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0- INTRODUÇÃO 

 

A Direcção Regional de Lisboa do SEP tem vindo a acompanhar as alterações 

resultantes da constituição dos ACES e das unidades funcionais que os constituem, 

assim como da sua implementação. 

Também a evidente carência de enfermeiros no SNS, designadamente, nos CSP, 

resultante duma imposição governamental de congelamentos de admissões na 

Administração Pública, tem gerado o incumprimento dos vários programas de saúde 

que o próprio governo se propôs atingir. 

Estas insuficientes dotações, têm gerado a insatisfação dos colegas, porque 

conduzem à falência da generalidade dos programas, designadamente, os de 

Educação para a Saúde, da responsabilidade dos enfermeiros e fundamentais nos 

cuidados de saúde preventivos, pilares do SNS (que no início deste milénio 

projectavam Portugal como o 12º melhor do Mundo, a nível de desempenho), 

verificando-se actualmente graves prejuízos e carências na prestação destes 

cuidados de saúde às populações. 

Assinalando os 30 anos da criação do SNS, achamos que é o momento ideal para 

debatermos este assunto. 

Solicitámos a todos os Enfermeiros Chefes/Coordenadores dos Centros de Saúde 

do distrito de Lisboa, o preenchimento de um questionário a fim de analisar a 

situação dos CSP na região e com a devida fundamentação, apresentámos algumas 

reivindicações. 

Não considerámos aqui os cuidados de saúde mental, apesar da sua importância 

nos CSP, ficando para uma posterior análise. 
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1- DIREITO À SAÚDE E CRIAÇÃO DO SNS 

 

O SNS foi criado em Portugal há 30 anos, resultado da contribuição da revolução de 

Abril de 1974. Antes desta data, exceptuando os funcionários públicos e profissionais 

de algumas grandes empresas, que tinham subsistemas de saúde próprios, o 

acesso da população à saúde estava dependente dos recursos económicos. 

Ainda hoje a CRP (apesar de algumas revisões) consagra, no artigo 64, o direito ao 

acesso à saúde: «Todos têm direito à protecção da saúde e o dever de a defender e 

promover (…) Através de um serviço nacional de saúde universal e geral e, tendo 

em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente 

gratuito; b) Pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais 

que garantam, designadamente, a protecção da infância, da juventude e da velhice, 

e pela melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho, bem como pela 

promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular, e ainda pelo 

desenvolvimento da educação sanitária do povo e de práticas de vida saudável.» 

Afirma ainda que incumbe ao Estado: «Garantir o acesso de todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição económica, aos cuidados da medicina 

preventiva, curativa e de reabilitação; Garantir uma racional e eficiente cobertura de 

todo o país em recursos humanos e unidades de saúde (...)» 

Foi durante o período pós-revolucionário que se desenvolveu a rede de CSP com a 

distribuição dos profissionais de saúde pelo país, resultando em ganhos de saúde 

notáveis. Entre os anos 1970 e 2003, a mortalidade infantil diminuiu 93% e a 

esperança média de vida passou dos 67,5 para 77,3 anos.  

O SNS tornou-se num dos mais eficazes do mundo, em 2001 a OMS considera-o 

mesmo como o 12º melhor em desempenho. O Relatório Mundial de Saúde de 2008 

da OMS destaca Portugal como um dos cinco países do Mundo que mais 

progressos fizeram na redução da taxa de mortalidade desde 1975, sobretudo ao 

nível da mortalidade infantil.  

Entretanto, logo após a criação do SNS (1979) e durante vários anos cruciais para a 

sua implementação e desenvolvimento, a governação foi assumida por partidos 
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detentores de uma orientação política contrária à existência deste sector público 

prestador de cuidados de saúde. Assim, o SNS foi sofrendo sucessivos ataques, em 

que, para além do sub-financiamento crónico e da grave carência de profissionais ao 

longo de muitos anos, destacamos: 

1980 – São introduzidas as taxas moderadoras com o pretexto de travar o recurso 

indevido às urgências hospitalares; 

1990/1993 – A Lei de Bases da Saúde e o novo estatuto do SNS possibilitam que se 

possa efectuar medicina privada dentro das Instituições do SNS e que Serviços 

deste, possam ser concessionados ao Sector Privado; 

2002 – No desenvolvimento da Lei de Bases da Saúde e do novo estatuto do SNS, a 

aprovação do novo regime de gestão hospitalar, operacionaliza a implementação de 

novos modelos de gestão de tipo empresarial (passagem dos hospitais a 

Sociedades Anónimas). 

