
 

 

 

Av. Alm. Gago Coutinho 151, 1749-084 Lisboa                www.anmsp.pt                geral@anmsp.pt 

Consulta Pública do PNS 2021-2030: Contributos ANMSP 

07 de maio de 2022 

 

 

Comentário global 

O PNS é um dos principais instrumentos norteadores da política de saúde em Portugal, 

além dos limites do setor da saúde, dos seus profissionais e stakeholders, indo ao 

encontro de toda a sociedade civil. Nesse sentido, o enquadramento teórico da 

elaboração deste PNS parece captar esta noção ao basear-se numa metodologia 

participativa e em co-criação. No entanto, tratando-se pela primeira vez de um PNS com 

um horizonte temporal de uma década, fortemente enquadrado pela Agenda do 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, aparenta ser um documento 

inacabado, centrado na doença e conservador na abordagem, não sendo claro como 

deverá ser transacionado para a ação. A sustentação do PNS dependerá ainda da 

clarificação do seu modelo de governação (além do previsto no Despacho n.º 

4429/2018), incluindo os métodos de articulação nacional com os Programas de Saúde 

Nacionais (incluindo os prioritários) e articulação subnacional, de forma a atribuir 

responsabilidade a todos os seus intervenientes. 

 

Damos nota da extensão e profundidade do diagnóstico de situação realizado. Contudo, 

não fica claro quais os critérios de seleção das necessidades de saúde, em particular as 

expressas pelos stakeholders da Comissão de Acompanhamento. Adicionalmente, deve 

também ser clarificado como estes membros foram selecionados e se representam a 

sociedade civil em todos os setores e níveis de governação. Por outro lado, deverá ser 

mais explícito quais os problemas de saúde prioritários, dado ser apresentada apenas 

uma listagem de todos os problemas, sem aparente ordenação. Os objetivos fixados são 

em grande número e, maioritariamente, dirigidos à mortalidade como end-point e, em 

parte, desagregado apenas por sexo, não considerando outras variáveis de desigualdade. 

Esta abordagem poderá ser redutora, ao ignorar medidas de incidência e prevalência dos 

principais problemas de saúde, assim como a redução de fatores de risco e/ou aumento 

dos fatores protetores. De forma a ser mais claro onde se pretende chegar em termos da 

saúde da população em 2030, poderia ser considerado 1 a 3 objetivos macro, baseados 

em indicadores compostos de saúde. As estratégias selecionadas no PNS são diversas, 
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sem uma aparente prioridade das áreas de intervenção e falta de clarificação e de 

identificação das necessidades de articulação entre os diferentes Ministérios, setores e 

sociedade civil. Consideramos que devem também ser orientadas pelo seu custo-

oportunidade e custo-efetividade, tendo em conta o contexto de implementação 

Português, da União Europeia e Global, e ter um foco muito maior na promoção da saúde 

e prevenção da doença.  

 

Parece-nos que o sucesso de implementação do PNS (talvez o maior ponto fraco dos PNS 

anteriores) necessita de um sistema de saúde pública robusto, com grande enfoque 

numa “saúde pública de precisão”, devendo ser os serviços de saúde pública parceiros-

chave. Apesar de mencionado no documento, deveria ser mais explorado e “abrir 

caminho” para uma reorganização na forma como as intervenções em saúde, 

enquadradas no PNS, deverão ser implementadas (ao nível nacional e local) e por que 

atores, com mais efetividade, eficiência e qualidade. Nas recomendações para 

implementação, o maior desafio deste instrumento será garantir o alinhamento e 

coerência das intervenções em saúde com as suas prioridades e estratégias. A 

implementação do PNS deverá ocorrer através 1) das dimensões de planeamento em 

saúde - estratégico de base populacional subnacional (sobretudo local) e planeamento 

tático-operacional a todos os níveis e setores, incluindo programas e projetos; 2) do 

processo de contratualização com os estabelecimentos de saúde, focando nos resultados 

e processos alinhados com o PNS; 3) dos programas de apoio financeiro a entidades 

privadas com intervenção nos problemas ou determinantes de saúde identificados no 

