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CHAVE DE SIGLAS E ABREVIATURAS
ACeS
ARS Norte
CSP
DE

Agrupamento de Centros de Saúde
Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.
Cuidados de Saúde Primários
Diretor Executivo do ACES

DSP

Departamento de Saúde Pública

DSS

Diagnóstico de Situação de Saúde

HTA

Hipertensão Arterial

M&A

Monitorização e Avaliação

PLS

Plano Local de Saúde

PNS

Plano Nacional de Saúde

PRSN
SAM
SIARS
TMTBP

Plano Regional de Saúde do Norte
Sistema de Apoio ao Médico
Sistema de Informação das ARS
Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmões

ULS

Unidade Local de Saúde
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O que se pretende com
este Relatório?

INTRODUÇÃO
O período de Avaliação Intercalar dos Planos Locais de Saúde teve
início no último trimestre de 2014 e foi considerado como uma fase
geradora de um novo impulso ao processo de implementação dos
PLS, ao nível local.
O presente relatório pretende evidenciar em que fase de progresso
se encontra o processo de implementação dos Planos Locais de
Saúde (PLS) 2011-2016,
2016, nos 24 Agrupamentos de Centros
ntros de
Saúde (ACES)/Unidades
S)/Unidades Locais de Saúde (ULS) da região Norte,
através da observação e análise de várias componentes, tendo tido
como principais intervenientes as Unidades de Saúde Pública
(USP), as chefias dos ACES/ULS
AC
e o Departamento de Saúde
aúde
Pública
ública (DSP) da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.
(ARS

Norte).Pretende
Pretende,

ainda,

identificar

as

principais

dificuldades/constrangimentos que os atores locais têm tido, desde
a fase de construção
o até à fase atual de implementação dos
do PLS, e
formas de os ultrapassar.
Considera-se
se que, para o sucesso da implementação de um PLS,
PLS os
três fatores-chave
chave são a qualidade do processo de construção do
PLS,, em que as componentes principais (diagnóstico de situação
situação de
saúde, estratégias de saúde, objetivos de saúde, plano de
monitorização e avaliação e plano de comunicação) devem estar
presentes;

a

participação

precoce

das

principais

partes

interessadas (como, por exemplo, a participação das principais
entidades internas e externas à saúde na identificação e
hierarquização das necessidades de saúde e dos principais
recursos da comunidade) e, por fim, o grau de compromisso e
apoio de cada uma das principais partes interessadas (ou seja,
a assunção de um compromisso social, através da disponibilização
de recursos necessários ao desenvolvimento das estratégias de
saúde com maior impacto esperado nas necessidades de saúde da
população).
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Passados quase quatro anos após o início do processo de
construção e implementação dos PLS na região Norte e, no âmbito
da avaliação intercalar dos mesmos, é necessário saber o que nos
falta fazer até ao final de 2016, independentemente
independentemente da fase em que
cada ACES/ULS
S/ULS se encontra.

sta avaliação pretende, ainda, “alavancar” os PLS da
Por fim, esta
região Norte,
Norte nos seus diferentes estádios, tomando como
referência o Plano Regional de Saúde do Norte
orte (PRSN) 2014-2016
e o Plano Nacional
acional de Saúde (PNS) 2014-2020, de modo
odo a colocar,
de uma forma prática,
a, o alinhamento e a convergência das
estratégias definidas na obtenção de mais e melhores anos de vida
com saúde, tendo por base as necessidades de saúde identificadas
e priorizadas aos níveis regional e local.
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Como foi efetuada a
avaliação?

METODOLOGIA
Para uma reflexão conjunta com os ACES/ULS
AC
sobre o processo de
implementação

dos

PLS,

foram

agendadas

reuniões

de

acompanhamento dos PLS com o Diretor Executivo e demais
membros do Conselho Clínico e de Saúde do ACES ou o Conselho
de Administração da ULS,
ULS o Coordenador da USP e respetiva
equipa; pelo DSP estiveram presentes,
presentes, em cada uma destas
reuniões, a Diretora
iretora do Departamento e Delegada de Saúde
Regional do Norte (substituída
substituída pela Delegada de Saúde
Saúde Regional
Adjunta, nos seus impedimentos) e a equipa da Área Funcional
Planeamento em Saúde.
Saúde
Nestas reuniões, realizadas em cada um dos 24 ACES/ULS
/ULS da
região Norte,, entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015, foi feito um
breve ponto de situação (pela equipa
equipa local) sobre o processo de
implementação e a avaliação intercalar do PLS, com base na lista
de verificação (em anexo) previamente disponibilizada pelo DSP,
DSP
ao qual tinha sido dado conhecimento prévio do seu preenchimento.
preenchimento.
Foram, ainda, discutidos os principais obstáculos encontrados,, bem
como os “passos
passos seguintes”
seguintes a priorizar até 2016.
Os resultados da análise quantitativa e qualitativa (análise de
conteúdo) das Listas de Verificação,
V
da
a sua discussão nas reuniões
efetuadas, dos
os memorandos dessas reuniões e dos Relatórios de
Avaliação Intercalar dos
dos PLS enviados pelos 24 ACES/ULS da
região, fazem parte integrante deste relatório.
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O que foi alcançado?