 

2- CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS  

 

A Declaração de Alma-Ata, formulada por ocasião da Conferência Internacional 

sobre Cuidados de Saúde Primários, reunida no Cazaquistão, em 1978, dirigindo-se 

a todos os governos, na busca da promoção de saúde a todos os povos do mundo, 

foi considerada como a primeira declaração internacional que despertou e enfatizou 

a importância da atenção primária em saúde, desde então defendida pela OMS 

como a chave para uma promoção de saúde de carácter universal. 

Esta alterou o pensamento em saúde e conseguiu criar um verdadeiro movimento 

mundial de CSP, envolvendo profissionais de saúde, investigadores, instituições, 

governos e organizações para combater as desigualdades em saúde em todos os 

países. 

Passados 31 anos, nem todos os sistemas de saúde sofreram uma transformação 

efectiva, no entanto criaram expectativas nas populações resultando em 

preocupações reais, como o acesso universal e a protecção social da saúde, a 
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importância dos indicadores de saúde, a promoção de estilos de vida saudáveis ou a 

eficácia dos CSP como resposta integrada em todos os níveis.  

Para que os valores dos CSP, tendo por base o alcance da saúde por todos, se 

cumpram, e que a pessoa esteja no centro dos cuidados de saúde, o Relatório 

Mundial de Saúde de 2008 da OMS aponta para um conjunto de reformas a aplicar, 

que considera essenciais.  

Em primeiro lugar, evitando a exclusão e as disparidades em saúde, os sistemas de 

saúde devem ser de acesso universal e para isso, aumentar a oferta de serviços. 

Devem constituir sistemas locais e redes de cuidados de saúde, colocando as 

pessoas no centro, o que traz uma maior eficácia e eficiência nos resultados em 

saúde. Na concretização destes objectivos é necessário que os serviços de saúde 

estejam organizados com equipas multidisciplinares, próximas dos utentes, com uma 

população definida, colaborem com os serviços sociais e outros sectores, e 

coordenem as contribuições dos hospitais. Aquilo que se propõe é que a equipa de 

cuidados primários seja o núcleo de coordenação, como podemos ver na figura 

seguinte. 

Figura 1 – Os Cuidados Primários Como Um Núcleo de Coordenação: Redes na 

Comunidade Servida e Com Parceiros Exteriores 

 

Fonte: Relatório Mundial de Saúde 2008: Cuidados de Saúde Primários Agora Mais Que Nunca. Organização Mundial 

de Saúde, 2008 
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Além desta imprescindível rede de cuidados de saúde, é ainda necessário que as 

comunidades tenham um conjunto de factores sociais e económicos favoráveis, 

como a urbanização ou, a protecção no emprego, ou seja, o sector da saúde é 

transversal também a outras áreas, daí a necessidade de uma acção intersectorial. 

Destacamos no quadro seguinte, as consequências que as condições de trabalho 

podem ter na saúde de um indivíduo. 

Quadro 1 – Efeitos Adversos na Saúde Devido a Mudanças nas Condições de 

Trabalho 

 

Fonte: Relatório Mundial de Saúde 2008: Cuidados de Saúde Primários Agora Mais Que Nunca. Organização Mundial 

de Saúde, 2008 
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O Relatório Mundial de Saúde da OMS refere que, sem uma orientação política 

clara, os sistemas de saúde não tendem naturalmente para a finalidade dos CSP e 

aquilo que ficou consagrado na declaração de Alma-Ata. Os sistemas de saúde, a 

nível mundial (e Portugal não é excepção), estão a enveredar por um caminho que 

foge à equidade e justiça social e, diz ainda, que há três tendências preocupantes: 

centralização hospitalar de forma desproporcionada; prestação de serviços 

fragmentada por abordagens de controlo de doenças, de objectivos imediatistas e 

comercialização desregulamentada da saúde. 