PNS; 4) dos acordos de convenção para a prestação de serviços de saúde e sociais; entre 

outras. Neste sentido, consideramos que o sucesso desta implementação carece de 

maior especificidade e compromisso (incluindo dos stakeholders da Comissão de 

Acompanhamento) não refletidos na descrição desta etapa. Sugere-se, ainda, que o PNS 

deverá ter uma dotação orçamental própria na medida de ambição do próprio plano, de 

forma a permitir a dinamização de planos locais de saúde e da monitorização de políticas 

de saúde e seus impactos. Como pontos positivos, destaca-se a utilização como 

instrumento de alinhamento e governação em saúde e a referência à necessidade de 

evoluir para um novo paradigma na abordagem integrada de problemas de saúde, 

evitando a fragmentação de recursos. Por fim, saúda-se a iniciativa de consulta pública e 

a divulgação do PNS, dado serem métodos de partilha e apropriação essenciais no 

cumprimento do seu maior desígnio - “saúde sustentável: de tod@s para tod@s”. 
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Comentários gerais ao documento 

 

1. Sugestões de integração de conteúdo 

1.1. Criar um resumo de 1 página, visualmente apelativo (p.ex. em forma de 

infografia), de cada um dos principais capítulos. Sugere-se ainda a criação de um 

quadro de referência (framework) para a implementação do PNS – no fundo, 

desenvolver o modelo lógico do planeamento (figura 1) apresentado na Metodologia, 

mas definindo claramente o ponto de partida, “percurso” a fazer e metas a serem 

alcançadas; 

 

1.2. Adicionar, ao Sumário Executivo ,as principais prioridades identificadas e os 

principais objetivos a atingir. 

 

 

2. Sugestões relativas à redação do documento 

2.1. A forma de redação, tempos e formas verbais deve ser uniformizada ao longo do 

documento; 

 

2.2. As siglas e abreviaturas do documento devem ser revistas: p.ex. Região Autónoma 

aparece várias vezes nas páginas anteriores até apresentação da sigla (RA) na Página 

50 e, posteriormente, volta a aparecer por extenso; para além disso, palavras como 

“necessidades de saúde” não deveriam ser abreviadas para facilitar a leitura; 

recomendamos também privilegiar o uso de termos nacionais ao invés de estrangeiros 

(“p.ex.” e não “e.g”); 

 

2.3. As legendas das figuras estão muitas vezes redigidas de forma telegráfica, sem 

utilização de preposições (p.ex. onde se lê “…causas de morte, todas as idades, ambos 

os sexos…” deveria ler-se “causas de morte, por todas as idades, em ambos os sexos”), 

pelo que sugerimos a sua integração; 

 

2.4. Na indicação das taxas ao longo do corpo do texto, faltam frequentemente 

elementos definidores do indicador em causa, nomeadamente o “para todas as 
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idades” ou “habitantes”, bem como a indicação do que se está a medir (p.ex. “óbitos” 

ou “casos”); 

 

2.5. Em várias figuras e quadros, são utilizados dados do Censos 2011 e, por vezes, 

mesmo de 2001; estando já disponíveis os de 2021, seria recomendada a sua utilização 

preferencial; 

 

2.6. O texto que serve de suporte às figuras e quadros deve destacar a informação que 

se considera mais relevante, tornando-a mais percetível sem necessidade de recorrer 

à figura/quadro, o que por vezes não acontece; sugere-se a simplificação das frases e 

escrita técnica. 

 

 

Comentários e sugestões por capítulo do documento 

 

1. Introdução 

1.1. Onde são referidas as várias oportunidades que se abrem para Portugal, também 

poderia ser incluído o financiamento previsto no Programa de Recuperação e 

Resiliência, como uma oportunidade a aproveitar para a melhoria do nível de vida e 

diminuição das desigualdades e dos riscos em saúde. 

