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Cuidados de Saúde a nível global
❖ A prestação de cuidados de saúde
está em rota de colisão com aquilo
que são as necessidades dos doentes
e a realidade económica.

❖ Aumento de custos, aumento dos
problemas de qualidade e um
aumento crescente de cidadãos sem
acesso aos cuidados de saúde
necessários, é inaceitável e
insustentável.

Cuidados de Saúde a nível global
❖ À escala planetária as políticas governamentais e os
diferentes Sistemas de Saúde estão a ser rudemente
postos à prova.

❖ As mudanças demográficas, a utilização de nova e
sofisticada tecnologia, as alterações na morbilidade e
nas necessidades sociais, as crescentes expectativas
dos cidadãos, as exigências de abordagem holística
fizeram crescer as expectativas em relação às profissões
da área da saúde.

Uma Visão para o
Sistema de Saúde Holandês em 2040
Se nada for feito em 2040 a
Holanda gastará um quarto do

PIB e ocupará um quarto da sua
população activa na saúde.
McKinsey

Sustentabilidade dos Sistemas de Saúde:
uma preocupação generalizada

Projections of GDP Share of Health
OECD Countries
26,6

20,9

Source: World Economic Forum 2012

Esperança de vida á nascença
e aos 65 anos - Mulheres

Esperança de vida á nascença
e aos 65 anos - Homens

População acima dos 80

Envelhecimento global:
triunfo e desafio
O envelhecimento da população é, antes de tudo, uma história de sucesso para as
políticas de saúde pública, assim como para o desenvolvimento social e económico ...
Gro Harlem Brundtland
Diretora-Geral OMS, 1999

❖

O aumento da longevidade é a principal conquista da humanidade no
séc. XX.

❖

Esta situação não é pois uma tragédia, pelo contrário, é o resultado
de conquistas civilizacionais que foram feitas e que tiveram sucesso.

❖ Em todos os países, e especialmente nos países em desenvolvimento,
medidas para ajudar as pessoas mais velhas a manterem-se
saudáveis e activas são uma necessidade e não um luxo.

Envelhecimento global:
triunfo e desafio
❖ O envelhecimento global é actualmente um triunfo e um
desafio mas é notória a dificuldade da sociedade em
compreender e lidar com este novo fenómeno da crescente
presença de pessoas idosas num mundo cada vez mais
urbanizado e globalizado.

❖

Envelhecer é um triunfo, mas para gozar a velhice é preciso
dispor de políticas adequadas que possam garantir um mínimo
de condições de qualidade de vida para os que lá chegam.

O futuro continua depois dos 65

❖ Os idosos do futuro serão diferentes dos atuais.
❖ Mais escolarizados, mais próximos das novas tecnologias,
saberão que vão viver mais tempo e não fará sentido que
deixem de ser interessantes para a sociedade, aos 65
anos.

❖ As pessoas vão viver mais tempo e têm de se preparar
para isso.
Maria João Valente Rosa
Demógrafa e Diretora da Pordata

O futuro continua depois dos 65

❖ A organização da nossa vida em três fases, a da formação,
a da actividade e a da reforma, tem de ser repensada.

❖ O que vamos fazer com o nosso bónus de vida?
❖ Talvez tenhamos de ter várias carreiras, ao longo da nossa
vida, pois o futuro continua depois dos 65 anos.

❖ Serão necessárias soluções diferentes.
Maria João Valente Rosa
Envelhecimento da Sociedade Portuguesa
Relógio d'Água. 2010

Que Cuidados de Saúde
para o Século XXI
❖ As pessoas estão cada vez mais impacientes perante a

❖
❖

incapacidade dos serviços de saúde de garantirem níveis de
cobertura nacional e de darem respostas que satisfaçam as suas
expectativas e os desafios de um mundo em mudança.
A natureza dos problemas de saúde está a mudar e a um ritmo
inesperado.
O envelhecimento e os efeitos de uma urbanização e globalização
mal geridas, aceleram a propagação mundial de doenças
transmissíveis e aumentam o peso das doenças crónicas e não
transmissíveis.