RESULTADOS
Resultados de Processo

Lista de Verificação

Qualidade do processo de construção do PLS
A maioria dos PLS foram construídos entre maio e dezembro de

O PLS foi construído com
base no documento “Planos
Locais de Saúde: Termos de
referência para a sua
construção (partes I e II,
DSP 2011) ”? (aceda aqui)

2011, com base num mesmo referencial, que assenta no

Quais os componentes
essenciais que se
encontram presentes no
PLS do seu ACES?
(diagnóstico de situação de
saúde, estratégias de
saúde, objetivos de saúde,
plano de monitorização e
avaliação e plano de
comunicação)

Os componentes menos presentes nos PLS foram o plano de

NOTA: Uma estratégia de
saúde consiste num
“Conjunto coerente de
técnicas específicas
organizadas com o fim de
alcançar determinado(s)
objetivo(s) reduzindo, assim,
um ou mais problemas de
saúde”.
(adaptado de Imperatori E,
Giraldes MR. Metodologia do
Planeamento da Saúde –
manual para uso em serviços
centrais, regionais e locais. 3ª
edição. Lisboa: Escola Nacional
de Saúde Pública. Obras
avulsas 2.Oa; 1993)

Quais os componentes do
PLS mais facilmente
desenvolvidos e quais as
principais dificuldades
encontradas?

planeamento dito clássico em saúde, incorporando aspetos
inovadores na sua operacionalização,
operacionalização, em conformidade com a
experiência (nacional e internacional) e estado da arte atuais.

monitorização e avaliação e o plano de comunicação.
Os componentes mais presentes nos PLS foram o diagnóstico de
situação de saúde (DSS) (que inclui, também, a identificação e
hierarquização dos principais problemas e necessidades de saúde
da população), a definição das estratégias de saúde a implementar
e a definição dos objetivos de saúde.
Quadro 1 – Qualidade do processo de construção do PLS: principais componentes
Qualidade do Processo de construção do
PLS (auto avaliação)

Sim

Não

Não
respondeu

Com base nos Termos de Referencia

22

1

1

Diagnóstico Situação Saúde

24

0

0

Estratégias de Saúde

24

0

0

Objetivos de Saúde

23

1

0

Plano de Monitorização & Avaliação

15

6

3

Plano de Comunicação

9

9

6

Os componentes mais presentes nos PLS foram, também,
referidos como os tendo sido mais facilmente desenvolvidos,
desenvolvidos
sobretudo, devido a: existência de um referencial teórico (Termos de
Refêrencia)
rencia) comum e acessível a todos, construído com uma
linguagem clara e objetiva; a disponibilização,
disponibilização, por parte do DSP, da
base de evidência necessária, não só sob a forma de ferramentas
ferram
disponíveis na web que, a nível dos ACES, permitiram a análise da
mortalidade e morbilidade, bem como também sob a forma de
estudos (como, por exemplo, o estudo da carga global da
d doença na
região Norte);
Norte a experiência, o saber-fazer dos profissionais de
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saúde pública no que diz respeito à construção e atualização do Lista de Verificação
diagnóstico de situação de saúde;; o trabalho sinérgico que advém
do trabalho em equipa multidisciplinar da USP.
Como principais dificuldades encontradas na construção dos
PLS foram referidos vários aspetos relacionados quer com fatores
externos
ternos à equipa da USP, responsável pela coordenação técnica
deste processo, quer internos,
in
nomeadamente: a falta de treino dos
profissionais da USP na definição do plano de M&A, do plano de
comunicação e das recomendações para a intervenção; o excesso
de

atividades

não

programadas

d
de

Autoridade

de

Saúde,
aúde,

consumidoras do tempo disponível;
disponível a dificuldade em mobilizar os
parceiros internos e externos; a falta de acesso aos sistemas de
informação
formação internos aos ACES/ULS
AC
e as carências de recursos
básicos, humanos e materiais,
materiais por parte das USP.
A instabilidade organizacional dos ACES,
AC , à altura do início do
processo de construção dos PLS, com Unidades Funcionais ainda
em

formação/organização,

com

falta

de

uma

estratégia

organizacional clara e a indefinição de parcerias formais, são
aspetos internos aos ACES/ULS referidos como fatores de
constrangimento, pela incapacidade de mobilização,
mobiliza
quer das
as
equipas internas aos ACES/ULS,
AC
quer dos parceiros externos, na
fase precoce de construção dos
do PLS (para a identificação e
hierarquização conjuntas das necessidades de saúde da população
e dos principais recursos existentes/a mobilizar).
mobilizar)
Ainda relativamente às dificuldades relacionadas com a base de
evidência para a construção dos PLS, foram referidos: o acesso
dificultado aos dados para a atualização do DSS, que permitiria a
definição das prioridades; a atualização insuficiente dos dados
disponíveis; a qualidade questionável dos dados então obtidos
os a
partir do Sistema de Informação das ARS (SIARS), dado estes
serem de base institucional (inscritos) e não de base populacional
(residentes); a falta de estudos de morbilidade nos Cuidados
Cuidados de
Saúde Primários (CSP)..
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O processo de construção
do PLS envolveu a
participação de…?