Caixa 1 – Cinco Limitações Comuns na Prestação de Cuidados de Saúde 

 

Fonte: Relatório Mundial de Saúde 2008: Cuidados de Saúde Primários Agora Mais Que Nunca. Organização Mundial 

de Saúde, 2008 
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A política seguida em Portugal tem promovido os cuidados diferenciados, em 

detrimento dos primários, quando a parte curativa deveria ser utilizada apenas 

quando não fosse possível o aparecimento da doença, o que seria mais vantajoso 

quer em termos individuais, quer na perspectiva financeira, pois os cuidados 

diferenciados são bastante mais caros. Sabemos que em Portugal, mais de 80% dos 

enfermeiros e mais de 71% dos médicos se concentram nos hospitais, o que reflecte 

bem a prioridade política seguida. 

É necessário alterar esta tendência e investir verdadeiramente nos serviços de 

saúde de proximidade e de saúde pública, com recursos humanos e físicos 

adequados, o que implica maior investimento nos Centros de Saúde. 

 

3- PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2004-2010 

 

O PNS 2004-2010, desenvolvido pelo MS em 2004, representa uma linha condutora 

na governação em saúde, envolvendo instituições do MS e outros organismos do 

sector da saúde ou outros sectores de actividade que possam contribuir para a 

obtenção de ganhos em saúde.  

O plano foi orientado para a promoção da saúde e prevenção da doença e a sua 

concretização passa pela implementação de 40 programas nacionais. Os programas 

a implementar foram elaborados a partir da realidade em saúde em Portugal. 

Segundo o PNS, as principais causas de morte da população portuguesa, referentes 

ao ano de 2001, são as doenças do aparelho circulatório e os tumores malignos.  

As doenças do aparelho circulatório, nomeadamente as doenças cerebrovasculares 

e a doença isquémica cardíaca, encontram-se entre as principais causas de 

morbilidade, invalidez e mortalidade em Portugal, resultando desta forma num 

importante problema de saúde pública. A elevada prevalência dos factores de risco 

associados às doenças do aparelho circulatório, nomeadamente o tabagismo, a 

hipertensão arterial, a hipercolesterolémia e o sedentarismo, obriga, segundo o PNS, 

a uma especial atenção à sua prevenção. 
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Em Portugal, o cancro da mama continua a ser causa de morte por cancro mais 

comum entre as mulheres. O cancro do cólon e do recto representam a terceira 

causa de morte mais comum para os homens e a segunda para as mulheres e a 

mortalidade tem vindo a aumentar. O cancro do colo do útero, tem sido considerado 

como prevenível através de rastreio, por citologia. 

No mesmo documento publicado, podemos constatar que a principal causa de morte 

em crianças e jovens, está associada a acidentes. Nos adultos, os acidentes de 

viação ou laborais, originam custos elevados à vítima, à família e à sociedade. Uma 

parte significativa destes acidentes, sobretudo os de viação, está relacionada com o 

consumo excessivo de álcool. 

 

4- AGRUPAMENTOS DE CENTROS DE SAÚDE 

 

Com o Decreto-Lei nº 28/2008, o actual governo pretendeu restruturar os Centros de 

Saúde criando os ACES, serviços públicos de saúde, com autonomia administrativa, 

constituídos por várias unidades funcionais. 

Os ACES são unidades de gestão, compostos por um ou mais Centros de Saúde, 

integrados nas ARS. As dimensões dos agrupamentos tiveram em conta, o número 

de residentes da área (entre 50 a 200 mil), a estrutura do povoamento, a 

acessibilidade ao hospital de referência, o índice de envelhecimento e a divisão 

administrativa do território. 

Na região de Lisboa foram criados agrupamentos através da portaria nº 276/2009, e 

integram 12 da Grande Lisboa, um da região oeste e um centro de saúde integrado 

num ACES da região de Santarém (Azambuja). 

