iniciativas:
• Gestão da procura e encaminhamento da doença aguda;
• Investimento na literacia em relação à gestão da doença aguda
(incluindo as entidades que transportam doentes);
• Resposta mais qualificada do SNS 24 - Centro de Contacto, na
gestão do percurso das pessoas com doença aguda;
• Maior capacidade de resolução por parte dos ACeS naquilo que
diz respeito à doença aguda;
• Substancial melhoria da comunicação e articulação entre a
“consulta aberta” nas USF/UCSP e os serviços de urgência dos
hospitais, incluindo o recurso à telemedicina;
• Novas formas de organização dos serviços de urgência;
• Monitorização contínua dos fluxos e percursos dos doentes no
SNS (parte do Monitor SNS+).
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Informação à comunidade e aos
serviços de saúde – literacia e
como “navegar” o SNS
Numa primeira fase, em 2017, este investimento na literacia referente
à navegação do SNS incidirá particularmente no que diz respeito à
“Saúde de Inverno” (2017-2018). A partir de 2018 esta abordagem
será extensiva a todas as situações de doença aguda ou agudizações
de doença crónica.

SNS 24 - Centro de Contacto:
acompanhamento telefónico
Os doentes reencaminhados para os cuidados de saúde
primários receberão um serviço callback , 24 horas depois desse
reencaminhamento e, durante as 48 horas seguintes, terão acesso a
uma orientação específica por parte do SNS 24 – Centro de Contacto.
Este tipo de acompanhamento telefónico será alargado aos doentes
da “consulta aberta” sempre que a equipa de saúde considerar útil
fazê-lo.

Maior capacidade de resolução
por parte dos ACeS
Os ACeS acordarão com os hospitais de referência, ou na
impossibilidade de o fazer com estes, com o setor convencionado,
uma forma expedita para a realização de meios complementares de
diagnóstico e terapêutica (MCDT) para os doentes de atendimento
imediato não programado – consulta aberta (“consultas do dia”) nos
cuidados de saúde primários.
Neste âmbito, assume especial relevo a implementação dos Centros
Integrados de Diagnóstico e Terapêutica (CIDT) no SNS, a decorrer
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em 6 entidades-piloto do SNS, entre os quais já se encontra o Centro
Hospitalar do Porto (CHP), passando, a partir de agora, a incluir
também os outros centros hospitalares integrados neste projetopiloto. Os CIDT constituem um modelo particular dos Centros de
Responsabilidade Integrada (CRI) previstos no novo regime jurídico
da gestão hospitalar.
Estes permitem reestruturar a organização da atividade assistencial
na área dos MCDT, privilegiando o sistema de Gestão Partilhada de
Recursos do Serviço Nacional de Saúde (GPR SNS), a rentabilização da
capacidade instalada neste serviço público, a melhoria dos tempos de
resposta no acesso aos MCDT, entre outras melhorias na eficiência
e qualidade do SNS, conforme descrito nos Termos de Referência
para a criação dos CIDT no SNS, produzidos, em fevereiro de 2017.
No entanto, a maior capacidade de resolução dos cuidados de saúde
primários não se pode circunscrever aos MCDT. No decurso do 2º
semestre de 2017 as unidades do projeto-piloto identificarão outros
aspetos que a curto prazo poderão ser integrados na promoção da
capacidade de resolução dos cuidados de saúde primários.

Melhoria da comunicação e
cooperação entre os ACeS e os
serviços de urgência
A melhoria da comunicação entre as “consultas abertas” dos ACeS e os
serviços de urgência dos hospitais de referência será operacionalizada
através de protocolos de cooperação que facilitam a resolução conjunta
de questões que resultam da procura inadequada dos serviços de
urgência hospitalar ou da necessidade de referenciar doentes dos
cuidados de saúde primários para as urgências hospitalares.
Estes procedimentos estão a ser ensaiados no projeto-piloto SNS+
Proximidade da região norte.
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Novas formas de organização dos
serviços de urgência hospitalares
Para além da gestão da procura e do encaminhamento do doente, o
bom funcionamento da urgência requer alterações organizacionais
que incidem sobre múltiplos aspetos:
• Profissionais de saúde (equipas dedicadas, diferenciação/
especialização e formas adequadas de remuneração);
• Processo de trabalho (organização, gestão e garantia de
qualidade);
• Recursos físicos e técnicos apropriados às novas formas de
organização;
• Articulação com o conjunto do hospital onde se insere e com
a rede dos serviços de urgência da região onde se insere.
Alguns destes procedimentos devem ser ensaiados nos projetospiloto SNS+ Proximidade.

Monitorizar o fluxo e percursos
dos doentes para a gestão do
acesso do doente agudo
A gestão da doença aguda requer o acesso contínuo a informação
atualizada sobre o atendimento e os fluxos dos doentes no SNS. Esta
será uma das funções do Monitor SNS+, a ser descrito, em maior
detalhe, mais adiante.