 

2. Metodologia 

2.1. No ponto 2.1 d), destaca-se a ausência dos critérios e métodos sob os quais foram 

selecionados os stakeholders que integram a Comissão de Acompanhamento e os 

Conselheiros que integram o Conselho Consultivo, enquadrado pelo Despacho nº 

728/2014. Este fator é particularmente relevante na fase da identificação das 

necessidades de saúde sentidas e/ou percecionadas pelos stakeholders, uma vez que 

poderão enviesar as reais prioridades de saúde da população portuguesa; 

 

2.2. A contribuição dos Programas de Saúde Nacionais deveria ser melhor explicitada, 

dado poder constituir um conflito de interesses (o PNS determina as prioridades e não 

o contrário);  adicionalmente, não há referências sobre se foram tidos em conta os 



 

 

 

Av. Alm. Gago Coutinho 151, 1749-084 Lisboa                www.anmsp.pt                geral@anmsp.pt 

resultados de avaliação do último PNS, particularmente a capacidade de 

implementação; 

 

2.3. No ponto 2.2.3, é indicado que foram efetuadas projeções com base na taxa de 

mortalidade padronizada, o que é fundamental; seria aconselhável, contudo, medir e 

projetar tendências na prevalência ou na proporção de pessoas com determinados 

hábitos ou dependências, para fundamentar a priorização de problemas com base nas 

reais necessidades de saúde da população; 

 

2.4. No ponto 2.2.4, deveria estar explícita a forma como foram definidas as metas 

(valores a atingir) para cada objetivo definido; 

 

2.5. No ponto 2.2.6, não há indicação dos contributos dos stakeholders fora da área 

da saúde relativamente às recomendações de implementação; 

 

2.6. Na página 48, de acordo com a figura 11, é a RAM que apresenta um número de 

jovens superior ao de idosos e não a RAA, contrariamente ao que é dito no texto. 

 

 

3. Saúde da População em Portugal 

3.1. O subcapítulo 3.2 está demasiado exaustivo, sem encadeamento entre as partes 

que o compõem; 

 

3.2. Na página 62, a percentagem de óbitos por doenças do aparelho circulatório e por 

tumores malignos não parece estar de acordo com os dados da figura 28; 

 

3.3. Sugere-se maior compartimentação do ponto 3.2.1 permitindo a identificação 

mais fácil dos temas que são discutidos (o primeiro subtítulo incluído no ponto 3.2.1. 

só surge 57 páginas após início do mesmo);  
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3.4. Existem dois momentos neste capítulo onde se lê “como já referido”. Tendo em 

conta que o documento está já bastante extenso, seria dispensável a repetição de 

informação; 

 

3.5. Nos quadros 12 e 13, as colunas relativas às desigualdades por sexo e grupo etário 

não são de fácil compreensão, recomenda-se a simplificação e redução da quantidade 

de informação a apresentar nos mesmos; sugere-se a utilização de uma coluna apenas 

para caracterizar as desigualdades entre sexos; adicionalmente, sugere-se a revisão 

das fontes de informação destes quadros (criação própria, mas com informação 

retirada de alguma base); 

 

3.6. Os problemas de saúde priorizados, a partir das necessidades de saúde, deveriam 

estar facilmente identificáveis no texto. São ainda referidos no corpo texto (pág. 128) 

problemas que não constam na listagem (quadro 14), devendo ser fornecidos os 

critérios de decisão na seleção dos problemas considerados prioritários; 

 

3.7. No subcapítulo 3.2.3 a), não é claro se se trata de prioridades de saúde ou de 

problemas de saúde prioritários, nem tampouco quais os problemas e determinantes 

que são considerados como prioritários. Na figura 80, são também mencionados os 

grupos de problemas de saúde "Causas Externas", "Doenças do aparelho génito-

urinário" e "Doenças da pele e do tecido subcutâneo", não referidos neste subcapítulo. 