O ACES é composto, nos seus órgãos, por um director executivo, um conselho 

clínico e um conselho na comunidade, e a sua estrutura é composta por unidades 

funcionais, UCC, USF, UCSP, USP e a URAP. 
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Quadro 2 – Principais Características das Unidades Funcionais 

USF UCSP UCC URAP USP 

Coordenador 
Médico 

Coordenador 
 Médico 

Coordenador – 
Enfermeiro 
 Categoria Enfermeiro 
Especialista  

Coordenador – 
Profissional Saúde 

Coordenador 
Médico  

Aos Coordenadores compete, designadamente: i) programar as actividades, elaborando o Plano 
Anual de Acção com a dotação orçamental; ii)assegurar o funcionamento eficiente da Unidade, 
cumprimento dos objectivos e promover a articulação com outras Unidades; iii) assegurar a qualidade 
dos serviços e a sua melhoria contínua; iv) Promover a consolidação de boas práticas; v) elaborar o 
Regulamento Interno da Unidade e propô-lo para aprovação ao Director Executivo; vi) elaborar o 
Relatório Anual e representar a Unidade  

Enfermeiros, 
Médicos e 
Administrativos  

Enfermeiros, 
Médicos e 
Administrativos 
não integrados 
em USF  

Enfermeiros, Médicos, 
Assistentes Sociais, 
Psicólogos, 
Nutricionistas, 
Fisioterapeutas, 
Terapeutas da Fala,  
Outros  

Médicos 
(Especialidades), 
Assistentes 
Sociais, 
Psicólogos, 
Nutricionistas, 
Fisioterapeutas, 
Terapeutas Fala, 
Outros 

Enfermeiros Saúde 
Pública, Médicos 
Saúde Pública ou 
Comunitária e 
Técnicos de Saúde 
Ambiental  

Presta cuidados 
personalizados, 
garantindo a 
acessibilidade, 
a continuidade 
e a globalidade 
dos mesmos.  

Igual às USF. 
Só não têm o 
Regime 
Remuneratório 
Específico das 
USF, Modelo B. 

Presta cuidados de 
saúde e apoio 
psicológico e social de 
âmbito domiciliário e 
comunitário, 
especialmente às 
pessoas, famílias e 
grupos mais vulneráveis, 
em situação de maior 
risco ou dependência 
física, funcional ou 
doença. Actua ainda na 
educação para a saúde, 
integração em redes de 
apoio à família e 
implementação de 
Unidades Móveis. 
Presta Cuidados 
Continuados, em 
contexto familiar, aos 
utentes das USF e das 
UCSP. 

Presta serviços de 
consultoria e 
assistenciais às 
Unidades 
Funcionais e 
organiza ligações 
funcionais aos 
serviços 
hospitalares  

Desempenha funções 
de observatório da 
saúde do ACES, 
designadamente, 
elabora informação e 
planos sobre a saúde 
pública, procede à 
vigilância 
epidemiológica, gere 
programas no âmbito 
da prevenção, 
promoção e protecção 
da saúde  
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Cada unidade funcional terá autonomia técnica e organizativa, actuará em 

intercooperação e será dirigida por um coordenador designado pelo director 

executivo, após audição do conselho clínico. 

No futuro pretende-se, que em cada um dos actuais Centros de Saúde do ACES 

tenha pelo menos uma USF ou uma UCSP e uma UCC, ou serviços desta. Cada 

ACES terá apenas uma USP e uma URAP. 

Cada ACES participará na Rede Nacional de Cuidados Continuados (constituída por 

profissionais da UCC) através da UCC e é aqui que o enfermeiro presta cuidados 

continuados, em contexto familiar aos utentes das USF e UCSP. 

Relativamente aos órgãos dos ACES: o director executivo é nomeado pelo MS sob 

proposta da ARS, compete-lhe gerir as actividades, os recursos humanos, 

financeiros e equipamentos; o conselho clínico é constituído por um presidente, 

médico, proposto pelo director executivo e nomeado pela ARS e três vogais 

propostos pelo presidente do conselho clínico e nomeados pela ARS (um enfermeiro 

com a categoria de pelo menos, especialista; um médico de saúde pública e um 

profissional de entre os profissionais do ACES). 