32

SNS + Proximidade

Cuidados de saúde Integração de cuidados

3. Cuidar em casa - Investir
e integrar os vários tipos de
cuidados prestados em casa
das pessoas
A melhoria da gestão dos percursos nos cuidados de saúde inclui um
processo de integração das várias prestações de cuidados na casa
das pessoas, por parte de cada ACeS.
Cuidar em casa é particularmente importante para as pessoas mais
idosas com múltiplos problemas de saúde e tem a ver com aquilo
que se convencionou chamar “envelhecer no seu contexto” (ageingin-place) ou “envelhecer em casa” (ageing at home).
O “cuidar em casa” inclui:
• Apoio nos cuidados pessoais - normalmente respondendo às
atividades básicas de vida diária como alimentação, banho, lavar
o cabelo, vestir-se e também nas atividades instrumentais de
vida diária, como preparar a comida e manutenção doméstica,
a limpeza ou a higiene da roupa;
• Cuidados de saúde, os quais podem incluir uma gama
diversificada de respostas que podem ir desde o apoio na gestão
das afeções de evolução prolongada (“doenças crónicas”), à
reabilitação (quer para recuperar funções quer para retardar
a sua perda), à gestão de uma doença aguda e aos cuidados
paliativos, entre outros.
O “cuidar em casa” deslocaliza os cuidados das instituições para a casa
das pessoas. Isso obriga a uma redefinição do processo de cuidados,
que deve ter em conta os seguintes aspetos, que não sendo exclusivos
dos cuidados no domicílio, são aqui particularmente relevantes:
• A casa das pessoas como o local privilegiado de prestação de
cuidados e o doente e o seu cuidador como foco dos cuidados;
• Diversos aspetos associados ao processo de cuidados,
destacando, as condições habitacionais e comunitárias, as redes
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de afetos, as condições socioeconómicas, entre outras;
• Co-produção de cuidados, significando o envolvimento de todos
os atores no processo de cuidados;
• Integração de cuidados, não só entre os diferentes tipos de
cuidados, mas também com a segurança social e outros atores
na comunidade (e.g., autarquias), em que a coordenação (e o
coordenador) tem um papel particularmente relevante;
• Proatividade e a continuidade dos cuidados através do Plano
Individual de Cuidados (PIC), como o instrumento privilegiado
e expressão da centralidade dos cuidados, do envolvimento do
doente e família e da comunicação entre todos os cuidadores.

Integrar as várias componentes
no cuidar em casa
Esta integração incluirá as seguintes componentes:
• Prestação de cuidados de saúde por diferentes serviços:
- Atividades nos domicílios por parte das USF/UCSP e das
UCC;
- Ações da Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI) e da Rede Nacional de Cuidados
Paliativos (RNCP);
- Apoio domiciliário por parte dos Serviços Sociais;
- Hospitalização domiciliária.
• Terapêuticas mais exigentes: Programa de Tratamento de
Doentes com Diabetes a viver com dispositivos de perfusão
subcutânea contínua de insulina;
• Telesaúde: Programas de Telemonitorização da Doença
Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), do Status Pós Enfarte
Agudo do Miocárdio (EAM) e da Insuficiência Cardíaca Crónica
(ICC);
• A dispensa de medicamentos em casa das pessoas;
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• Autocuidados e cuidadores informais.

Coordenação
Cada agrupamento de centros de saúde (ACeS) deve assegurar a
coordenação dos cuidados no domicílio na sua área de influência,
em estreita colaboração com os serviços sociais dessa área.
Assim, esta coordenação, terá a responsabilidade de promover a
conjugação de esforços necessária para assegurar a integração da
avaliação diagnóstica, do planeamento, implementação e a avaliação
de resultados dos cuidados a uma mesma pessoa.
Instrumentos comuns de informação personalizada - PIC
A informação de saúde não pode continuar “fragmentada” segundo
as várias modalidades de cuidados de saúde que chegam a casa das
pessoas. O plano individual de cuidados (PIC) passará a ser o registo
comum para todas essas modalidades de prestação de cuidados de
saúde e para tal, o seu desenvolvimento durante 2018 deverá permitir
que se configure nesse sentido.
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Figura 4.: Gestão da doença aguda no SNS
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Figura 5. Gerir o acesso aos cuidados de saúde no SNS (SIGA)
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Principais desafios
O objeto de um sistema de saúde (e das políticas de saúde) será
sempre o cidadão e também a comunidade onde este se insere.
Quando se põe a enfâse na centralidade do cidadão no sistema de
saúde, isso significa que para além de este ser “o objeto” da atenção
dos serviços de saúde, ele deve também passar a ser “o sujeito” (o
ator principal) no sistema de saúde. Esta intenção de “democratizar
a saúde” não é nova. No entanto para transformar essa intenção em
realidade é necessário desenvolver instrumentos apropriados para
esse fim.
Centralidade do cidadão também significa o seu envolvimento e
participação naquilo que diz respeito à proteção e promoção da sua
saúde e à dos seus concidadãos. Aqui também, para além da bondade
do princípio, é necessário instrumentar a sua aplicação.
O país tem desde há cerca de 20 anos, planos (estratégias) nacionais
de saúde e beneficia também de um vasto conjunto de programas
de saúde. É necessário continuar a aprofundar e melhorar a forma
de implementação das orientações que daí advêm. As estratégias (ou
planos) locais de saúde terão que ter aqui um papel particularmente
importante.
Nem sempre existe nas unidades do SNS a preocupação de
proporcionar o melhor atendimento possível às pessoas que as
procuram. Não existe “centralidade do cidadão” sem assegurar que
este é atendido no SNS, em todas as circunstâncias, da melhor forma
possível (qualidade das instalações, das relações no atendimento, da
informação nos espaços de atendimento e espera).
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Neste contexto o SNS+ Proximidade, nesta primeira fase do seu
desenvolvimento, privilegia essencialmente três aspetos associados à
centralidade do cidadão no sistema de saúde português: (i) uma nova
geração de estratégias locais de saúde; (ii) a promoção da literacia
em saúde; (iii) e a qualificação do atendimento no SNS.
Os dois primeiros têm a ver com a saúde pública portuguesa. Existe em
Portugal um vasto conjunto de “programas de saúde”, enquadrados
por um “Plano Nacional de Saúde”. É necessário aprofundar a sua
implantação através dos planos locais de saúde. A promoção da
literacia em saúde é indispensável para esse fim.
É importante notar que a questão da “centralidade do cidadão”,
particularmente na sua vertente de saúde pública, situa-se para além
do âmbito do SNS.