Que Cuidados de Saúde
para o Século XXI
❖ A negociação de direitos está cada vez mais
❖

❖

politizada.
As tecnologias da informação – e,
nomeadamente, as redes sociais –
transformaram a relação entre os cidadãos, os
profissionais de saúde e os políticos.
Este desencontro entre as expectativas dos
cidadãos e a organização dos sistemas de saúde,
a par do aumento exponencial dos custos, levou
a Organização Mundial da Saúde a alertar, em
2008, que “ficar tudo como dantes, não é
uma opção viável”.

A Atenção Primária à Saúde deve apresentar uma
carteira de serviços para os problemas do século XXI
❖ Envelhecimento populacional.

❖ Aumento da prevalência de patologias crónicas e/ou
degenerativas, diagnosticadas em fases mais precoces da
doença.

❖ Aumento das situações de dependência.
❖ Aumento e variedade de problemas psico-sociais e das situações
relacionadas com a saúde mental.

❖ Aumento da população imigrante.
❖ Mudanças na estrutura familiar.

A Atenção Primária à Saúde deve apresentar uma
carteira de serviços para os problemas do século XXI
❖ Aumento da morbi-mortalidade associada aos estilos de vida não
saudáveis.

❖ Maior informação por parte dos cidadãos, mudanças no
conceito de saúde, gerando-se novas necessidades e expectativas

em saúde.

❖ Maior exigência por parte dos cidadãos na qualidade dos serviços
prestados.

❖ Importante desenvolvimento científico e tecnológico.
❖ Despovoamento das áreas rurais que aumenta o isolamento dos
seus habitantes.

Renovação da Atenção Primária à Saúde
❖ Os cidadãos esperam que o sistema de saúde lhes facilite acesso a
cuidados de saúde com qualidade, equidade e segurança no

momento e no local onde deles necessitam.

❖ Um conceito abrangente de saúde é cada vez mais indissociável da
família e da comunidade, por isso,

❖ É importante assegurar a existência de equipas multiprofissionais que
se possam articular e convergir para a prestação de cuidados de

saúde globais tanto na especificidade do indivíduo e da família como,
de forma mais abrangente, na comunidade.

Renovação da Atenção Primária à Saúde

❖ Existe um crescente reconhecimento de que a APS é uma
ferramenta para fortalecer a capacidade da sociedade para reduzir
as iniquidades na área da saúde.

Saúde e Redução das Desigualdades

❖ Atenção Primária à Saúde, associada a melhores
condições sociais e ambientais resultantes de políticas
sociais e de saúde pública, constituem-se como factor
determinante para se alcançar qualidade, efectividade

e equidade nos serviços de saúde, reduzindo assim as
desigualdades.

Renovação da Atenção Primária à Saúde

❖ A meta fundamental

da renovação da APS é obter ganhos

sustentáveis de saúde para todos.

❖ Implica reconhecer e facilitar o seu papel como uma abordagem
para promover condições de saúde e de desenvolvimento

humano mais equitativas.

Renovação da Atenção Primária à Saúde

❖

Significa dar mais atenção às necessidades
estruturais e operacionais, tais como acesso,
financiamento apropriado, adequação e
sustentabilidade de recursos, compromisso
político e o desenvolvimento de sistemas
que assegurem cuidados de alta qualidade.

Lei dos Cuidados
Inversos

A disponibilidade de bons cuidados de saúde tende a variar
inversamente com a necessidade da população atendida.
Esta lei dos cuidados inversos ocorre mais onde a assistência médica
está mais exposta às forças do mercado, e menos quando essa
exposição é reduzida.

❖

In effect there are fewer GPs doing more work with less resource
and it is simply not sustainable.