Participação precoce das principais partes interessadas
O processo de construção do PLS envolveu,
envolveu, sobretudo, os
profissionais das Unidades de Saúde Pública (USP) dos ACES/ULS,
os Diretores Executivos e os Conselhos Clínicos e de Saúde. É de
salientar

que

foi

mais

difícil

envolver

os

hospitais/centros

hospitalares de referência do que os parceiros externos ao setor da
saúde.
Quadro 2 – Processo de construção do PLS: participação das
das principais partes
interessadas
Qualidade do Processo de construção do
PLS (auto avaliação)

Sim

Não

Não
respondeu

Envolveu profissionais da Unidade Saúde
Pública

17

6

1

Envolveu o Diretor Executivo

15

6

3

Envolveu o Conselho Clinico e de Saúde

15

7

2

Envolveu as Unidades Funcionais do ACES

12

10

2

Envolveu o hospital

7

16

1

Envolveu parceiros externos

12

11

1

Identificaram recursos da comunidade em
conjunto com parceiros externos

7

16

1

Cerca de 29% (7/24) dos ACES/ULS identificaram, em conjunto com
os parceiros externos ao ACES/ULS, quais os recursos da
comunidade disponíveis e/ou a disponibilizar para cada
necessidade de saúde identificada.
identificada. Foi considerado como um dos
fatores de sucesso desta etapa existir uma descrição dos recursos
da comunidade no Diagnóstico
Diagnóstico de Situação de Saúde (1ª etapa do
processo de construção dos PLS), como ponto de partida. A criação
de um grupo de acompanhamento do PLS, com representantes dos
parceiros externos,
externos, o trabalho em equipa e a presença de materiais
de divulgação sobre estratégias de promoção da saúde e
determinantes da saúde,, também foram referidos como fatores que
contribuem para o sucesso da identificação conjunta dos recursos
da comunidade, com os parceiros
p
externos.

PLANOS LOCAIS DE SAÚDE DO NORTE 2011-2016
2011
AVALIAÇÃO INTERCALAR
2014/2015

11

Foram considerados fatores de insucesso desta etapa a falta de Lista de Verificação
envolvimento dos parceiros externos, quer por falta de articulação
interinstitucional,
institucional, quer por falta de prática dos profissionais nas
metodologias que promovem a participação pública.. Também um
DSS que não contemple a caracterização
cara
dos recursos da
comunidade,, a falta de apoio da direção do ACES/ULS (por
inexistência dos próprios
rios órgãos diretivos ou por falta de atenção ao
desenvolvimento do PLS), a difícil mobilização dos recursos devida
a fatores externos, como a dispersão geográfica, e uma organização
do trabalho que não contemple tempo para estas atividades,
atividades foram
identificados como fatores de insucesso.
Foi

referido,

várias

vezes,

como

um

dos

fatores

de

constrangimento à promoção da participação interna e externa,
externa
o curto prazo estabelecido (entre maio e setembro de 2011) para a
construção dos PLS, por
po dificultar aos profissionais das USP a
mobilização dos
os parceiros considerados chave (nomeadamente,
para a realização da técnica de consenso – técnica de grupo
nominal, para a identificação e priorização das necessidades de
saúde e dos recursos da comunidade).
comunidade) A falta de apoio dos DE,
quer pela instabilidade organizacional dos ACES, nomeadamente,
devido às mudanças ocorridas a nível dos DE e CCS, quer pela
prioridade organizacional ser atribuída à estabilidade das equipas
prestadoras de cuidados de saúde em detrimento das USP, que
também estavam a iniciar um processo de reorganização,
re
, foi
considerado como um fator que dificultou a promoção da
participação. Ainda sob o ponto de vista organizacional, foi referido
como fator de constrangimento à promoção da participação a
ausência

de

Conselho

da

Comunidade
Comunidade

constituído

e

em

funcionamento, considerado essencial para o acesso aos parceiros
externos ao ACES/ULS e sua mobilização.

Quais as principais
dificuldades encontradas
na participação precoce
interna e externa e como
estão a ser/vão ser
ultrapassadas?
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Lista de Verificação

Outros aspetos mencionados como não facilitadores da promoção
da participação referem-se à falta de treino/experiência
/experiência dos
profissionais das USP na construção de planos de saúde da
população e no uso de metodologias qualitativas de promoção da
participação dos parceiros internos e externos,
externos, a falta de rotina na
articulação com os
o hospitais/centros hospitalares de referência e a
difícil comunicação da missão das
d
USP, quer interna,
interna quer
externamente.
Perante ass dificuldades encontradas na promoção da participação
par
precoce das principais partes interessadas,
interessadas, foram descritas
algumas formas de as ultrapassar, algumas já em curso e outras
a serem implementadas no futuro, designadamente:
− O apoio do Diretor Executivo e do Conselho Clinico e de Saúde,
através da divulgação interna do PLS, orientando os planos de
atividade das Unidades Funcionais (UF) e o plano de
desempenho do ACES;
− Criar condições para uma colaboração interinstitucional com o
hospital, privilegiando o contacto com o seu representante no
Conselho da Comunidade;
− Apostar no presidente do Conselho da Comunidade como
elemento catalisador dos
dos parceiros externos, uma vez que este
é, normalmente, o representante da(s) autarquia(s), com acesso
à rede social da área geográfica, e no vogal de saúde pública do
CCS, como elemento catalisador dos parceiros internos;
− Substituir o equipamento informático
informático obsoleto existente, de
forma a facilitar o trabalho dos profissionais das USP na
manutenção de uma base de evidência atualizada, essencial à
construção, monitorização e avaliação dos PLS;
− A

organização

da

USP

deve

fomentar

a

participação

multidisciplinar dos seus profissionais, tomando em consideração
multidisciplinar
os seus contributos, reforçando a coesão da equipa e definindo
equipas de planeamento;
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− Utilizar as reuniões entre equipas e com os parceiros externos Lista de Verificação
como meio para divulgação do PLS, interna e externamente;
− A USP deve ter uma estratégia de comunicação interna definida
e o seu Coordenador
oordenador deve ser proativo junto da direção do
ACeS,
S, na colocação do PLS na agenda do ACeS/ULS;
− Definir os indicadores de contratualização dos ACeS
AC
como
decorrentes das prioridades definidas no PLS e implementar um
plano de monitorização pelo CCS;
− A divulgação externa do PLS deve ser efetuada de modo a
motivar as instituições/serviços para a execução das estratégias
definidas como prioritárias no PLS.