1. Percursos de vida e
promoção da saúde – uma
nova geração de estratégias
locais de saúde
Nesta primeira fase de desenvolvimento do SNS+ Proximidade, as
populações abrangidas pelos projetos-piloto beneficiarão de uma
nova geração de estratégias locais de saúde. Estas, tendo em conta
a experiência já havida com planos locais de saúde, dão especial
atenção a um conjunto de aspetos particularmente significativos,
atualmente, para a proteção e promoção da saúde:
• Abordar a saúde no decurso dos percursos de vida das pessoas;
• Incluir a “governança local” como fator crítico para o
desenvolvimento das estratégias locais de saúde – prestar maior
atenção à inter-sectorialidade, conseguir uma melhor integração
na dinâmica das instituição locais (principalmente naquilo que
diz respeito ao bem-estar), facilitar e promover a participação
das pessoas;
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• Assegurar, desde o início, que os resultados esperados possam
ser avaliados a curto e médio prazo.
O desenvolvimento de estratégias locais de saúde no sistema de
saúde português beneficia de um extenso enquadramento, onde é
útil realçar aqui os seguintes elementos:
• Plano Nacional de Saúde, na sua extensão para 2020;
• Programas de saúde prioritários;
• Plano Nacional para Comportamentos Aditivos e Dependências
(2013-2020);
E mais recentemente, também os seguintes:
• Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável
(2017-2025);
• Estratégia para a Promoção da Literacia em Saúde (2016-2020),
cujas orientações gerais são referidas mais abaixo;
• Resultados das análises e recomendações proporcionadas no
âmbito do Conselho Nacional de Saúde;
• Iniciativas (acima referidas neste documento) para a promoção
do acesso a cuidados de saúde de qualidade e para a integração
desses cuidados de saúde;
As referências programáticas acima enumeradas (não exaustivamente),
chegam aos atores sociais por múltiplas vias, para além das Estratégias
Locais de Saúde. Para que estas possam ser efetivamente “dispositivos
de mudança a nível local”, terão que ser altamente seletivas,
identificando um número limitado de “pontos de alavancagem”,
suscetíveis de proporcionar um efeito multiplicador no bem-estar
da comunidade.

2. Literacia em saúde
A capacidade de os cidadãos tomarem decisões informadas sobre
a sua saúde e sobre a adequada utilização dos serviços de saúde,
constitui fator crítico para a promoção da saúde e para uma boa
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gestão dos percursos nos cuidados de saúde. Daqui o papel que a
literacia em saúde desempenha na integração de cuidados de saúde,
mas também na proteção e promoção da saúde ao longo do percurso
de vida.