❖ There has been a doubling of consultation figures in the past 10
years but on top of that there is probably a doubling of
complexity.
Martin Marshall
Professor of health-care Improvement
University College - London

Prof. Dionne Kringos – projecto PHAMEU
Atenção Primária em 31 Países Europeus

Investigadora de sistemas de saúde
Departamento de Medicina Social
Faculdade de Medicina
Universidade de Amesterdão

Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde projecto PHAMEU
Há um conjunto de questões, cujo

desenvolvimento é imprescindível para o
fortalecimento da APS: uma visão

governamental clara do futuro da APS,
protecção da equidade no acesso, regimes
remuneratórios adequados, planificação dos
recursos humanos para evitar carências futuras,
melhoria da coordenação e articulação entre

níveis de cuidados.

Jornal Médico de Família
Março 2012

Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde projecto PHAMEU

Se os Estados pretendem uma melhor gestão/organização da
Atenção Primária à Saúde, terão que investir num sistema
de informação integrado e de alta qualidade, a nível
nacional – um aspecto actualmente em falta ou com

deficiências na grande maioria dos países estudados.

Desenvolvimento da
Atenção Primária à Saúde

❖ Quando olhamos para dados da OCDE sobre hospitalizações

❖

evitáveis em doenças como asma ou diabetes, verificamos que
muita da despesa seria evitável com recurso atempado e adequado
a atenção primária de qualidade.
Como tal, reforçar o investimento em APS poderá ser uma parte
importante da solução no sentido de garantir a sustentabilidade dos
sistemas de saúde, melhorar a saúde da população e,
consequentemente, fortalecer a economia.
Dionne Kringos

Desenvolvimento da
Atenção Primária à Saúde
❖ Ao investir-se mais em prevenção
e promoção da saúde, a longo
prazo, os sistemas de saúde
poderão evitar custos com doenças
evitáveis.

Dionne Kringos

Novas formas de prestação de
Atenção Primária à Saúde
❖

A evidência científica a nível internacional indica
que os sistemas de saúde baseados em atenção
primária à saúde efetivos, com profissionais
altamente treinados e exercendo na

comunidade,

❖

prestam cuidados com maior efetividade, tanto

em termos de custos como em termos clínicos,
em comparação com os sistemas com uma fraca

orientação para a atenção primária à saúde.

Barbara Starfield
The New England
Journal of Medicine
November 2008

Atenção Primária à Saúde – Princípios
ATRIBUTOS
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Atributos Essenciais

Atributos Derivados

Acesso

Longitudinalidade
Coordenação
Barbara Starfield

Integralidade

Orientação
Familiar
Orientação
Comunitária
Competência
Cultural

Renovação da
Atenção Primária
à Saúde

Organização Pan–Americana da Saúde
Renovação da Atenção Primária em Saúde nas
Américas: documento de posicionamento.
Washington, D.C: OPAS/OMS, © 2007.

Valores, Princípios e Elementos de um Sistema de
Saúde com base na Atenção Primária à Saúde

Identificação de Valores
essenciais para estabelecer as

prioridades nacionais e para
avaliar se as mudanças sociais
respondem às necessidades e

expectativas da população.

Direito ao mais alto nível
possível de saúde
Equidade
Solidariedade

Valores, Princípios e Elementos de um Sistema de
Saúde com base na Atenção Primária à Saúde

Princípios que estabelecem os
fundamentos para as políticas de
saúde, legislação, critérios de

avaliação, geração e alocação dos
recursos para o funcionamento do

sistema de saúde.

Valores, Princípios e Elementos de um Sistema de Saúde com
base na Atenção Primária à Saúde
Elementos que são os componentes
organizacionais e funcionais que permitem
organizar as políticas, os programas e os
serviços.
Cobertura e acesso universais
Atenção integral e integrada
Ênfase na promoção e prevenção
Cuidados apropriados
Orientação familiar e comunitária
Mecanismos de participação activa
Marco político, legal e institucional sólido
Organização e gestão óptimas
Políticas e programas pró-equidade
Primeiro contacto
Recursos humanos apropriados
Recursos adequados e sustentáveis
Acções intersectoriais

Equidade na Saúde

❖

A equidade é um dos alicerces dos valores sociais: a forma como
as sociedades tratam os seus membros menos favorecidos reflecte
um julgamento implícito ou explícito sobre o valor da vida
humana.

