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Plenário | Observar para intervir 
Ana Tato, ACES Grande Porto I - Santo Tirso/Trofa 

Inácia Rosa, Unidade de Saúde Publica - Unidade Local de Saúde do Nordeste 

Ana Azevedo, Centro de Epidemiologia Hospitalar - Centro Hospitalar Universitário de São João 

 

1. Os Planos Locais de Saúde (PLS) são instrumentos orientadores do planeamento em 

saúde dos ACES/ULS, com grande utilidade no processo de contratualização; 

2. A criação dos PLS permitiu alinhar as atividades dos serviços de saúde com as 

principais necessidades de saúde da população; 

3. Foram identificados alguns desafios como a necessidade de uma linguagem comum, 

de modo a perceber onde estavam e onde queriam chegar; 

4. O PLS, ao trazer consensos alargados entre os diferentes grupos profissionais, 

contribuiu para um maior envolvimento das equipas na prossecução de ganhos em 

saúde para a população; 

5. Destacaram-se alguns resultados alcançados com o PLS 2012-2016 do ACES Santo 

Tirso/Trofa, nomeadamente: a evolução das unidades funcionais; a melhoria 

sistemática dos rastreios oncológicos; a forte governação clínica; a constituição de um 

Conselho Técnico em todas as unidades funcionais; e a cooperação com as instituições 

dos dois concelhos de abrangência, nomeadamente o Centro Hospitalar do Médio Ave; 

6. A construção do PLS da Unidade Local de Saúde do Nordeste contou com o 

envolvimento de múltiplos parceiros, numa abordagem multissetorial; 

7. A realização de duas sessões públicas com representantes de várias instituições, 

possibilitou, numa primeira fase, a priorização dos principais problemas de saúde e a 

seleção de estratégias de saúde e, numa segunda fase, a elaboração e assinatura de 

cartas de compromisso entre as partes interessadas; 

8. A seleção de elos locais em cada município e a condução de reuniões com os 

principais intervenientes da comunidade da área geográfica de influência de Bragança 

contribuíram para o envolvimento das partes interessadas, reforçando o compromisso 

assumido; 
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9. Desde a sua criação, em 2012, o Centro de Epidemiologia Hospitalar do Centro 

Hospitalar Universitário de São João tem vindo a sofrer uma grande evolução do ponto 

de vista estrutural: além da incorporação de unidades já existentes no hospital 

(Serviço de Saúde Ocupacional, Unidade de Qualidade e Segurança do Doente, 

Unidade de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos, 

Unidade de Investigação e Registo Oncológico), foram recentemente integrados novos 

serviços como a Unidade de Formação e o Serviço de Certificação; 

10. Esta estrutura permite a rentabilização dos recursos humanos hospitalares e propicia a 

colaboração entre as várias unidades integrantes, em coerência com os desígnios 

transversais do hospital; 

11. O conceito “observar para intervir” pode ser perspetivado a partir de três dimensões: 

observar no sentido de diagnóstico de situação, para identificação de alvos de 

intervenção; observar enquanto intervenção per se, desde que os estudos 

observacionais efetuados sejam publicados; e observar na perspetiva de avaliar o 

efeito das intervenções realizadas; 

12. A intervenção do Centro de Epidemiologia Hospitalar é diversa e foi exemplificada 

com um estudo referente à taxa de ocupação das camas e à projeção de necessidades 

de camas no futuro, no âmbito do Plano de Contingência de Temperaturas Extremas 

Adversas – Módulo Inverno. 
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Plenário | Vigilância epidemiológica em 
contexto de alterações climáticas 
Emanuel Dutra, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

Sofia Núncio, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 

Jorge Jonas Brant, Universidade de Brasília 

 

1. As alterações climáticas já se fazem sentir, sendo fundamental monitorizar os fatores 

ambientais; 

2. Foram apresentados alguns processos subjacentes às alterações climáticas, como o 

aumento do dióxido de carbono na atmosfera, que condiciona o aumento médio da 

temperatura do ar; 

3. As alterações climáticas destacam-se especialmente no Mediterrâneo, que está mais 

seco e mais quente, e onde se verifica redução da precipitação, maior retenção de 

água na atmosfera e amplificação dos extremos de temperatura devido à redução da 

água no solo; 

4. As alterações climáticas podem ser quantificadas através da utilização de modelos 

computacionais (globais, regionais e locais); 

5. O calor extremo contribui diretamente para o aumento do número de óbitos, 

principalmente relacionados com problemas cardiovasculares e respiratórios, em 

particular na população mais idosa, sendo as zonas costeiras menos afetadas devido à 

proximidade ao mar (efeitos de brisa); 