Estratégia para a promoção da
literacia em saúde (2016-2020)
O SNS+ Proximidade introduz no sistema de saúde português uma
Estratégia para a Promoção da Literacia em Saúde (ELISA).
Os principais elementos desta estratégia podem ser resumidos da
seguinte forma:
• Qualidade e acessibilidade à informação de saúde: identificar
e tornar facilmente acessíveis “boas práticas” na promoção da
literacia em saúde – Biblioteca de Literacia em Saúde (no Portal
SNS);
• Comunicabilidade: acrescentar qualidade comunicacional às
temáticas de saúde – coleção de livros digitais temáticos;
• Chegar às pessoas: diretamente ou através de mediadores,
através de práticas de “ativação das pessoas”, nos locais onde
elas estão;
• Aprender com a experiência: avaliar processos adotados e
resultados conseguidos.
Os instrumentos digitais em desenvolvimento, neste contexto, terão
sempre uma versão “material” e são pensados de forma a poderem
beneficiar do apoio de “mediadores” como profissionais de saúde ou
outros agentes de saúde no espaço público. Desta forma procura-se
superar as dificuldades que resultam do baixo nível de literacia digital
de uma considerável parte da população portuguesa. A estratégia de
promoção da literacia em saúde situa-se, sempre que possível, num
registo de “multiliteracia” – múltiplos canais comunicacionais e vários
públicos-alvo, simultaneamente.
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Biblioteca de literacia em
saúde - repositório digital de
referência para a promoção da
literacia em saúde
Está em desenvolvimento, mas já disponível no Portal do SNS, uma
biblioteca digital de referência, para a promoção da literacia em
saúde, que identifica, recolhe, valida, organiza e torna acessíveis boas
práticas informativas e comunicacionais neste domínio.
O seu papel de “referência” em relação a outras bibliotecas similares
está no facto de procurar estabelecer práticas que dão confiança ao
utilizador quanto à qualidade dos seus conteúdos, ao publicitar a
constituição da sua equipa editorial, a ficha técnica de cada conteúdo
e os procedimentos para decidir sobre a sua inclusão.
Nesta primeira fase do seu desenvolvimento, esta biblioteca dará
especial atenção a temas de promoção e proteção de saúde que são
transversais e várias situações de saúde, não incluindo assim conteúdos
sobre doenças específicas, uma vez que em relação a grande parte
destas existe informação especializada mais facilmente disponível.
Isso também acontece com a informação sobre medicamentos e
produtos de saúde (Projeto INCLUIR).

Coleção de livros digitais
temáticos
A biblioteca digital para a promoção da literacia integrará
progressivamente uma coleção de “livros digitais” temáticos
(microsites temáticos, desenvolvidos na lógica de um livro digital), com
a intenção de melhorar o nível comunicacional dos seus conteúdos
e a abrangência dos públicos a que se destina, segundo a lógica da
multiliteracia.
Até novembro do corrente ano, esta coleção terá quatro livros
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disponíveis dedicados aos seguintes temas: “Prevenção de Quedas”,
“Cultura e Alimentação”, “Saúde e Violência”, “Saúde no Inverno”.
Prevê-se que até finais de 2018, a coleção contenha cerca de 20 livros
temáticos.

Minha Agenda de Saúde
Para além da emissão de informação de saúde é necessário
equipar o “recetor” (as pessoas) para incorporar e personalizar essa
informação. A Minha Agenda de Saúde constitui esse equipamento
de personalização, que ajuda a “ativar” o cidadão a interessar-se pela
sua saúde e pela boa utilização dos cuidados de saúde. Permitelhe importar, diretamente, conteúdos dos “livros digitais temáticos”,
interagir com múltiplas fontes de informação, incluindo o Portal
do SNS e as mensagens que este passará a emitir (calendário de
mensagens de saúde no percurso de vida), organizando-as para uso
próprio, segundo as suas preferências temáticas e o tipo de uso que
deseja dar à Agenda.
Um conjunto de agendas-tipo serão disponibilizados ao público,
até ao fim de 2017, de forma a poder exemplificar as diferentes
potencialidades deste dispositivo, para diferentes padrões de
utilização.
A atual versão da Minha Agenda e Saúde deve ser vista como o
primeiro passo num processo de desenvolvimento que tem como
finalidade apoiar cada pessoa a encontrar a melhor solução para
organizar e gerir a sua informação de saúde.

Chegar às pessoas – diferentes
abordagens de ativação, espaços
e mediadores do processo de
ativação
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A “Minha Agenda de Saúde”, será um dispositivo útil para a
personalização da informação da saúde quanto melhor ele se integrar
no processo de “ativação do cidadão”. Este entende-se como o
conjunto de etapas e procedimentos que permitem a cada pessoa
perceber as suas necessidades de informação de saúde, motivarse a aceder e gerir a informação de que precisa, tomar decisões a
partir dela e aprender com os resultados das decisões que tomou.
Estão hoje disponíveis instrumentos para medir o grau de ativação
das pessoas.
O processo de ativação, para além de informação facilmente acessível
(biblioteca e livros digitais) e de dispositivos de gestão da informação
(Minha Agenda de Saúde) requer “mediadores”, tanto mais quanto
menor for a literacia digital das pessoas.
Estes mediadores podem ser também digitais, mas interessam
aqui mais os que atuam em espaços reais de intermediação: os
profissionais de saúde nos serviços de saúde, os professores nas
escolas, os bibliotecários nas bibliotecas, os familiares ou outros
cuidadores formais ou informais e casa das pessoas, para referir os
mais comuns.