Esta figura 80 refere, ainda, como problema de saúde o grupo das "Doenças infeciosas 

e parasitárias", enquanto que no texto só é dado destaque à tuberculose e à infeção 

por VIH; 

 

3.8. O texto da página 130 não está coerente com a figura 81 – o texto refere 

mortalidade infantil e suas componentes, assim como doenças transmitidas pela água, 

enquanto a figura só ilustra a mortalidade neonatal e doenças transmitidas por 

alimentos; no texto é utilizada a expressão "alterações climáticas" e enquanto na 

figura é usada a expressão "aquecimento global"; 

 

3.9. Tendo em conta que o PNS refere que “no que respeita aos determinantes de 

saúde, são priorizados, neste PNS, determinantes de todas as categorias ou grupos 

selecionados”, fica dúbio se de facto houve uma priorização. 
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4. Projeções e prognóstico 

4.1. Ainda que seja referido que “não foi possível quantificar e incluir nos modelos de 

projeção a incerteza associada, face à escassez, à data, de dados e informação 

adequados”, seria necessário desenvolver algumas considerações sobre os impactos 

da pandemia dado que há tendência de distorção severa das projeções, limitando o 

aporte das mesmas para o planeamento. Mais ainda, quando estas incertezas são 

sistematicamente referidas ao longo deste capítulo, sem detalhe ou artigos que 

possam servir de referência para as projeções/prognósticos a tecer; 

 

4.2. Onde se lê “uma situação transitória que se corrigirá no futuro” parece esperar-

se um aumento da mortalidade no futuro; não se pondera as principais causas de 

morte do “passado mais distante” vs “passado mais recente”; a forma de redação 

deveria ser mais técnica sobretudo nos capítulos referentes à análise de dados; 

 

4.3. Onde se lê “A incidência de tuberculose tem diminuído sistematicamente em 

Portugal”, substituir “sistematicamente” por “sustentadamente”;  

 

4.4. As doenças alérgicas são referidas pela primeira vez na pág. 165, no entanto a 

introdução da frase onde se incluem diz “anteriormente abordados neste PNS”; 

 

4.5. Substituição de “pessoas frágeis” por “pessoas vulneráveis”. 

 

5. Objetivos para o Alcance Sustentável 

5.1. Falta indicar o que se mede – óbitos; 

 

5.2. Apenas 9 dos 37 objetivos não medem mortalidade e parecem ter como meta os 

valores projetados sem intervenções de saúde adicionais – seria de esperar que 

problemas de saúde priorizados no PNS tivessem objetivos mais ambiciosos do que a 

evolução atual do indicador. 
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6. Estratégias de Intervenção para a Saúde sustentável 

6.1. A introdução está demasiado extensa e o discurso ao longo deste capítulo está 

muitas vezes repetitivo; 

 

6.2. São referidas, de forma vaga, as estratégias europeias e internacionais com as 

quais o documento está alinhado - seria relevante incluir detalhes sobre estas 

estratégias, sobretudo relativas a determinantes demográficos, sociais e económicos; 

deveria ainda ser mais clara a necessidade de articulação entre setores/ministérios; 

 

6.3. No quadro 42, são referidas parcerias internas e externas, contudo não explicita 

quais as instituições. Sugere-se reforçar, enquanto ponto de co-criação, o 

envolvimento dos cidadãos na tomada de decisão, planeamento e construção de 

soluções. Essa é uma das formas de realmente colocar "o cidadão no centro dos 

cuidados de saúde";  

 

6.4. Seria importante a identificação dos vários setores e possíveis tipos de 

instituições; 

 

6.5. Falta destacar não só populações vulneráveis como populações com maiores 

dificuldades de acesso (p.ex., sem médico de família). Seria importante a identificação 

das abordagens inovadoras a que se referem para “melhorar o acesso e a intervenção 

em saúde”; 

 

6.6. Relativamente à preparação e antecipação do futuro, sugere-se adicionar a 

importância de capacitação dos recursos humanos para realização de estudos 

preditivos e apresentação de resultados que facilitem a tomada de decisão; 

 