❖

O raciocínio lógico por trás disso não é simplesmente a eficiência,
custo–efectividade ou a caridade: em vez disso, numa sociedade
justa, a equidade deve ser vista como um imperativo moral e uma
obrigação legal e social.

Que desafios estão à nossa frente?
❖

Organização da APS valorizando mais os desejos e as expectativas
dos cidadãos

❖

Trabalho assistencial da APS assente em equipas multiprofissionais

❖

Hierarquias técnicas aperfeiçoadas

❖ Maior autonomia de gestão da APS como elemento fundamental
para o seu cabal desempenho

❖

Sistemas de informação e utilização de tecnologias de comunicação

Como os enfrentamos?

❖

Dignificando as condições de trabalho, os meios técnicos, a
qualidade da formação e reconhecendo e recompensando
adequadamente a complexidade, a dureza e a dificuldade do

trabalho em atenção primária à saúde.

Renovação da
Atenção Primária à Saúde
❖ O bom funcionamento

da atenção primária à saúde depende do

trabalho, da criatividade e da dedicação dos seus profissionais,

desde que existam condições organizativas e lideranças
esclarecidas e competentes que os enquadrem.

❖ Não há como mudar a Qualidade final dos serviços sem a
cooperação dos profissionais e sem mudanças de
comportamento.

Roberto Passos Nogueira

Que Cuidados de Saúde
para o Século XXI
❖

Parte da atenção renovada na atenção primária de saúde resulta do
sentimento generalizado, em particular nos países mais ricos, de uma
crise iminente, com Médicos de Família insuficientes, uma carga de
trabalho cada vez mais insustentável, subfinanciamento por parte dos
governos, fragmentação entre atenção primária, cuidados
hospitalares e continuados e uma população com perfis de risco e
cargas de doença em permanente alteração.

❖

A questão que se coloca, é: Como deverá um sistema de atenção
primária à saúde operar no século 21?

Que Cuidados de Saúde para
o Século XXI
❖ Desde a definição de atenção primária estabelecida em AlmaAta em 1978 que não havia tanta procura sobre a melhor forma
de fornecer um sistema de primeiro contacto que seja justo,

equitativo, acessível, eficaz, sustentável e, sobretudo, que
melhore a saúde e o bem-estar da população que serve.

❖ Hoje em dia, o enfoque desproporcional nos hospitais e na subespecialização, tornou-se “a maior fonte de ineficácia e
desigualdade”, segundo a OMS.

Fazer o futuro …

❖

A dificuldade não está tanto no
desenvolvimento de novas ideias,

❖

mas sim em como livrar-nos das antigas.

John Maynard Keynes

Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
❖ Configurar uma agenda 2030
requer um olhar crítico sobre o
que se obteve até 2020 e o que
terá de ser feito até 2030.

Integração da Saúde Mental
na Atenção Primária
❖

Tratar as perturbações mentais tão cedo quanto
possível, holisticamente, e perto da casa e da
comunidade da pessoa, leva aos melhores
resultados de saúde.

❖

Além disso, a Atenção Primária oferece
oportunidades incomparáveis para a prevenção
das perturbações mentais e a promoção da saúde
mental, para a educação da família e da
comunidade e para colaboração com outros
sectores.