Grau de compromisso e apoio de cada uma das principais
partes interessadas
Os Diretores Executivos dos ACES/Presidentes dos Conselhos de
Administração das ULS, os Conselhos Clínicos e de Saúde e as
Unidades de Saúde Pública dos ACES/ULS são considerados os
mais comprometidos com o processo de implementação dos PLS. É
de salientar,, pela negativa, o baixo grau de compromisso dos
Hospitais/Centros Hospitalares a este processo.
Quadro 3 – Grau de compromisso e apoio das diferentes partes interessadas

dos profisionais da USP
do DE ou Presidente CA
do CCS
das Unidades Funcionais
do Hospital

1 (nada
comprometido)

2

3

4

5 (muito
comprometido)

1
4
2
6
12

1
0
2
4
3

7
3
3
4
1

7
7
10
4
0

5
5
3
0
0

Qual o grau de
compromisso e apoio ao
processo de implementação
do PLS?
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Lista de Verificação
Indicadores locais de
contratualização, planos de
desempenho, planos de
atividades alinhados com
principais necessidades
de saúde definidas no PLS?

Observa-se
se uma evolução positiva, entre os anos de 2012 e 2014,
em termos do alinhamento dos indicadores de contratualização e
Planos de Desempenho dos ACES com as principais necessidades
de saúde da população definidas nos PLS, o mesmo acontecendo
em 63% dos ACES em relação aos Planos de Atividades das
respetivas Unidades Funcionais. No que diz respeito aos parceiros
externos, este processo de alinhamento, apesar de se encontrar em
curso em cerca de 42% dos ACES/ULS, parece estar mais
atrasado.
Quadro 4 – Alinhamento dos indicadores de contratualização com o PLS

indicadores de contratualização com base nas NSS 2012
indicadores de contratualização com base nas NSS 2013
indicadores de contratualização com base nas NSS 2014
PD com base no PLS em 2012
PD com base no PLS em 2013
PD com base no PLS em 2014
UF que tenha PA com base no PLS
Parceiro externo com PA baseado no PLS

Sim

Não

Não
Respondeu

9
15
17
7
13
15
15
10

11
6
4
11
5
3
3
8

4
3
3
6
6
6
6
6

Foi referido pelos respondentes que as
as várias unidades funcionais
do ACeS (USP,
(
Unidades de Saúde Familiares/Unidades
amiliares/Unidades de
Cuidados de Saúde Personalizados,
Personalizados Unidades de Cuidados
C
na
Comunidade
omunidade, Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados)
artilhados) e
alguns

dos parceiros externos,
externos como as autarquias
autarquia e os

agrupamentos de escolas, já desenvolviam atividades, entre outras,
outr
de promoção da saúde, enquadradas nas prioridades de saúde
nacionais. Como exemplos, referem-se os programas regionais
PASSE- Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar
(promoção
promoção de alimentação saudável nas escolas), PRESSE –
Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar
(educação sexual nas escolas),
escolas), ambos da iniciativa do DSP da ARS
Norte, e a distribuição de fruta escolar (iniciativa da União
União Europeia).
Também há exemplos de USF que direcionaram os seus Planos de
Acompanhamento Interno (projetos de melhoria contínua
nua tendo por
fim chegar à acreditação)
acreditação) para temas apoiados nas necessidades
n
de saúde priorizadas no PLS, como por exemplo:: diagnóstico
precoce duma população em risco de Doença
D
Pulmonar
ulmonar Obstrutiva
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Crónica e avaliação da qualidade dos cuidados prestados aos Lista de Verificação
diabéticos adultos. É, também, de referir o exemplo da criação de
uma consulta multidisciplinar para o acompanhamento de casos de
dependência alcoólica, com a parceria da autarquia, bem como a
monitorização da exposição ao fumo do tabaco e a prevenção do
seu consumo e a construção
rução de projetos conjuntos com a autarquia
(p.e. “Literacia em Saúde”),a
Saúde”),a partir das necessidades de saúde
prioritárias definidas nos respetivos PLS.
Como um dos resultados do processo de implementação dos PLS é,
também,

de

referir

o

aumento

do

registo

das

patologias

diagnosticadas no SAM, no período compreendido entre 2011 e
2014. A divulgação do PLS e da metodologia de identificação e
hierarquização das necessidades de saúde e de construção dos
indicadores de M&A junto das USF/UCSP, sensibilizou-as para a
importância dos registos clínicos no SAM.
SAM
Foram

referidos

como

fatores

de

constrangimento

do

compromisso e apoio das principais partes interessadas ao
processo de implementação do PLS:
PLS: a atribuição de prioridade a
outras atividades na
a organização do trabalho da USP, em
detrimento das estratégias consideradas prioritárias no PLS; a
pouca

articulação

que

se

faz

com

os

parceiros

(partes

interessadas); o processo de contratualização,
contratualização não alinhado com as
necessidades de saúde priorizadas; a instabilidade
ins
de dos órgãos de
gestão; a falta de envolvimento das principais partes interessadas,
interessadas
no momento da construção do PLS.
Foram referidos como fatores facilitadores do compromisso e
apoio das principais partes interessadas ao processo de
implementação

do

PLS:

o

alinhamento

do

processo

de

contratualização com as necessidades de saúde definidas no PLS,
PLS
facilitando o compromisso das equipas/Unidades
equipas/Unidades Funcionais do
ACES/ULS com o PLS, uma vez que,
que tanto o Plano
lano de
Desempenho, como os Planos
P
de Atividades das Unidadess
Funcionais contribuem para as metas do PLS. A existência de um
grupo de acompanhamento do PLS, a participação das diferentes
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Lista de Verificação

partes interessadas no momento da construção do PLS, a prática de
articulação com os parceiros, o empenho do coordenador da USP
(envolvendo
envolvendo os profissionais e facilitando
acilitando o trabalho em equipa) e o
empenho

do

DE
DE/CCS

foram

também

considerados

fatores

facilitadores do compromisso e apoio das principais partes
interessadas.
Foram considerados como fatores-chave
chave para a integração das
necessidades de saúde da população na agenda local de
contratualização a existência de um PLS com uma definição clara
contratualização:
das necessidades de saúde, bem como um DSS com informação
abrangente e atualizada, apoiada na melhor evidência disponível; o
reconhecimento por parte dos órgãos de gestão do ACES/ULS, de
reconhecimento,
que o PLS é um documento de apoio à gestão, na elaboração do
Plano de Desempenho
esempenho e na assunção, por todos, das prioridades de
saúde definidas.
Com o propósito de fazer avançar
vançar o processo de implementação
No âmbito do processo de
implementação do PLS, face
à reflexão efetuada e aos
objetivos a atingir até 2016,
quais os “passos
seguintes” a priorizar?

dos PLS na região, os respondentes definiram como sendo
prioritário investir:
investir: no envolvimento e maior articulação com os
parceiros internos e externos,
externos sendo, para tal, fundamental a
elaboração de um plano de comunicação do PLS; na monitorização
e avaliação dos resultados da avaliação intercalar, bem como a
respetiva divulgação. Por último,
último foi referida a necessidade de
serem desenvolvidos estudos de investigação, direcionados para as
necessidades de saúde priorizadas e seus determinantes e,
também, em alguns casos, a revisão ou atualização do DSS.
Como sugestão concreta do modo como a implementação do

Apresentar uma sugestão
concreta do modo como a
implementação do Plano
Regional de Saúde do Norte
2014-2016 pode facilitar o
processo de implementação
dos Planos Locais de Saúde
2011-2016

PRSN pode facilitar a implementação dos PLS,
PLS foi referido que
deveria haver uma articulação
articulação direta com as autarquias e outros
parceiros externos, através de reuniões de trabalho regulares,
regulares por
exemplo. Sem concretização de uma proposta, foi veiculado pelos
respondentes que o PRSN traduz o alinhamento entre os vários
níveis de planeamento,
planeament reforçando a mudança no nível local (onde
“acontecem as coisas”).
coisas”) Do mesmo modo, o PRSN apoia a
integração e a avaliação dos PLS, facilitando, deste modo, as
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parcerias locais. Foi, também, por outro lado, referido que o Plano
Regional de Saúde do Norte deveria
deve
refletir todas as prioridades e
necessidades de saúde da população identificadas nos vários PLS
de toda a região Norte podendo, assim, por sua vez, os PLS ser um
contributo importante para o Plano Regional de Saúde.
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Resultados de Saúde
Uma vez que o tempo decorrido e a informação de saúde disponível ainda não permite
efetuar uma avaliação dos objetivos de saúde definidos nos PLS da região Norte, optámos
por, nesta secção, averiguar qual o grau de alinhamento existente entre os objetivos de
saúde definidos nos PLS e os definidos no PRSN 2014-2016
2014 2016 e no PNS 2012-2020,
2012
e as
orientações da estratégia de saúde europeia (Health 2020).

O Quadro 5 apresenta, de um modo sumário, o grau de alinhamento dos PLS com o PRSN,
PNS e Health 2020, podendo-se
se concluir que este alinhamento foi melhor conseguido em
relação aos objetivos de saúde relacionados com a redução da mortalidade prematura,
prematura do
que em relação aos objetivos de saúde relacionados com a redução da morbilidade ou
o com
os determinantes da saúde.

Recorda-se
se que, na altura da construção dos PLS da região Norte (2011), para o nível local
encontravam-se
se disponíveis, sobretudo, dados de mortalidade. Para além destes, existiam
dados de morbilidade hospitalar relativos ao ano de 2008, bem como os dados de alguns
estudos efetuados a esse nível.. Os dados registados no Sistema de Informação das ARS
(SIARS) ainda não tinham qualidade nem representatividade suficientes para poderem ser
utilizados no processo local de planeamento em saúde.
saú

Por último, os PLS definiram objetivos de saúde em relação a outros problemas de saúde
identificados a nível local,, nomeadamente: doença isquémica cardíaca (11/24),
pneumonia (3/24), acidentes de transporte (2/24), bronquite crónica, enfisema e asma
(1/24), mortalidade infantil (1/24), mortalidade pós-neonatal
pós neonatal (1/24), tumor maligno do colo do
útero (1/24), consumo de fruta (1/24) e consumo de legumes (1/24).
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Quadro 5 – Grau de alinhamento dos PLS com o PRSN, o PNS e a estratégia de saúde europeia (Health 2020)

