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Planeamento 
em Saúde



O planeamento em saúde é um auxiliar na tomada de decisão, que 
permite racionalizar a aplicação dos recursos disponíveis sob dois 
princípios fundamentais:

- eficiência
- equidade

tentando transformar a realidade através de:
Racionalização de recursos, 
Coordenação de esforços sistémico/multiprofissional,
Atingimento de objetivos pré-definidos, 
Redução de problemas prioritários

implica trabalho permanente contínuo e dinâmico
selecionando prioridades e percursos de ação com nexo de 
causalidade ação/resultado
deve potenciar processos de mudança, qualidade e inovação
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Planos Locais 
de Saúde

da conceção à avaliação



O que são/deverão ser:
 documentos estratégicos e de gestão que visam apoiar a tomada de decisão dos 

responsáveis pelo ACeS e Unidades de Saúde;

 instrumentos fundamentais de governação para a saúde num processo 
coparticipativo / coprodutivo, de compromisso social e de ativação das 
estruturas de saúde;

 processos que visam possibilitar a obtenção de ganhos em saúde;

 uma forma de planeamento de base populacional que articula com os processos 
de planeamento de base institucional (PD ACeS e PA UF)

Em sintonia com as estratégias definidas no PNS e PRS



Objetivos
 Priorização de Problemas de Saúde

 Definir as principais necessidades em saúde

 Ajudar a construir uma visão estratégica

 Definir as mudanças

 Orientar para as melhoras escolhas

 Saúde em todas  as politicas, envolvimento 
e partilha com todos os setores da 
sociedade (coprodução), coordenado pelos 
serviços de saúde locais.



Histórico – observatório regional

mort@lidades.infantil
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Perfis Locais de Saúde
2015 a 2017

Perfil Regional de 
Saúde

2015 a 2017

Plano de Atividades
2007 a 2017

Relatório de Atividades
2007 a 2016 Plano Regional de 

Saúde
2018-2020

As ferramentas apresentadas proporcionam um olhar rápido e integrador sobre a saúde da população da área geográfica de 
influência da Região de Saúde do Centro e são um instrumento de apoio à tomada de decisão, à intervenção e ao planeamento 
regional em saúde, tendo em vista a melhoria da saúde ao nível da região e de cada um dos seus ACeS/ULS.



Histórico

Identificação

Perfis de Saúde
 Perfil de Saúde da Região de Saúde do Centro (PeRS)

 Perfis Locais de Saúde dos ACeS/ULS (PeLS) 

Mort@lidades
 Ferramenta mortalidades

os principais problemas de saúde
os seus determinantes
as necessidades em saúde



Conceção atual
 Ponto de partida dos PeLS:

 Boa caraterização socio-demográfica - quem somos, como 
vivemos, que escolhas fazemos, que saúde temos

 Aprofundada análise de mortalidades

 Visão parcelar da morbilidade 

 Visão macro dos determinantes sociais e económicos

 Base centralizada, sem componente observatório local

 Não necessita ser exaustivo mas conter os pontos críticos 
necessários à tomada de decisão

 Participação minimalista ou ausente de alguns parceiros 
fundamentais!

 Escassa acessibilidade a informação fora do SNS!
 Qualidade da informação/database?
 Não pode ser uma obrigação! Compromisso, formação, 

continuidade, avaliação, divulgação/comunicação
 Estatuto reconhecido? 



Necessidades
USF/UCSP

USP

UCCURAP

Hospitais
e C.Integrados

Papel da
comunidadeCidadão



Necessidades
 Fotografia mais nítida da realidade

 Determinantes de saúde;

 Morbilidade em CSP mas também hospitalar,

setor social e privado;

 Participação multidisciplinar de parceiros 

comunitários;

 Investigação dirigida; 

 Esclarecimento de desvios e seleção de possíveis

estratégias para os ultrapassar.

 da fotografia ao FILME



Necessidades
 Zoom:

 Fio condutor PeLS – PLS – PD ACeS e PAUF

 Aprofundar especificidades locais

 Análise de fatores/condições desviantes

 Investigação dirigida de acordo com necessidades                                             
do ACeS e das Unidades Funcionais

 Analise de redes/malhas causais

 Facilitador da contratualização



Necessidades
 Focagem:

 Assimetrias

 Desigualdades, desvios, abandono e não utilização de serviços

 Disrupção

 Doença/saúde

 Necessidades holísticas, integração de cuidados

 Governação Clínica – acessibilidade, adequação, eficácia e efetividade, 
qualidade



Necessidades
 Panorâmica:

 Conselho Clínico e de Saúde

 Conselhos Técnicos das USF

 Coordenadores de programas

 SI, ID

 Parceiros externos d saúde e do setor social







Obrigado.