6.7. É referido o conceito de One Health, mas este deveria ter um tópico per se, mais 

focado na colaboração entre setores; 

 

6.8. No quadro 43, a identificação das estratégias gerais está bem detalhada, mas seria 

relevante a apresentação de estratégias especificamente dirigidas a determinantes e 

problemas de saúde concretos. Literacia em saúde deveria ser um eixo, mais do que 
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uma estratégia - como estratégia é vago, uma vez que há várias estratégias para 

promover a literacia em saúde. A vacinação é referida como estratégia de forma 

genérica, parecendo que se encontra no mesmo ponto de situação para todas as 

doenças - quais são as prioridades sobre as quais as estratégias devem incidir? Quais 

as estratégias para aumentar a vacinação, reduzir a hesitação e a recusa vacinal? Outra 

estratégia é “reforçar as estratégias de vacinação" – redundante e pouco explícito; 

 

6.9. Quando se refere a saúde sustentável “more health for the Money”, sugere-se a 

inclusão de evidência científica sobre ROI de investimento em prevenção; 

 

6.10. Na frase “Sobretudo, nos CSP e na comunidade, através da Saúde Digital e da 

Transformação Digital”, sugere-se retirar a palavra “sobretudo”, dada a sua 

importância para outros setores da saúde; 

 

6.11. Ao invés de acrescentar um “C” aos quatro “I”, sugere-se acrescentar mais “I”: 

informar, interagir, integrar. 

 

7. Recomendações para a Implementação 

7.1. O conteúdo deste capítulo é repetitivo e já está presente noutros capítulos; 

 

7.2. Seria relevante a existência de recomendações baseadas em evidência científica, 

dirigidas às prioridades identificadas e não apenas a perspetiva de stakeholders; 

 

7.3. As recomendações são segmentadas por quem as emitiu. Seria mais relevante 

serem agrupadas por áreas de intervenção; 

 

7.4. As 10 recomendações deixadas estão, na sua maioria, demasiado vagas e de difícil 

implementação; 

 

7.5. Quando se fala em instrumento de alinhamento e de governação em saúde, 

deveria reforçar-se a importância do financiamento em saúde; 
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7.6. Não é claro como pode ser feita a articulação do planeamento em saúde ao nível 

nacional com o nível subnacional – estas recomendações deveriam ser mais 

operacionalizáveis; 

 

7.7. Mais do que valorização da informação e comunicação, deveria ser referida a sua 

integração transversal em instituições, programas e projetos. Sugere-se a utilização do 

termo “evidência científica” em destaque e referência ao combate à desinformação 

na área da saúde; 

 

7.8. Na 7ª recomendação, sugere-se a referência ao conceito “Saúde em todas as 

políticas”; 

 

7.9. Na 9ª recomendação, onde se lê “contratualização em saúde”, sugere-se 

especificar a forma como as prioridades do PNS podem ser melhor integradas neste 

processo. Este ponto poderia também referir a importância dos planos locais de 

saúde, incluindo os seus diagnósticos de situação, na orientação das prioridades 

locais.  

 

8. Plano de Monitorização e Avaliação 

8.1. Sendo um dos ODS “fortalecer a implementação para a Convenção-Quadro para 

o controlo do tabaco”, deveria haver um indicador de monitorização do consumo de 

tabaco, à semelhança do que continha o PNS anterior; 

 

8.2. Seria importante clarificar como foram definidas as metas a atingir; 

 

8.3. Confusão entre “taxa de incidência” e “incidência”; 

 

8.4. Nas taxas de mortalidade neonatal, infantil,… devido a se tratarem de pequenos 

números, deveriam ser utilizados indicadores quinquenais; 

 

8.5. Importante clarificar se os valores a atingir o devem ser no final do período ou 

aquando das medições intermédias. 
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9. Plano de Comunicação estratégica 

9.1. Nos objetivos de comunicação, faria sentido incluir algum tipo de objetivo 

centrado na influência de tomada de decisão e mudança comportamental; 

 