PLANOS DE
SAÚDE

OBJETIVOS DE SAÚDE
Diminuir a taxa bruta de mortalidade prematura (0-64
(0
anos) das
doenças cerebrovasculares, em ambos os sexos, para 7,8/100000
habitantes
Atingir uma taxa bruta de mortalidade prematura (0-64
(0
anos) do
tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmões, em ambos os
sexos, inferior a 16,4/100000 habitantes
Manter a taxa bruta de mortalidade prematura (0-64
(0
anos) do tumor
maligno do estômago, em ambos os sexos, em 9,5/100000
habitantes

PRSN 20142016

ALINHAMENTO PLS
13/24 (todas as idades:19/24)

9/24 (todas as idades: 11/24)

10/24 (todas as idades: 8/24)

Diminuir a taxa bruta de mortalidade prematura (0-64
(0
anos) do tumor
maligno da mama feminina para 11,0/100000 habitantes

9/24 (todas as idades: 12/24)

Atingir uma taxa bruta de mortalidade prematura (0-64
(0
anos) do
tumor maligno do cólon e reto, em ambos os sexos, inferior a
8,2/100000 habitantes

8/24 (todas as idades: 12/24)

Atingir uma proporção de inscritos nos ACES/ULS com diagnóstico
de Diabetes, em ambos os sexos, inferior a 13,0%

2/24 (mortalidade: 12/24)

Atingir uma proporção de inscritos nos ACES/ULS com diagnóstico
de perturbações depressivas, em ambos os sexos, inferior a 9,0%

0/24 (mortalidade por suicídio: 5/24)

Diminuir a taxa
tax de incidência de tuberculose, em ambos os sexos,
para 22,4/100 000
Diminuir a taxa de internamento por doença pulmonar obstrutiva
crónica, em ambos os sexos, para 27,0/100 000
Diminuir a taxa de incidência da infeção VIH, em ambos os sexos,
para 3,0/100 000

7/24
2/24
0/24 (mortalidade: 3/24)

Diminuir a prevalência de HTA, em ambos os sexos, para 37,0%

1/24

Diminuir a prevalência de consumo de tabaco, em meio escolar (3º
ciclo) nos últimos 30 dias (consumo atual), em ambos os sexos, para
25,0%

5/24

Diminuir a prevalência de obesidade nas crianças escolarizadas entre
1/24
os 6 e os 8 anos para 14,0%
Diminuir a prevalência do consumo do álcool, em meio escolar (3º
ciclo) nos últimos 30 dias (consumo atual), em ambos os sexos, para
30,0%
Diminuir a proporção de jovens escolarizados, aos 16 anos, com
inatividade física, em ambos os sexos, para valores inferiores a
39,0%

PNS 20122020

0/24

Reduzir a mortalidade prematura (≤70
(
anos), para um valor inferior a
20%

20/24

Aumentar a esperança de vida saudável aos 65 anos de idade em
30%

24/24 (indiretamente, pois este
indicador não é utilizado nos PLS)

Reduzir a prevalência do consumo de tabaco na população com ≥ 15
anos e eliminar a exposição ao fumo ambiental (EFA)

5/24 (mortalidade por TMTBP: 11/24)
EFA: 0/24

Controlar a incidência e a prevalência de excesso de peso e
obesidade na população infantil e escolar, limitando o seu
crescimento até 2020

1/24

Reduzir a mortalidade prematura

20/24

Aumentar a esperança média de vida à nascença

HEALTH 2020

0/24 (mortalidade por doença crónica
do fígado e cirrose e doenças
atribuíveis ao álcool: 7/24)

Diminuir as desigualdades/iniquidades

Aumentar o bem-estar
bem
das populações

24/24 (indiretamente, pois este
indicador não é utilizado nos PLS)
Sobretudo as
desigualdades/iniquidades
geográficas, evidenciadas através do
processo de construção e
implementação dos PLS
Indicador “bem-estar”
“bem
não utilizado
nos PLS
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES
Qualidade
ualidade do processo de construção do PLS
Todos os PLS foram elaborados de acordo com os “Termos de Referência” elaborados e
disponibilizados pelo DSP e posteriormente “validados” pelas USP.
Os componentes mais facilmente desenvolvidos foram o diagnóstico de situação de saúde
(que inclui, também, a identificação e hierarquização dos principais problemas e
necessidades de saúde da população), a definição das estratégias de saúde a implementar
e a definição doss objetivos de saúde.
Os componentes desenvolvidos com maior dificuldade foram o plano de monitorização e
avaliação e o plano de comunicação.

Participação
articipação precoce das principais partes interessadas
nteressadas
O processo de construção dos PLS envolveu, sobretudo, os profissionais das Unidades de
Saúde Pública dos ACES/ULS, os Diretores Executivos e os Conselhos Clínicos e de
Saúde.
Foi mais difícil envolver os hospitais/centros hospitalares de referência do que os parceiros
externos ao setor da saúde.
As Unidades de Saúde Pública tiveram dificuldade em utilizar metodologias de promoção da
participação dos parceiros internos e externos no processo de construção e implementação
dos PLS.
Os parceiros externos foram envolvidos em cerca de 50% (12/24) dos PLS.