 

O SEP considera:  

− Inaceitável que exista um órgão de gestão unipessoal, como o director 

executivo, e que toda a linha de comando seja nomeada, mediante escolha; 

− Que a estrutura, o modelo de organização e a governação facilitam a 

concessão de partes do ACES a autarquias e a privados; 

− Inaceitável se pretenda acabar com a hierarquia técnica de enfermagem e 

com a participação dos enfermeiros na gestão operacional e intermédia, pois 

coloca em causa a avaliação de desempenho dos enfermeiros feita por 

enfermeiros e a autonomia da enfermagem. 
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5- REALIDADE DA REGIÃO DE LISBOA 

 

Pedimos a todos os Enfermeiros Chefes/Coordenadores dos Centros de Saúde do 

distrito de Lisboa, o preenchimento de um questionário, para analisar a situação dos 

CSP. Os dados que analisamos aqui, foram fornecidos pelos mesmos.  

Dos 45 Centros de Saúde que o distrito de Lisboa abrange (não correspondendo à 

divisão feita pela ARS Lisboa e Vale do Tejo) obtivemos 45 respostas no que respeita 

aos programas nacionais desenvolvidos e 37 respostas relativas ao número de 

enfermeiros e utentes. 

 

5.1- Rácios de Enfermeiros/Utentes 

 

Com a análise do número de enfermeiros e número de utentes em cada centro de 

saúde ou USF e respectivo rácio, bem como o vínculo contratual pretendemos 

verificar qual a atenção que é dada aos CSP, a nível de política de saúde seguida 

em Portugal, com especial destaque na região de Lisboa.  
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Quadro 3 – Número de Enfermeiros e Utentes por Centro de Saúde e USF 

 Centros de Saúde Enf Utentes Rácio USF Enf Utentes Rácio CTFP TI CTR 

1 Lumiar  34 83.849 2466         16 + 1 CAP 17 

 Sete Rios 25 66.075 2643 1 6 10.880 1813 17 +1 CAP 13 

 Benfica 17 32.000 1882 4 23 39.000 1696 23 17 

 Alvalade 17 38.550 2268         12 5 

2 Marvila                  

 Olivais                   

 São João                   

 Penha de França                   

 Graça                   

3 Alameda 20 70.000 3500         4 + 6 em AF 10 

 Coração de Jesus 11 35.042 3186         8 3 

 Ajuda 13 29.855 2297         10 3 

 Alcântara 17 30.000 1765         15 +3 em AF 2 

 Santo Condestável 11 21.630 1966         11 (2 em AF)   

 Luz Soriano 14 23.566 1683         8 (3 em AF) 6 

 S.Mamede e S.ta Isabel 9 20.665 2296         4 5 

 Lapa 19 30.000 1579         17 2 

4 Oeiras                 

 Carnaxide 9 35.575           8 1 

5 Odivelas 45 133.000 2956         32 + 7 AF 6 

 Pontinha 27 42.720 1582         
16 + 2 CAP + 4 

AF 5 

6 Loures       1           

 Sacavém 54 124.381 2303 1 9 16.454 1828 37 26 

7 Amadora 18 63.548 3530           4 

 Reboleira 28 73.000 2607         24 + 1 AF 3 

 Venda Nova 25 65.469 2619 1 6 10.497 1750 21 + 5 AF 6 

8 Sintra 27 43.794 1622 1 5 8.834 1767 30 2 

 Pêro Pinheiro 19 22.000 1158         16 3 

 Mafra 45 72.595 1613         41 4 

9 Algueirão 29 71.600 2469 1 6 11.500 1917     

 Rio de Mouro 8 35.000 4375 2 15 19.000 1267   1 

10 Queluz 42 96.034 2287 2 15 27288 1819   5 

 Cacém      2           

11 Cascais  63 111.804 1775 2 19 24192 1273     

 Parede 23 55.000 2391 3 22 45.000 2045 52 1 

12 Vila Franca de Xira 17 32.377 1905         16 1 

 Alhandra 22 50.583 2299         18 4 

 Póvoa de Santa Iria 22 58.000 2636 1 11 20.000 1818 22 + 3 AF 4 

18 Alenquer  25 43.225 1729         20 5 

 Arruda dos Vinhos  10 13.795 1380         
10 (1 de outro 

CS) 1 

 Cadaval  10 14.830 1483         7 (+2 AF) 3 

 Lourinhã  14 27.427 1959         
11 + 1 CAP + 1 

AF 1 

 
Sobral de Monte 
Agraço  5 10.837 2167         5 + 2 AF 0 

 Torres Vedras  34 65.843 1937 2 16 31451 1966 39 11 

21 Azambuja 20 23.202 1160         16 (2 em AF) 2 

 TOTAL/MÉDIA 848 1.866.871 2208 24 153 264096 1747   182 
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Legenda: 