3. Qualificação do
atendimento no SNS
O SNS necessita de prestar mais atenção à forma como as pessoas
que o procuram são atendidas. A qualificação do atendimento no
SNS não passa, necessariamente, por
investimentos significativos – há situações que eventualmente os
possa requerer – mas por valorizar a importância que um bom
atendimento tem para as pessoas e para o seu processo de cuidados
de saúde.
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Esta qualificação far-se-á nas seguintes dimensões:
• Dimensão física: serão identificados e reabilitados,
progressivamente, todos os espaços de atendimento do SNS, que
não possuam as mínimas condições requeridas para o efeito;
• Dimensão organizacional e relacional: adotam-se as soluções
organizacionais para melhor atender o público, ao mesmo tempo
que se assegura que os profissionais dedicados ao atendimento
dos utentes do SNS (começando pelos serviços incluídos
no projeto-piloto), passaram a ter acesso a um módulo de
“valorização, apoio, capacitação e acompanhamento”, preparado
com a sua colaboração, que os ajude a superar as dificuldades
para um melhor desempenho;
• Dimensão informação e literacia: os espaços de atendimento
do SNS serão progressivamente habilitados para a promoção da
literacia em saúde, tirando partido da Biblioteca de Literacia em
Saúde e de outros recursos disponíveis para o efeito, incluindo
aqueles que são produzidos localmente.
Todas as unidades do SNS passarão a contar com uma equipa
responsável pela gestão e qualificação dos espaços de atendimento, e
adotarão os procedimentos indicados no respetivo protocolo técnico.
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Figura 6. Estratégias locais de saúde no sistema de saúde português

Figura 7. Envelhecimento ativo
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Biblioteca digital

Coleção de livros digitais
temáticos (micro-sites)

Figura 8. Primeiro conjunto de instrumentos desenvolvidos no âmbito da estratégia
para a promoção da literacia em saúde – em versões digitais e “manuais”

Salas de espera do SNS

Farmácias

Consultas no SNS

Escolas

Bibliotecas públicas
Figura 9. Da informação às pessoas – os “processos de ativação como componente
essencial da estratégia da promoção da literacia
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Principais desafios
A complexidade dos sistemas de saúde faz com que a gestão da
sua evolução e transformação constituam extraordinários desafios
políticos, culturais, sociais e técnicos.
Vários aspetos merecem especial atenção na gestão da mudança
necessária para realizar o SNS+ Proximidade:
• Mobilizar as lideranças locais para a inovação, desenvolvendo
novos dispositivos e instrumentos de gestão, informação e
comunicação;
• Ter em conta as assimetrias regionais e locais dos recursos
da saúde;
• Promover processos consultivos e participativos, envolvendo
os atores sociais da saúde e organizações representativas dos
cidadãos;
• Alinhar a gestão dos recursos humanos e financeiros com os
objetivos do SNS+ Proximidade;
• Fazer a transformação digital do SNS como um dos principais
veículos para implementação do SNS+ Proximidade;
• Passar de um número limitado de experiências regionais,
necessárias para ensaiar e avaliar muitos dos novos instrumentos
indispensáveis neste tipo de mudança, para o conjunto do país;
• Aprender com a experiência, monitorizando e avaliando
processos e resultados, ao mesmo tempo que se promove
uma articulação estimulante com iniciativas internacionais
semelhantes.
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O desenvolvimento do SNS+ Proximidade dará especial atenção
ao elevado grau de desigualdades que se observam em Portugal
no domínio da saúde: a “morbilidade múltipla” é mais precoce e
mais prevalente nas pessoas de baixo nível socioeconómico – daqui
também a importância de uma intervenção mais efetiva em relação às
pessoas com múltiplos problemas de saúde de evolução prolongada;
as estratégias locais de saúde prestarão especial atenção aos grupos
populacionais mais desfavorecidos; a promoção da literacia em saúde
atenderá também às necessidades das populações com baixo nível
de literacia digital.

1. Lideranças locais, inovação
e participação
Papel das lideranças locais e a
inovação
Uma mudança desta natureza terá que fazer-se sempre a partir de
um forte envolvimento e empenhamento das lideranças locais. Esta
convicção está bem expressa na conceção do projeto-piloto já em
curso na região norte. Elaborou-se um documento de referência
(discutido com as direções dos serviços intervenientes), que enuncia
um conjunto de orientações e objetivos essenciais para o projeto, mas
que deixa à iniciativa das diferentes lideranças locais proporem as
modalidades de implementação mais apropriadas para cada contexto
concreto. De facto, quer naquilo que diz respeito aos vários aspetos
da integração dos cuidados de saúde, quer em relação às iniciativas
destinadas a promover a saúde das pessoas, estimular a inovação
localmente é particularmente importante.
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Cultura participativa e colaborativa
– processo consultivo
O sucesso deste processo transformativo depende, em grande parte,
do desenvolvimento de uma cultura participativa e colaborativa com
os principais agentes da saúde. A adoção de instrumentos informativos
e comunicacionais e a mobilização dos recursos que promovam e
facilitem esta cultura é de grande importância, mas não substitui a
necessidade de laços interpessoais entre aqueles que contribuem
para a promoção da saúde e para a qualidade dos cuidados de saúde
nos percursos de vida das pessoas.
O processo consultivo relativo ao SNS+ teve já um primeiro ciclo no
primeiro semestre de 2017, a propósito do projeto-piloto da região
norte, que contou com a participação das ordens profissionais
do setor da saúde, de associações de natureza profissional e de
organizações de cidadãos.
Neste contexto instituíram-se já dois Grupos Consultivos de natureza
técnica: o primeiro dedica-se às questões da promoção da literacia
em saúde e o segundo aos aspetos relacionados com a integração
de cuidados.