6. É essencial que as escolhas tomadas pelos diversos atores com influência nas políticas 

ambientais conduzam ao aumento da resiliência do sistema às alterações climáticas, 

no sentido de um desenvolvimento sustentável; 

7. Considera-se que a redução da poluição e a limitação do aumento da temperatura 

terão, a curto prazo, efeito na saúde pela diminuição da mortalidade e, a longo prazo, 

efeito no clima pela diminuição da temperatura média global; 

8. São vários os fatores que têm contribuído para o aumento do número de casos de 

doenças transmitidas por vetores observado nos últimos anos, com destaque para o 

papel das alterações climáticas; 
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9. As alterações climáticas têm, por um lado, o potencial de aumentar a distribuição ou a 

abundância de vetores artrópodes e de animais enquanto reservatórios e, por outro, a 

possibilidade de prolongar o ciclo de transmissão dos agentes infeciosos; 

10. O impacto das alterações climáticas nas doenças transmitidas por vetores vai depender 

do agente em causa e da espécie do vetor; 

11. No âmbito da situação atual na Europa, foi destacado o aumento da incidência da 

borreliose de Lyme (encefalite transmitida por carraças), febre hemorrágica da 

Crimeia-Congo (em 2012, foram detetadas carraças infetadas com o vírus, em 

Espanha, na proximidade da fronteira com Portugal), febre pelo vírus do Nilo 

Ocidental (identificação de 3 cavalos infetados em Portugal fora da época de atividade 

dos Culex), e dengue (casos autóctones em Espanha e França); 

12. A par da vigilância epidemiológica das doenças transmitidas por vetores, é 

fundamental a vigilância dos vetores responsáveis pela transmissão dos agentes 

infeciosos, contribuindo para um sistema de alerta precoce e potenciando a adequação 

de medidas de controlo para que o impacto na saúde das populações seja diminuído; 

13. As avaliações de risco são limitadas por ciclos complexos de transmissão dos agentes 

infeciosos e múltiplos determinantes; 

14. A atual rede de mobilidade, nomeadamente o trânsito internacional de pessoas, 

permite a deslocação, num curto período de tempo, de pessoas provenientes de áreas 

endémicas para destinos onde as equipas de saúde estão habitualmente mal 

preparadas para dar resposta a eventuais casos de doenças importadas; 

15. Após o pico de produção de petróleo, atingido pela maioria dos países entre 2010 e 

2015, grande parte da população vai entrar em cenário de colapso ou de energia 

descendente; 

16. Os efeitos na saúde decorrentes das alterações climáticas podem ser diversos: alergias, 

dificuldade de acesso a água potável, migrações, conflitos, impacto negativo na saúde 

mental, entre outros; 

17. Os vetores têm capacidade de adaptação, sendo expectável assistirmos a cenários nos 

quais os agentes patogénicos irão apresentar novos ciclos de transmissão; 



 

 

Av. Alm. Gago Coutinho 151, 1700-033 Lisboa          www.anmsp.pt          cnmsp@anmsp.pt 

Resumo do I Congresso Nacional dos Médicos de Saúde Pública – Página 5 de 9 

 

18. Foi destacada a importância da construção de modelos lógicos e da utilização do 

modelo Planeamento Estratégico Situacional (desenvolvido por Carlos Matus) no 

planeamento de intervenções; 

19. Aspetos como a interpretação dos dados recolhidos no âmbito da vigilância 

epidemiológica de doenças transmissíveis e a sua disseminação para a ação devem ser 

reforçados; 

20. Existem várias iniciativas brasileiras de relevo no âmbito da vigilância epidemiológica, 

destacando-se, como exemplos: (1) o sistema de informação para a vigilância 

entomológica (SIS VETOR), (2) a aplicação “Guardiões da Saúde” (ferramenta de 

vigilância participativa que permite partilhar o estado de saúde), e (3) o ProEpi - 

Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo (rede que conecta 

profissionais). 
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Plenário | Saúde em Todas as Políticas 
Ema Paulino, Ordem dos Farmacêuticos 

João Pedro Vieira, Câmara Municipal do Funchal 

Aitor Varea Oro, Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade do Porto 

 

1. A otimização e a utilização responsável dos medicamentos podem poupar milhões 

de euros ao Estado; 

2. O aumento da esperança média de vida da população apresenta grandes desafios 

no campo da saúde, em particular o aumento previsível das doenças não 

transmissíveis; 

3. O consumo de recursos de saúde tem aumentado nas últimas décadas e, 

principalmente, nos últimos anos de vida; 

4. As farmácias são parte integrante do sistema de saúde, cujo papel de proximidade 

junto dos cidadãos deve ser reforçado, visto que constituem, muitas vezes, o 

primeiro ponto de contacto com os serviços de saúde; 