9.2. Capacitar seria também um verbo relevante a utilizar nos desafios no quadro 45 - 

sugere-se ter por base o modelo de literacia em saúde de Kristine Sorensen, que 

considera as componentes de aceder, analisar, avaliar e utilizar a informação sobre 

saúde; 

 

9.3. A criação da marca em si, faz sentido, mas a sua sustentabilidade é questionável. 

Haverá uma equipa específica, dedicada a tempo inteiro? Haverá a possibilidade de 

consulta rápida a grupos focais? Poderia ser relevante a criação de alguma espécie de 

selo de qualidade. Quanto ao website, enquanto ferramenta de envolvimento, terá de 

ser trabalhada para que funcione como tal; se não, tenderá a ser meramente 

informativa; 

 

9.4. Seria importante clarificar os canais de comunicação específicos para cada 

público-alvo e quais as mensagens-chave a transmitir; 

 

9.5. No quadro 46, sugere-se a inclusão de alguns objetivos mais relevantes, de 

"resultado": Influenciar a tomada de decisão com base nas prioridades definidas; 

inclusão de enquadramento com base nos documentos de planeamento subnacional; 

informar sobre ações de capacitação no âmbito das prioridades definidas e 

estratégias; 

 

9.6. No quadro 47, confusão na segmentação - se o PNS é feito com sede na DGS, 

todos os elementos fora da DGS/serviços de saúde, serão públicos externos. 

“População em geral” não deve ser utilizado como público-alvo, deve p.ex. ser 

segmentado por ciclo de vida ou doentes/não doentes; 

 

9.7. O plano de comunicação tem poucas referências à promoção de literacia 

enquanto estratégia. Faltam ferramentas de como podem os diferentes níveis 

comunicar o PNS e como funciona a comunicação entre setores, equipa executiva, etc; 
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9.8. As mensagens-chave deveriam ser segmentadas por público-alvo. Seria ainda 

importante incluir uma perspetiva de qual o posicionamento que se pretende em 

relação a cada público-alvo e recomendação/estratégia; 

 

9.9. No quadro 48, misturam-se canais e materiais de comunicação. Seria importante 

perceber a relação entre público, mensagem e canais a utilizar; 

 

9.10. O plano de comunicação em si carece de evidência científica sobre as melhores 

formas de interagir com diferentes audiências, apresentação de resultados 

(visualização de dados), comunicação em diferentes contextos, análise SWOT sobre 

problemas que possam ser encontrados e formas de contornar. 

 

 

Comentários relativamente à estética/forma do documento 

 

1. Comentários gerais 

1.1. Melhoria da resolução das figuras (em muitas delas, o texto não é legível), e 

utilização de cores colorblind-friendly e formatação uniforme das mesmas; 

1.2. Uniformização dos tipos e tamanhos de letra e marcas de texto utilizados; 

1.3. Dada a extensão do documento, sugere-se a inclusão de uma barra lateral com o 

número dos capítulos clicáveis e remissíveis para índice geral, de forma a facilitar a 

navegação; 

1.4. Utilização de referência cruzada, quando se citar figuras/quadros/análises em 

anexo, para facilitar o acesso à informação; 

1.5. Considerando o teor e extensão do documento, são dispensáveis as citações 

poéticas. 

 

2. Comentários por secção 

Secção 2: Uniformização da unidade decimal dos números (alguns arredondados à 

unidade e outros à décima); 
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Secção 3: No título do quadro 6, é utilizado um hífen ao invés de um ponto como 

separador, ao contrário do utilizado nos restantes quadros; 

Secção 3: Na figura 48, a legenda das barras está incompleta; 

Secção 3: Na figura 49, na fonte está escrito “Doutoro” ao invés de “Doutor”; 

Secção 3: A enumeração dos oito indicadores do IPE é pouca clara. Sugere-se que 

cada indicador seja precedido de um número ou, em alternativa, colocar informação 

por pontos (bullets). 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

P’la Direção da ANMSP, 

 

Gustavo Tato Borges 

Presidente da Direção da ANMSP 