% de doentes que procuram ajuda de um profissional
devido a problemas psicológicos ou emocionais
❖

a maioria das pessoas com problemas de saúde mental recorre
tendencialmente ao Médico de Familia e de modo mais expressivo do
que no resto da UE, o que reforça a importância, na perspectiva de
uma melhor efetividade de intervenção, da regular e efetiva
articulação entre as Equipes Comunitárias de Saúde Mental e as
Equipes de Atenção Primária, tendo em vista o potenciar das
capacidades diagnósticas e terapêuticas dos profissionais de Atenção
Primária à Saúde.
Fonte: EENSM, 2013

The habits of improvers

Matching knowledge systems and
improvers’ habits

Aprender

Influenciar

Resiliência

Criatividade

Pensamento
sistémico

Questiona, encara os
problemas, reflexivo

Empatia, facilitador,
confortável com o
conflito

Otimista,
assume riscos
calculados, tolera a
incerteza

trabalha em equipa,
pensamento crítico,
gerador de ideias

Estabelece ligações,
sintetiza, aceita a
mudança

Paul Batalden (2015)
unpublished working document.

APS e COVID-19
Lições aprendidas

APS e COVID-19
❖ A pandemia COVID-19 prejudicou física, mental, económica e
socialmente a vida de muitas pessoas e colocou uma pressão
intensa nos sistemas de saúde.

❖

Para enfrentar com eficiência esses desafios, a política de saúde
não pode concentrar-se apenas em "vírus e hospitais".

❖ Muito foco foi colocado na ampliação das capacidades
hospitalares. No entanto, a pandemia também está afetando
profundamente a saúde de muitas pessoas que não estão
infectadas pelo vírus.

APS e COVID-19
❖

É necessário que os sistemas de saúde continuem a adaptar-se
para lidar com esta pandemia e que adoptem uma estratégia
abrangente para atender a todas as necessidades de saúde física,
mental e social das populações afetadas direta ou indiretamente
pelo COVID-19.

❖ Pessoas que vivem com condições crónicas não são apenas
altamente vulneráveis a complicações e morte por COVID-19, mas
também sofrem interrupções nas suas rotinas regulares de
cuidados.

APS e COVID-19
❖

A crise do COVID-19 demonstra a importância de colocar a
atenção primária à saúde no centro dos sistemas de saúde, tanto
para gerir um aumento inesperado da procura como para manter
a continuidade dos cuidados para todos.

❖ Um forte atendimento da atenção primária - organizada em
equipes multidisciplinares e com funções inovadoras para
profissionais de saúde, integrado com serviços de saúde
comunitários, equipados com tecnologia digital e trabalhando com
incentivos bem planejados - ajuda a fornecer uma resposta bemsucedida do sistema de saúde.

APS e COVID-19
❖

Desenvolvimentos promissores e inovadores na atenção primária
à saúde foram acelerados durante a pandemia.

❖

Esses esforços precisam ser expandidos ainda mais para garantir
que os sistemas de saúde sejam mais resistentes a futuras
emergências de saúde pública, mas também para enfrentar os
desafios do envelhecimento das sociedades e do crescente fardo
das condições crónicas.

❖

A atenção primária à saúde reduz assim a pressão sobre os
sistemas de saúde, oferecendo atenção abrangente e preventiva
durante e após a crise pandémica.

❖

A COVID-19 teve um impacto complexo na APS, havendo settings com melhor
acesso e coordenação, equilibrado em questões de recursos e de fluxos de
informação, mas com uma redução do acesso.

❖

A APS continua a constituir a pedra angular na resposta à COVID-19 e tem se
mostrado altamente adaptável para atender às demandas da epidemia.

❖

A APS precisará de recursos, equipamentos, formação e financiamento suficientes.

September 2020

Um Futuro para a Saúde:
todos temos um papel a desempenhar
O relatório propõe uma transição do
sistema actual, centrado no hospital e
na doença, em que todas as acções têm
como objecto e alvo o doente,
para um sistema centrado nas pessoas
e baseado na saúde, em que os
cidadãos são parceiros na promoção da
saúde e na organização dos cuidados.

Relatório Gulbenkian
Setembro 2014

Obrigado
pela vossa atenção

luis.pisco@arslvt.min-saude.pt