Planos de comunicação
A implementação do SNS+ Proximidade requer a elaboração de
planos de comunicação. Estes têm necessariamente uma vertente
“externa” e outra “interna”. A primeira destina-se à população em
geral, com especial atenção às comunidades abrangidas pelos
projetos-piloto, incluindo entidades como os serviços sociais e as
autarquias locais. A vertente interna é dirigida aos profissionais de
saúde, à gestão dos serviços de saúde e às diversas organizações do
Ministério da Saúde envolvidas neste processo.
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Do projeto-piloto ao conjunto
do país
A implementação do SNS+ Proximidade iniciou-se no decorrer do ano
em curso (2017) através de um projeto- piloto na região de saúde
do norte.
Este projeto-piloto, cobre uma população de cerca de 600.000 pessoas
e abrange essencialmente quatro polos:
• ACeS Porto Ocidental – Centro Hospitalar do Porto (Hospital
de Santo António);
• ACeS Gondomar – Centro Hospitalar do Porto (Hospital de
Santo António);
• ACeS Barcelos – Hospital Santa Maria Maior, de Barcelos;
• Unidade Local de Saúde de Matosinhos.
Até ao início de quarto trimestre de 2017 a experiência deste projetopiloto centrou-se nos seguintes aspetos:
• Concretização dos dispositivos de gestão do projeto, com a
participação dos serviços envolvidos;
• Desenvolvimento dos “manuais técnicos” de cada um dos quatro
polos que o compõe, correspondentes à execução dos objetivos
definidos no documento enquadrador do SNS+ Proximidade;
• Início da participação no desenvolvimento do primeiro
conjunto dos novos instrumentos de gestão, informação e
comunicação, fortalecimento das infraestruturas técnicas,
tecnológicas e humanas necessárias para a implementação do
SNS+ Proximidade;
• Adesão aos processos de contratualização destinados a
promover a integração de cuidados de saúde.
No decurso do último trimestre de 2017, contando já com uma primeira
avaliação dos processos de trabalho adotados no decurso deste
primeiro ano, este projeto-piloto estará em situação de quantificar
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os objetivos a atingir no decurso de 2018.
Tomando já em consideração a experiência em curso na ARS Norte,
no decurso do último semestre de 2017 serão definidos “projetos
regionais” em todas as regiões de saúde do país, que entrarão em
funcionamento em janeiro de 2018.
Em finais de 2018 espera-se que seja possível já contar com os
elementos indispensáveis para definir de forma mais detalhada os
objetivos a realizar pelo SNS+ Proximidade a médio e longo prazo,
de uma forma realista e equilibrada.

2. Alinhar a gestão dos recursos
humanos e financeiros com os
objetivos do SNS+ Proximidade
Melhoria e maior diversificação
dos recursos humanos dos
ACeS e hospitais
O SNS+ fará sentir aos seus profissionais que dá importância às
pessoas – que as suas condições de trabalho e satisfação profissional,
contam.
Para aumentar a capacidade de resposta dos cuidados de saúde
primários é necessária uma nova aposta no capital humano dos ACeS:
corrigir progressivamente os grandes desequilíbrios entre distintos
perfis profissionais (por exemplo entre médicos e enfermeiros) e, dar
maior expressão a outros profissionais relevantes para os cuidados
de saúde primários, como psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas,
médicos dentistas, higienistas orais, assistentes sociais, entre outros.
Esforço similar é necessário a nível hospitalar, naquilo que diz respeito
aos recursos humanos mais carenciados.
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Mas é igualmente necessário que os profissionais aprofundem formas
de atuação e colaboração entre si, centradas na contribuição de cada
perfil profissional para realizar melhores resultados em saúde nas
pessoas.