 

CAP – Contrato Administrativo de Provimento 

CTFP TI – Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Tempo Indeterminado 

CTR – Contrato a Termo Resolutivo 

 

Segundo a OMS deveria haver um enfermeiro para cada 300 a 400 famílias. O SEP 

reivindicou a consagração legal deste indicador para Portugal e foi conseguido no 

diploma que cria as USF. Ora, conforme o CENSOS de 2001, uma família é 

composta em média por 3 pessoas. Pelos dados do quadro, um enfermeiro no 

Centro de Saúde está em média para 2200 utentes, o que corresponde a cerca de 

730 famílias. Na USF um enfermeiro está em média para 1750 utentes, o que 

corresponde a cerca de 575 famílias. 

Pela amostragem que recolhemos (quase a totalidade), podemos calcular que só na 

região de Lisboa, considerando um enfermeiro para 400 famílias, faltam cerca de 

1.000 enfermeiros, só nos CSP (serão mais se considerar-mos as 300 famílias). 

Podemos verificar ainda que existe uma grande disparidade de recursos humanos 

entre os Centros de Saúde e as USF. A diferença é cerca de mais 500 utentes por 

cada enfermeiro nos Centros de Saúde, o que é bastante significativo. 

Este facto causa mesmo disparidades e desigualdades na resposta aos utentes 

atendidos num ou noutro lado e, também, entre os enfermeiros.  

 

5.2- Programas Nacionais Desenvolvidos nos Centros de Saúde 

 

Analisamos aqui os programas nacionais desenvolvidos nos Centros de Saúde do 

distrito de Lisboa, representados no gráfico que se segue. Não consideramos aqui a 

sala de tratamentos, existente em todos os Centros de Saúde, por corresponder a 

cuidados curativos e não preventivos. 
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Gráfico 1 - Programas Desenvolvidos nos Centros de Saúde 

 

 

Legenda: 

 

1. Programa Nacional de Saúde Reprodutiva 

2. Programa Nacional de Promoção da Saúde em Crianças e Jovens 

3. Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 

4. Programa Nacional de Saúde Escolar 

5. Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas 

6. Programa Nacional de Prevenção da Infecção VIH/SIDA e outras Doenças de Transmissão 

Sexual 

7. Programa Nacional de Vacinação 
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8. Programa Nacional de Erradicação da Poliomielite: fase de pós-eliminação 

9. Programa Nacional para a Eliminação do Sarampo e Prevenção da Rubéola Congénita 

10. Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose 

11. Programa Nacional Integrado de Vigilância Clínica e Laboratorial da Gripe 

12. Programa Nacional de Prevenção das Resistências aos Antimicrobianos 

13. Programa Nacional de Prevenção das Infecções Nosocomiais 

14. Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas 

15. Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Cardiovasculares 

16. Programa Nacional de Controlo da Asma 

17. Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Pulmonares Obstrutivas Crónicas 

18. Programa Nacional de Controlo da Diabetes 

19. Programa Nacional de Luta contra a Obesidade 

20. Programa Nacional de Luta contra as Doenças Reumáticas 

21. Programa Nacional para a Saúde da Visão 

22. Programa Nacional de Controlo das Hemoglobinopatias 

23. Programa Nacional de Luta contra a Depressão 

24. Programa Nacional para a Perturbação de Stress Pós-Traumático 

25. Programa Nacional de Prevenção dos Problemas Ligados ao Álcool 

26. Programa Nacional de Prevenção do Consumo de Drogas Ilícitas 

27. Programa Nacional de Luta contra a Dor 

28. Programa Nacional de Cuidados Paliativos 

29. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes 

30. Programa Nacional de Luta contra as Desigualdades em Saúde 

31. Programa Nacional de Intervenção Integrada sobre Determinantes da Saúde Relacionados 

com os Estilos de Vida 

32. Programa Nacional de Saúde Ambiental 

33. Cuidados Continuados 
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Da análise feita aos programas desenvolvidos constatamos que apenas dois são 

cumpridos na totalidade dos Centros de Saúde (saúde reprodutiva e vacinação) e 

um deles é cumprido em 44 do total de 45 (saúde em crianças e jovens). 

