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A Cidadania em Saúde emerge, em 1978, da Declaração de Alma-Ata como “o direito e dever
das populações em participarem individual e colectivamente no planeamento e prestação dos
cuidados de saúde.” (Alma-Ata, 1978)

O cidadão do séc. XXI (Coulter A, 2002) é decisor, gestor e co-produtor de saúde, avaliador,
agente de mudança, contribuinte e cidadão activo cuja voz deve influenciar os decisores em
saúde. (Carta de Otawa, 1986)
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Cidadania em saúde; Qualidade em saúde; Políticas saudáveis

CIDADÃO, capital humano na Saúde
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VALORES do SNS

▪ Universalidade - ninguém é excluído dos cuidados de saúde

▪ Acesso a cuidados de saúde de qualidade

▪ Equidade - todos têm igualdade de acesso aos cuidados de saúde e direito aos
melhores resultados em saúde, independentemente do género, religião, origem
étnica, estatuto social ou capacidade de pagar esses cuidados

▪ Solidariedade - as disposições financeiras do sistema de saúde asseguram que todos
têm acesso aos cuidados de saúde
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QUALIDADE EM SAÚDE

Conceito

“A qualidade em saúde é, a partir dos recursos disponíveis, alcançar
para o utente os maiores benefícios, com os menores riscos
possíveis”.

Motivos para o interesse:

✓Promoção da cadeia de valor em saúde;

✓ Exigências legais de qualidade nos serviços de saúde;

✓ Aspectos éticos.
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IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE 

▪ Sociais, porque os cidadãos se tornam cada vez mais exigentes, e têm maiores
expectativas relativas à saúde e aos cuidados que lhes são prestados;

▪ Éticas, porque os prestadores têm o dever de assegurar uma qualidade de
cuidados de acordo com o nível científico atingido;

▪ Profissionais, porque a qualidade prestigia o prestador e é cada vez mais avaliada
no exercício e no percurso profissional. (IMPERATORI, 1998)
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GOVERNAÇÃO CLÍNICA

A governação clínica constitui-se como um
“compromisso ético de responsabilidade social”, onde o
essencial passa por saber:

▪ ser tolerante com o erro;
▪ celebrar o sucesso;
▪ acreditar no potencial humano;
▪ valorizar o saber prático;
▪ partilhar conhecimento;
▪ ter confiança e ser aberto ao exterior.

(Adaptado de MCSP, 2007)
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Constituição da República Portuguesa

Artigo 64.º

Saúde

1. Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. 
(…)
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Lei de Bases da Saúde - Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro

Base 1

FATORES DETERMINANTES DA SAÚDE Direito à proteção da saúde

1 - O direito à proteção da saúde é o direito de todas as pessoas gozarem do
melhor estado de saúde físico, mental e social, pressupondo a criação e o
desenvolvimento de condições económicas, sociais, culturais e ambientais
que garantam níveis suficientes e saudáveis de vida, de trabalho e de lazer.

2 - O direito à proteção da saúde constitui uma responsabilidade conjunta
das pessoas, da sociedade e do Estado e compreende o acesso, ao longo da
vida, à promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde, a
cuidados continuados e a cuidados paliativos.

3 - A sociedade tem o dever de contribuir para a proteção da saúde em
todas as políticas e setores de atividade.(…)
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Lei de Bases da Saúde - Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro

Base 4

Política de saúde

2 - São fundamentos da política de saúde:

a) A promoção da saúde e a prevenção da doença, devendo ser consideradas na definição e execução
de outras políticas públicas;

b) A melhoria do estado de saúde da população, através de uma abordagem de saúde pública, da
monitorização e vigilância epidemiológica e da implementação de planos de saúde nacionais, regionais e
locais;

c) As pessoas, como elemento central na conceção, organização e funcionamento de estabelecimentos,
serviços e respostas de saúde;

d) A igualdade e a não discriminação no acesso a cuidados de saúde de qualidade em tempo útil, a
garantia da equidade na distribuição de recursos e na utilização de serviços e a adoção de medidas de
diferenciação positiva de pessoas e grupos em situação de maior vulnerabilidade;(…)

e) A promoção da educação para a saúde e da literacia para a saúde, permitindo a realização de
escolhas livres e esclarecidas para a adoção de estilos de vida saudável; (…)
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Lei de Bases da Saúde - Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro

Base 12

Literacia para a saúde

1 - O Estado promove a literacia para a saúde, permitindo às pessoas
compreender, aceder e utilizar melhor a informação sobre saúde, de modo
a decidirem de forma consciente e informada.