Profissionais de saúde
– coordenação, laços
cooperativos e perceções de
necessidades
É indispensável interessar e envolver adequadamente os profissionais
no desenvolvimento do SNS+ Proximidade. Isso implica entre outras
coisas:
• Proporcionar informação precisa sobre os objetivos e as ações
previstas no desenvolvimento dos projetos propostos;
• Proceder à sua auscultação sobre aspetos do funcionamento
dos serviços que podem ser melhorados a curto e médio prazo
e que são de importância crítica para o bom desenvolvimento
do SNS+ Proximidade;
• Promover reuniões preparatórias com os profissionais
envolvidos antes do início da implementação de novos projetos;
• Estabelecer uma “linha verde” de comunicação entre os
profissionais, os dirigentes e a gestão de cada projeto;
• Não descurar os aspetos relacionados com as exigências da
integração de cuidados e da centralidade do cidadão nas ações
de formação profissional.
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Alinhamento financeiro e
contratualização
O processo de contratualização com as unidades do SNS deve ser
progressivamente alinhado com os objetivos do SNS+ Proximidade.
O Programa de Incentivo à Integração de Cuidados e à Valorização
dos Percursos dos Utentes no SNS (2017-19) foi já um importante
passo nesse sentido. Outros mecanismos de apoio financeiro serão
mobilizados para esse fim, incluindo aqueles que se referem ao
Programa Portugal 2020.

3. Transformação digital
A transformação digital do SNS está em curso. Nesta transformação
há essencialmente dois aspetos a considerar: o primeiro tem a ver
com a digitalização da informação de saúde; o segundo diz respeito
à profunda alteração dos processos das relações de trabalho no
SNS. Esta transformação permite aprofundar e acelerar a recolha
contínua, expedita e segura de informação relevante para a saúde
e pôr essa informação à disposição das pessoas e dos profissionais
de saúde para que possam tomar decisões inteligentes e oportunas
na sua vida de todos os dias.
Desta forma a transformação digital deverá constituir um dos
principais elementos integradores do SNS+ Proximidade, superando
a multiplicação de aplicações informáticas fragmentárias, que não
comunicam entre si e dificultam o pleno usufruto por parte dos
profissionais e dos cidadãos, dos benefícios mais desejados da
transformação digital.

Novos instrumentos de
informação e comunicação
A preparação e a pilotagem da implementação do SNS+ Proximidade
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suscitaram desde cedo a necessidade de desenhar, construir e ensaiar
novos instrumentos de informação e comunicação. Observou-se
que este ciclo de desenho, prototipagem e ensaio no terreno, tem
a duração de cerca de 12 meses, o que é importante ter em conta
no planeamento do SNS+ Proximidade. Dos novos instrumentos
em desenvolvimento, já foram mencionados neste documento,
os seguintes: Plano Individual de Cuidados paraa integração dos
cuidados, Biblioteca e coleção de Livros Digitais Temáticos para
a promoção da literacia em saúde, a Minha Agenda de Saúde e o
Monitor SNS+.
Está em curso o processo de identificação e desenho dos instrumentos
de informação e comunicação a desenvolver no decurso de 2018.

Integração de cuidados
– sistemas integrados de
informação de saúde
Ao mesmo tempo que novas necessidades para o desenvolvimento
de instrumentos de informação e gestão são identificadas, é muito
importante um esforço adicional para fazer rápidos progressos na
integração efetiva das aplicações existentes no domínio da informação
de saúde personalizada. Isso não só se justifica pela necessidade de
dar maior coerência ao sistema de informação, mas também porque
a atual desintegração dificulta significativamente o trabalho dos
profissionais envolvidos na prestação de cuidados de saúde.

Projetos de apoio técnico ao
desenvolvimento do SNS+
Proximidade
Como já referido o SNS+ Proximidade requer um grande e
relativamente invulgar investimento transformativo. Por essa razão
foram identificados, e em boa medida já iniciados, um conjunto de
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projetos técnicos de apoio ao desenvolvimento do SNS+ Proximidade,
que correspondem a muitos dos aspetos críticos do processo de
mudança já identificados no decurso deste documento.
Estes projetos são enumerados, de forma muito sumária, no Anexo I.

4. Aprender com a
experiência, monitorizando e
avaliando resultados
Monitor SNS+
Foram estabelecimentos procedimentos que permitem fazer
uma monitorização contínua daquilo que ocorre relativamente à
implementação do SNS+ Proximidade:
- Em relação à integração de cuidados: indicadores de acesso e
continuidade de cuidados nas três dimensões em causa – percursos
de pessoas com afeções de evolução prolongada, doença aguda
e “cuidar em casa”;
- Em relação às estratégias locais de saúde (numa primeira fase):
número de estratégias implementadas que obedecem às normas
de “boas práticas” estabelecidas;
- Em relação à literacia em saúde e à qualificação do atendimento
do SNS (nesta fase): realização das atividades previstas.

Avaliação SNS+ Proximidade
Foi estabelecido um protocolo de colaboração com uma instituição
académica com competências neste domínio, para o exercício de
avaliação do projeto-piloto da região norte, que constará de relatórios
a apresentar regularmente ao Ministro da Saúde.
Para o ano de 2017 esta será essencialmente uma avaliação de
procedimentos.
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Esta primeira fase da avaliação SNS+ Proximidade permitirá preparar
os instrumentos necessários para a avaliação de resultados no
projeto-piloto da região norte bem como em todos os outros projetos
regionais, a partir de 2018.
Assim, será possível, já no decurso do último trimestre de 2017,
estabelecer localmente objetivos quantificados em relação aos
resultados em saúde, que esperados para 2018-19 nas áreas onde
já se terá iniciado a implementação do SNS+ Proximidade.