Grau
rau de compromisso e apoio de cada uma das principais
partes interessadas
Os Diretores Executivos dos ACES/Presidentes dos Conselhos de Administração das ULS,
os Conselhos Clínicos e de Saúde e as Unidades de Saúde
Saúde Pública dos ACeS/ULS são
considerados os mais comprometidos com o processo de implementação dos PLS.
Observa-se
se uma evolução positiva, entre os anos de 2012 e 2014, em termos do
alinhamento dos indicadores de contratualização e Planos de Desempenho dos
dos ACES com
as principais necessidades de saúde da população definidas nos PLS, o mesmo
acontecendo em 63% dos ACES em relação aos Planos de Atividades das respetivas
Unidades Funcionais.
No que diz respeito aos parceiros externos, este processo de alinhamento,
alinhamento, apesar de se
encontrar em curso em cerca de 42% dos ACES/ULS,
ACES/ULS, parece estar mais atrasado.
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RECOMENDAÇÕES
Melhorar as organizações
O Planeamento é uma tarefa operativa que serve também para a otimização dos recursos,
que são escassos.. Os recursos profissionais da USP com formação específica em
Planeamento em Saúde devem
deve afetar horas ao planeamento em saúde, para que o
processo seja harmónico e dinâmico.
dinâmico
Uma das funções primordiais da Saúde Pública é a de melhor traduzir e efetuar a translação
do conhecimento,, também numa perspetiva de melhoria da literacia em saúde.
saúde Daí que o
PLS tenha de ser compreendido e interiorizado por todos os profissionais do ACES/ULS,
AC
pois todas as unidades funcionais contribuem, com as suas atividades,
atividades para o atingir dos
objetivos de saúde definidos no PLS. Trabalhar conjuntamente com as diferentes Unidades
Funcionais neste sentido será
ser muito motivador para todas as equipas de saúde, uma vez
que compreendem de que forma a sua atuação está a contribuir para
para a melhoria do estado
de saúde e bem-estar da população.
É preciso comunicar interna e externamente o que é que já está a ser feito, bem como o que
ainda falta fazer e que contribui para a satisfação das necessidades de saúde
s
priorizadas.
Aumentamos o valor social do PLS quando o tornamos um instrumento de melhoria da
saúde e bem-estar
estar das populações.

Comprometer as pessoas
Implementar
mplementar o PLS significa colocar nas várias agendas (internas e externas ao setor
público da saúde) as necessidades de saúde da população, e exige criatividade e inovação.
Aproveitar o momento da avaliação intercalar para comunicar (interna e externamente) o
que já foi feito por todos e que contribui para a melhoria do estado de saúde e bem-estar da
população, torna visível o que cada parceiro está a fazer nesse sentido.
sentido Há que aproveitar
as parcerias já estabelecidas (noutros âmbitos) e aproveitar o momento da
d avaliação
intercalar para comprometer novos parceiros na
a implementação do PLS.
PLS
Os profissionais dos ACES/ULS
AC
têm que ser ajudados a tomar consciência/identificar que
atividades estão a desenvolver que contribuem para os objetivos de melhoria da saúde
definidos no PLS. Contudo, para o processo de implementação do PLS é imprescindível
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fazer este mesmo exercício com
m os parceiros externos pois, ao identificarem as suas
atividades com os objetivos de saúde do PLS, ficam motivados e adotam-no.
A implementação do PLS deve ser,
ser acima de tudo, um compromisso social que permita
permit o
alinhamento das estratégias desenvolvidas por diferentes parceiros (partes interessadas),
para atingir objetivos de saúde comuns.
comuns

Melhorar/modificar procedimentos
No âmbito da implementação do PLS é necessário definir procedimentos que permitam
identificar, analisar e comunicar o que cada parceiro faz e o que falta fazer,, ou seja, que
permitam fazer a ponte entre as atividades efetuadas e os objetivos de saúde expressos no
PLS (o que se pretende atingir), face às necessidades
n
de saúde identificadas.
É, também, necessário divulgar exemplos de boas práticas na implementação dos PLS,
PLS
observadas nos ACES/ULS.
Os PLS devem ser instrumentos de alinhamento com as necessidades de saúde da
população, para os diversos planos de atividades das unidades funcionais do ACES/ULS
ACE
(se
este não ocorrer
rrer através do processo de contratualização) e para os planos de atividades
dos principais parceiros externos permitindo, assim, uma integração dos processos de
planeamento de base populacional (PLS) e de base institucional (Planos de Atividades,
Planos de Desempenho…).
Para tal, é imprescindível implementar
mplementar um Plano de Comunicação efetivo com o objetivo de
capacitar todos os parceiros (internos e externos) envolvidos e informar sobre os resultados
obtidos na implementação do PLS.
Por último, deverão ser incluídos e/ou reforçados os processos de identificação das
da
necessidades de saúde sentidas pela população e de discussão das estratégias de saúde
com os principais parceiros da comunidade.

Como recomendação final,, a avaliação intercalar dos PLS 2011-2016
2011 2016 deverá, agora, ser
complementada com a perspetiva das restantes partes interessadas (internas e, sobretudo,
externas)
ernas) sobre a sua participação no processo de implementação dos PLS.
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Partilha de algumas
experiências
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Numa autarquia com dois PLS, o coordenador da USP de um dos ACES criou, na sua equipa, um grupo de
trabalho para a comunicação, com o objetivo de facilitar um maior envolvimento dos parceiros-chave,
parceiros
numa fase em que o seu PLS necessitava de um novo impulso para a sua implementação.

Como a Comunicação facilita a
implementação do PLS
Numa fase em que o PLS necessitava
va de um novo impulso

O

para a sua implementação, a coordenadora da USP criou, a

inicialmente dirigido a parceiros

partir da sua equipa multiprofissional, um grupo de

externos,

trabalho focado no envolvimento dos parceiros-chave
parceiros

convidados a visitar a USP/ACES e

(internos

de

onde lhes era apresentado o PLS,

comunicação. Nesta área funcional desenvolvem-se
desenvolvem ideias,

evoluiu e, através da área de

apresentações públicas sob a forma de poster ou boletins

comunicação

informativos, eventos que contemplam encontros e

também se destina aos parceiros

palestras, que permitem identificar novos parceiros a

internos, das restantes Unidades

envolver, bem
em como dar visibilidade às
à atividades dos que

Funcionais
is do ACES.

já contribuem para o Plano Local de Saúde.