O programa de saúde oral é cumprido em 90% dos Centros de Saúde, o programa 

de saúde das pessoas idosas é efectuado em 70% e o programa de saúde escolar é 

realizado em 60%. 

Programas essenciais como o programa de controlo da diabetes e programa de 

prevenção e controlo das doenças cardiovasculares são executados em 50% e 30% 

respectivamente. 

O programa de prevenção da Infecção VIH/SIDA e outras doenças de transmissão 

sexual é desenvolvido em 20% dos Centros de Saúde, os programas de luta contra 

a tuberculose e de intervenção integrada sobre determinantes da saúde 

relacionados com os estilos de vida em apenas 10% e simplesmente 2 cumprem o 

programa de luta contra a obesidade e outros 2, o de saúde ambiental. 

Mais nenhum outro programa previsto no PNS 2004-2010 é realizado em qualquer 

um dos Centros de Saúde do distrito de Lisboa. 

Apesar de não ser um programa de prevenção realçamos que a importante 

prestação dos cuidados continuados é realizada apenas em 40% dos Centros de 

Saúde. 
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6- REIVINDICAÇÕES/CONCLUSÕES 

 

Os CSP são uma estratégia adequada para responder às necessidades em saúde 

das pessoas e proporcionar o acesso universal a cuidados de saúde de 

proximidade. Um sistema de saúde que aposte verdadeiramente nos cuidados 

primários apresenta melhores resultados, mais eficiência, custos mais reduzidos e 

maior satisfação quer dos prestadores de saúde quer dos utentes. 

Como profissionais mais próximos e com formação na área das ciências sociais e 

humanas, os enfermeiros estão na linha da frente, conhecem melhor a realidade dos 

serviços, das pessoas, da família e da comunidade, são eles que transmitem os 

conhecimentos, as técnicas e as práticas, necessárias à promoção da saúde 

(através da Educação para a Saúde), à recuperação da doença e ao alívio do 

sofrimento. 

No âmbito dos CSP é necessário que se aposte em dotações seguras de 

enfermeiros, de modo a garantir a prestação de cuidados de enfermagem de 

qualidade, tal como defende a OMS, num rácio de 300/400 famílias por enfermeiro 

mas também, em recursos logísticos e materiais: designadamente, salas de trabalho 

devidamente equipadas, sistemas de informação e comunicação e meios de 

transporte para as visitas domiciliárias.  

É preciso dotar as futuras unidades funcionais de recursos humanos e materiais, 

para uma verdadeira reforma dos Centros de Saúde, ao serviço da população. 

Ao nível dos ACES e recordando que o actual diploma não foi negociado com 

nenhum parceiro social, o SEP tem proposto e defendido: 

• Conselho Directivo - deverá ser composto por um presidente, um 

administrador e dois elementos ligados à governação clínica (um enfermeiro 

director e um médico director) e que o seu recrutamento seja feito através de 

equipas de profissionais do ACES que se candidatam à sua gestão, por 

concurso e apresentação de um projecto de gestão, avaliado por júris da 

ARS, com possível discussão pública; 
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• Conselho Clínico - deverá estar o enfermeiro director, o médico director e um 

outro profissional de saúde; 

• Comissão Técnica de Enfermagem - deverá ser constituída pelo enfermeiro 

director, supervisor, chefe da UCC e pelos enfermeiros coordenadores das 

USF e UCSP. 

• Os ACES deverão funcionar com um enfermeiro supervisor por agrupamento, 

um enfermeiro chefe por cada UCC, que deverá haver por cada centro de 

saúde e um coordenador de enfermagem na USF e UCSP. 

Face à efectiva reorganização dos Centros de Saúde (ACES/Unidades Funcionais) e 

à nova estrutura de Carreira consagrada no projecto de diploma, é necessária uma 

ampla reflexão sobre a reorganização da enfermagem nesta área de exercício. 