2 - A literacia para a saúde deve estar sempre presente nas decisões e
intervenções em saúde pública, impondo a articulação com outras áreas
governamentais, em particular a da educação, do trabalho, da solidariedade
social e do ambiente, com as autarquias e com os organismos e entidades do
setor público, privado e social.
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Literacia em Saúde

Conjunto de competências cognitivas e sociais e a capacidade da pessoa para aceder,
compreender e utilizar informação por forma a promover e a manter uma boa
saúde”. (OMS)

▪ Na população portuguesa os estudos apontam para que 5 em cada 10 pessoas da
população têm níveis reduzidos de Literacia em Saúde;

▪ A melhoria destes valores apresenta-se como uma oportunidade estratégica que poderá
ter impactes diretos na saúde, bem-estar e qualidade de vida da população.
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INTEGRAÇÃO, CONTÍNUIDADE, PROXIMIDADE, PERSONALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, COMUNICAÇÃO …

(Adaptado de SAKELLARIDES C, 2016)

RESULTADOSPERCURSO INDIVIDUAL DE CUIDADOS

PRESSUPOSTOS PARA O REFORÇO DA SEGURANÇA NA 

TRANSIÇÃO DE CUIDADOS
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Pilar 3: Comunicação 
A comunicação efetiva é essencial ao longo de todo o ciclo de cuidados, com particular destaque
para os momentos de transição de cuidados, da transferência de responsabilidade ou da passagem
de informação entre todos os profissionais envolvidos na prestação de cuidados de saúde.

Objetivo Estratégico 3.1 Ações: Otimizar a comunicação intra e interinstitucional
Ações:
a) Implementação da utilização de meios digitais para a divulgação e utilização de normas/orientações e outros instrumentos de boas

práticas clínicas e de gestão;
b) Consolidação da interoperabilidade dos meios digitais para a integração da informação clínica dos doentes.

Objetivo Estratégico 3.2 Ações: Melhorar a comunicação e segurança no processo de transição de cuidados
Ações:
a) Atualização dos normativos sobre comunicação na transição de cuidados de saúde;
b) Desenvolvimento e implementação de ferramentas de comunicação, para uma transição e transferência na prestação de cuidados

segura, entre os profissionais de saúde e os diferentes níveis de cuidados de saúde;
c) Desenvolvimento de programas de formação específica dirigida aos profissionais de saúde, sobre transferência de informação, durante

o processo de transição de cuidados

Objetivo Estratégico 3.3 Ações: Adequar a comunicação da informação clínica ao doente, família e cuidador.
Ações:
a) Atualização do consentimento informado, livre e esclarecido e promoção da sua adequada utilização no processo de comunicação

clínica ao doente;
b) Monitorização da adequada utilização do consentimento informado, livre e esclarecido na comunicação clínica.

Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2021 -2026 (PNSD 2021 -2026) 
Despacho n.º 9390/2021, 24 de setembro
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NORMATIVO PARA UMA SEGURA 

TRANSIÇÃO/PRESTAÇÃO DE CUIDADOS

▪ Despacho n.º 2783/2013 de 20 de fevereiro - Normalização, a nível nacional, no que respeita ao
formato mínimo dos registos clínicos, que possibilita a sua rápida e segura transferibilidade;

▪ Norma DGS | 001/2017 de 08/02/2017 - Comunicação eficaz na transição de cuidados de saúde;

▪ Norma DGS | 015/2013 de 03/10/2013 atualização: 04/11/2015 - Consentimento Informado,
Esclarecido e Livre Dado por Escrito;

▪ Orientação DGS | 018/2011 de 23/05/2011- Mecanismos e procedimentos de identificação
inequívoca dos doentes em instituições de saúde);

▪ Norma DGS | 018/2016 de 03/10/2013 - Reconciliação da medicação.
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FATOR CHAVE PARA A GARANTIA DA SEGURANÇA

COMUNICAÇÃO
REQUISTOS FUNDAMENTAIS

▪ EFICÁCIA

▪ OBJETIVIDADE

▪ INCLUSIVIDADE

▪ LEGLIBILIDADE

▪ ASSERTIVIDADE

▪ COMPETÊNCIA

▪ EMPATIA/INTERAÇÃO

▪ ATUALIZAÇÃO

▪ CONFIRMAÇÃO

▪ DOCUMENTAÇÃO
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Mnemónica ISBAR: auxiliar de memória que permite através de formas simples, memorizar
construções complexas, para serem utilizadas na transmissão verbal:

▪ I: Identificação: Identificação e localização precisa dos intervenientes na comunicação
(emissor e recetor) bem como do doente a que diz respeito a comunicação;

▪ S: Situação atual: Descrição do motivo atual de necessidade de cuidados de saúde;
▪ B: Antecedentes: Descrição de factos clínicos, de enfermagem e outros relevantes, diretivas

antecipadas de vontade
▪ A: Avaliação: Informações sobre o estado do doente, terapêutica medicamentosa e não

medicamentosa instituída, estratégias de tratamento, alterações de estado de saúde
significativas;

▪ R: Recomendações: Descrição de atitudes e plano terapêutico adequados à situação clínica
do doente.

Mnemónica ISBAR
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PRINCÍPIOS INERENTES À SEGURANÇA NA SAÚDE

▪ Promover a liderança efetiva, tendo a segurança como preocupação de toda a equipa; 

▪ Respeitar os limites humanos; 

▪ Promover o efetivo trabalho de equipa; 

▪ Incluir o cliente na gestão do seu projeto de saúde;

▪ Antecipar o inesperado/desenvolver a previsão; 

▪ Produzir indicadores de segurança fiáveis; 

▪ Criar ambiente de aprendizagem permanente;

▪ Informar acerca do que acontece, das falhas e erros, em ordem a corrigir e melhorar.
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AUDITORIAS CLÍNICAS: O DESAFIO

“Measurement for improvement;

not for judgement!”                Donald Berwick
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A Qualidade não é um destino.

É o Caminho…

Boa Viagem
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