A criação e manutenção da área

e

externos)

através

de

atividades

projeto

“um

os

dia com…”

quais

da

USP,

eram

agora

para a comunicação na USP
Num ACES em que o eixo estratégico é a comunicação

implica uma reorganização do

interna e externa, como modo de estabelecer ou reforçar

método de trabalho, assim como

parcerias para a implementação do PLS, prevê-se
prev
realizar

uma planificação disciplinada das

ass seguintes atividades: a apresentação do PLS em

atividades

reuniões e congressos;; a preparação do «Encontro da USP»

desenvolvidas

sob o tópico do novo ciclo de planeamento; a criação dum

modo a ser colocada a Saúde em

site ou utilização das redes sociais para uma maior

todas as agendas (interna e

divulgação das necessidades de saúde priorizadas
prio
pelo

externas) de uma forma mais

PLS.

eficaz.

que
na

já

são

equipa,

de
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Um ACES com dois CONCELHOS,
CONCELHOS em que o concelho mais urbano tem, por sua vez,
vez dois PLS, criou um
grupo de trabalho articulado entre todos os parceiros, com o objetivo de capacitar as instituições dessas
comunidades,
s, através da disponibilização de informação no âmbito daa Promoção da Saúde,
Saúde dirigida aos
determinantes dos principais problemas de saúde identificados nos PLS.
PLS

EMPODERANDO OS PARCEIROS-CHAVE
PARCEIROS
Por iniciativa do Conselho da Comunidade de

Todos

um dos ACES foi criado um grupo de

apresentam

recomendações

para

acompanhamento

PLS,

intervenção

dirigidas

às

diferentes

composto inicialmente por elementos da USP,

instituições,

efetuadas

pelo

das duas autarquias e por representantes das

trabalho.

do

respetivo

instituições locais. Com a opção estratégica
apoiada

na

capacitação

das

diferentes

instituições para a promoção da saúde, foi
desenvolvido um método de divulgação de
informação sobre os principais determinantes
da saúde que influenciam a morbimortalidade
da população residente.
A parceria entre ACES que partilham
parti
a mesma
autarquia levou a alargar o grupo de
acompanhamento inicial a elementos do
segundo ACES, que planificou as suas
atividades, entre as reuniões mensais, criação
de endereço eletrónico conjunto e de mail list
com mais de 200 instituições – das quais se
destacam as escolas, juntas de freguesia,
instituições de solidariedade social e as
Unidades Funcionais dos ACES – e na

estes

suportes

informação

grupo

a
de

O veículo privilegiado para a disseminação da
informação foi o correio eletrónico1, mas a
mesma foi também disponibilizada nos sites
das duas autarquias, incluindo o flyer de
apresentação dos PLS respetivos e ainda um
documento

de

Perguntas

Frequentes

relacionadas com o PLS, tendo como públicopúblico
alvo os parceiros-chave
chave dos ACES.
A plataforma de comunicação criada com os
endereços eletrónicos e a dinâmica do próprio
grupo

de

acompanhamento,

envolvendo

profissionais de várias instituições dentro e
fora do setor da saúde, permitiu criar uma
rede de recursos comunitários, empoderando
os parceiros - chave no compromisso de ter a
Saúde (as necessidades de saúde) nas suas
agendas.

organização do material a divulgar.
As designadas “Caixas de Ferramentas” são
compostas por material informativo didático,
incluindo
ndo séries de diapositivos, folhetos,
cartazes e brochuras, mas também apoio
documental e jogos dirigidos
rigidos a crianças.

1

de

Uma avaliação posterior demonstrou a pouca eficácia deste meio de divulgação
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2

2

Reuniões
euniões de acompanhamento dos PLS com o Diretor Executivo e demais membros do Conselho Clínico e de Saúde do
ACES ou o Conselho de Administração da ULS, o Coordenador
Coorden
da USP e respetiva equipa, a Diretora do Departamento de
Saúde Pública da ARS Norte e Delegada de Saúde Regional do Norte (substituída pela Delegada de Saúde Regional Adjunta,
nos seus impedimentos) e a equipa da Área Funcional Planeamento
Plane
em Saúde do DSP.
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ACES Barcelos/Esposende

ACES Aveiro Norte

ACES Alto Ave

ACES Baixo Tâmega

ACES Alto Tâmega e Barroso

ACES Braga
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ACES Douro Sul

ACES Feira/Arouca

ACES Espinho/Gaia

ACES Gaia

ACES Famalicão

ACES Gerês/Cabreira

PLANOS LOCAIS DE SAÚDE DO NORTE 2011-2016
2011
AVALIAÇÃO INTERCALAR
2014/2015

ACES Gondomar

ULS Matosinhos

ACES Maia/Valongo

ACES Porto Oriental

ACES Marão Douro Norte

ACES Póvoa/Vila do Conde
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PLANOS LOCAIS DE SAÚDE DO NORTE 2011-2016
2016
AVALIAÇÃO INTERCALAR
2014/2015

ACES Santo Tirso/Trofa

ULS Alto Minho

ACES Vale do Sousa Norte

ACES Vale do Sousa Sul

ULS Nordeste

ACES Porto Ocidental