5. O pelouro da saúde numa autarquia procura a universalidade; 

6. Passar de saúde em todas as políticas para saúde em todos os políticos é um 

desafio, que requer a participação do Médico de Saúde Pública; 

7. Tempo visto como o recurso mais importante de que dispomos; 

8. A implementação de políticas, planos, programas e/ou projetos só é possível se 

trabalharmos em proximidade das populações e das estruturas de decisão - pensar 

global, agir local; 

9. O arquiteto pode ser um agente de promoção da saúde; 

10. A Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto elaborou o diagnóstico sócio 

espacial das ilhas do Porto, com vista à intervenção no sentido de melhorar as 

condições de habitabilidade da população; 
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11. As ilhas do Porto caracterizam-se por um tecido social (inquilinos e proprietários) e 

físico fragilizado, cujo problema extravasa os intervenientes, devendo ser abordado 

a nível institucional; 

12. Intervenções conduzidas sectorialmente são limitadas do ponto de vista de ganhos 

sociais e sustentabilidade no tempo, devendo ser privilegiada a construção de uma 

rede de cooperação para a reabilitação; 

13. A habitação enquanto determinante da saúde deve ser trabalhada em conjunto 

com os peritos técnicos da área, como é o caso dos arquitetos. 
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Plenário | Contratualização em Saúde Pública 
Ricardo Mestre, Administração Central dos Serviços de Saúde 

Rui Capucho, Unidade de Saúde Pública – ACES Alto Tâmega e Barroso 

Nuno Rodrigues, Unidade de Saúde Pública Moinhos – ACES Oeste Sul 

 

1. A contratualização é um instrumento de política de saúde e um método de 

governação do sistema de saúde; 

2. A contratualização é uma opção estratégica enquanto forma de relacionamento 

entre financiadores e prestadores assente numa filosofia contratual, cuja finalidade 

é a melhoria contínua da resposta às necessidades da população; 

3. A contratualização e o financiamento são importantes, mas devem estar alinhados 

com todos os outros instrumentos de política de saúde para a efetiva melhoria da 

organização dos serviços de saúde; 

4. Tem-se assistido à alteração de paradigma no sentido de se valorizarem cada vez 

mais os resultados em saúde em detrimento da negociação de metas e indicadores; 

5. No âmbito da contratualização, é de realçar o papel dos Serviços de Saúde Pública 

na identificação de necessidades em saúde e na definição de prioridades 

assistenciais, bem como na contratualização interna das Unidades de Saúde Pública 

(USP); 

6. A matriz multidimensional para a USP está em fase de consolidação; 

7. Da realidade da contratualização em Saúde Pública, salienta-se a incapacidade de 

medir resultados relevantes, o tempo despendido e a abordagem permanente das 

mesmas temáticas; 

8. Para a contratualização das USP requerem-se: (1) menos burocracia, (2) sistemas 

de informação, (3) indicadores de Saúde Pública e (4) um pacote financeiro 

associado; 

9. Os Médicos de Saúde Pública, tendo em conta as suas competências, constituem os 

profissionais mais qualificados para assumirem o planeamento estratégico dos 
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ACES/ULS e a definição de indicadores, devendo apoiar os processos de 

contratualização interna e externa; 

10. É importante questionar se faz sentido contratualizar metas, na ausência de 

recursos adequados para atingi-las; 

11. Numa perspetiva histórica da reforma dos Cuidados de Saúde Primários, realça-se o 

projeto-piloto de Regime Remuneratório Experimental dos médicos da carreira de 

clínica geral, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 117/98, de 5 de maio, que 

antecedeu a criação das Unidades de Saúde Familiar em 2005 e dos ACES 

(incluindo a constituição das USP) em 2008; 

12. A evolução da contratualização em Cuidados de Saúde Primários é notória ao longo 

de três modelos de contratualização que vigoraram até à data, sendo de sublinhar 

o predomínio inicial de indicadores de processo, em que as metas eram definidas 

pela avaliação histórica, bem como a transição de uma negociação top-down para 

bottom-up; 

13. A experiência dos processos de contratualização no ACES Alto Tâmega e Barroso 

permitiu identificar como ferramentas de gestão (1) a política de recursos humanos, 

(2) a política de incentivos, (3) a designação de lideranças e (4) as agendas 

políticas e de outros stakeholders; 

14. Para uma contratualização efetiva das USP, é necessário o envolvimento dos 

profissionais e o menor foco em atividades sem benefícios objetivos para a Saúde 

Pública; 

15. A contratualização das USP, contrariamente à de outras unidades funcionais de um 

ACES em que a periodicidade é anual, deverá abranger um período de tempo mais 

alargado, de modo a que possam ser contratualizados ganhos em saúde para a 

população. 