Figura 10. Gestão normativa habitual
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Figura 11. Processo de mudança centrado no “enquadramento central” e na
“inovação local”

Figura 12. SNS 24 – Centro de Contacto
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Transformação Digital
... Decisões inteligentes e
oportunas sobre a saúde
e os serviços de saúde ...

Figura 13. Transformação digital do SNS

Monitor SNS
Total de Inscritos
(último mês)

Nº de Médicos
de Família

Episódios de Urgência,
por mês, da Lista de
Utentes

Figura 14. Novo monitor SNS+ Proximidade
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Projetos de apoio técnico ao
desenvolvimento do SNS+
Proximidade (2017/2018)
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Projetos de apoio técnico ao desenvolvimento
do SNS+ Proximidade (2017/2018)
Estes projetos têm como objetivo apoiar tecnicamente o desenvolvimento do
SNS+ Proximidade no período 2017/2018. Alguns deles já foram iniciados
em 2016/2017. Na implementação destes projetos-piloto a sua articulação
com o(s) projetos-piloto regionais é particularmente importante.
1. Plano Individual de Cuidados (PIC)
Dispositivo de gestão da informação de saúde, com um papel essencial
na gestão do percurso das pessoas nos cuidados de saúde.
Iniciado na 2ª metade de 2016. Uma 3ª versão esperada em janeiro
de 2018. Esta será avaliada no decurso de 2018.
2. Classificação dos doentes
Importante para a integração de cuidados e para o PIC - cada “família”
dos cuidados de saúde tem a sua própria classificação.
Grupo de trabalho
3. Conversação-negociação como ponto de partida para o PIC
Vários aspetos da rotina da consulta nos cuidados de saúde primários,
tendem a limitar o pleno desenvolvimento do tipo de conversaçãonegociação necessária para o PIC.
Grupo de trabalho
4. Doença aguda – saúde no inverno 2017-2018
Incorporar e articular todas as contribuições relevantes para uma
melhor gestão da doença aguda no decurso de inverno.
5. Cuidar em casa
Integrar todos os aspetos de cuidados de saúde ao domicílio e
assegurar a sua efetiva coordenação.
6. Estratégias locais de saúde
É indispensável estabelecer um conjunto de orientações atualizadas e
desenvolver instrumentos de gestão, informação e comunicação que
facilitem a sua elaboração, monitorização e avaliação de estratégias
locais de saúde.
7. Biblioteca digital, incluindo livros digitais temáticos
Iniciada na 2ª metade de 2016. A biblioteca, no que diz respeito à
plataforma informática, estará estabilizada no início de 2018. Até ao
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final de 2018 contará com uma coleção de cerca de 20 livros digitais
temáticos (microsites).
8. Minha Agenda de Saúde – processo de ativação e calendário de
mensagens
Esta agenda é um elemento central na estratégia da promoção da
literacia: iniciada em 2017, necessita ser melhor integrada na área
do cidadão e de comunicar melhor com os restantes dispositivos de
personalização da informação de saúde.
São necessários “ensaios de ativação” com distintos mediadores (SNS,
farmácias, bibliotecas e escolas) em 2017 e 2018.
9. Qualificação dos espaços de atendimento do SNS
Iniciado em 2016, mas com poucos progressos em 2017. Necessita
de um novo começo em 2017. Requer um melhor reconhecimento
das boas práticas existentes, da institucionalização dos responsáveis
pela qualidade do atendimento em todas as unidades do SNS, novos
instrumentos de informação e comunicação e de um módulo de apoio,
valorização capacitação daqueles que, nas receções das unidades de
saúde, atendem o público.
10. Integração dos instrumentos de informação personalizada sobre
cuidados de saúde, incluindo o PIC e a Minha Agenda de Saúde
É importante para a coerência do sistema informação de saúde e
para aquelas que o utilizam (profissionais e cidadão) que se inicie
este projeto natureza integradora com metas calendarizadas para
2017 e 2018.
11. Base de informação SNS+ : O Monitor SNS+
O Monitor SNS+ foi Iniciado em 2017. É necessário contar com uma
versão avançada para fins de novembro de 2017.
A base de informação de saúde que o sustenta (e a outros projetos com
fins similares) deverá ser definitivamente consolidada em 2017/08.
12. SNS+ Comunicação
É importante assegurar uma boa comunicação sobre o desenvolvimento
do SNS+ Proximidade abrangendo todos os interessados. Este projeto
tem início no último trimestre de 2017.
13. Avaliação
Este projeto destina-se a desenhar e implementar um processo de
avaliação para o SNS + Proximidade, que inclua a avaliação tanto de
processos como de resultados.
Iniciado em 2016/2017, para continuidade em 2018/2019.
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