Apesar do PNS 2004-2010 contemplar a participação de organizações privadas e de 

solidariedade social na prestação de cuidados consideramos que ele deve ser 

cumprido e que as metas estabelecidas para 2010 devem ser concretizadas. 

A legislação laboral dos enfermeiros, tal como de outros trabalhadores da 

Administração Pública, na lógica da redução do deficit público e servindo uma 

estratégia que facilita a privatização e consequente destruição das funções sociais 

do Estado, sofreu profundas alterações do Governo.  

Com o novo quadro legislativo, o vínculo de Nomeação no sector da saúde (e 

noutros sectores), que protegia os trabalhadores e o Estado, passa a Contrato. Esta 

alteração de vínculo associada à transformação dos Quadros em Mapas (a rever 

anualmente em função do orçamento) coloca todos os trabalhadores numa situação 

mais debilitada, podendo conduzir a futuros despedimentos (mobilidade especial) em 

função da reorganização dos Serviços. Ou seja, os mapas de pessoal dos ACES 

serão revistos anualmente e o número de postos de trabalho que os integram podem 

ser alterados (aumentados ou diminuídos) não em função das respostas às 

necessidades das pessoas mas em função do orçamento disponível. 

Conhecendo as consequências que as condições de trabalho podem ter na saúde 

de um indivíduo, o SEP sempre defendeu que o vínculo laboral dos enfermeiros 

deverá ser por nomeação definitiva, ficando a pertencer ao quadro do Estado. 
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Acrescentando ainda que, num cenário de evidente falta de enfermeiros, não se 

justifica a elevada precariedade nos Centros de Saúde. Consideramos que a 

necessidade de postos de trabalho permanentes que os enfermeiros ocupam, deve 

corresponder vínculos efectivos. 

A DRL do SEP, na sequência deste Debate, propõe-se: 

- Efectuar um pedido de reunião à ARS, para discutir os dados recolhidos no distrito 

de Lisboa, e, designadamente, exigir a admissão de mais enfermeiros; 

- Continuar a reflectir sobre este tema, num próximo debate, com os enfermeiros do 

distrito; 

- Realizar um próximo debate, virado para as questões da saúde mental no âmbito 

dos CSP. 
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Declaração de Alma-Ata 

 Conferência Internacional sobre Cuidados de Saúde Primários 12 de Setembro de 1978, 
Alma-Ata, Cazaquistão, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

Declaração de Alma-Ata 

Saúde Para Todos no Ano 2000 

  

A conferência internacional sobre Cuidados de Saúde Primários, sublinhou a necessidade de 
acção urgente por parte de todos os governos, de todos os que trabalham nas áreas da saúde e 
do desenvolvimento e da comunidade em geral e formulou a seguinte Declaração: 

I 

A Conferência reafirma enfaticamente que a saúde - estado de completo bem-estar físico, 
mental e social e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade - é um direito 
humano fundamental e a consecução do mais elevado nível de saúde, é a mais importante 
meta social mundial, cuja realização requer, além do sector da saúde, a acção de muitos outros 
sectores sociais e económicos. 

II 

A chocante desigualdade existente no estado de saúde dos povos, particularmente entre os 
países desenvolvidos e em desenvolvimento, assim como dentro de países, é, política, social e 
economicamente inaceitável e constitui por isso objecto da preocupação comum de todos os 
países. 

III 

O desenvolvimento económico e social, alicerçados numa ordem económica internacional, é 
de importância fundamental para a mais plena realização da meta de saúde para todos e para a 
redução da lacuna entre o estado de saúde dos povos dos países em desenvolvimento e 
desenvolvidos. A promoção e protecção da saúde dos povos, são essenciais para o contínuo 
desenvolvimento económico e social e contribui para a melhor qualidade da vida e para a paz 
mundial. 

IV 

É direito e dever dos povos, participarem individual e colectivamente no planeamento e na 
execução de seus cuidados de saúde. 

V 

Os governos são responsáveis pela saúde das suas populações, implicando a adopção de 
medidas sanitárias e sociais adequadas. Uma das principais metas sociais dos governos, das 
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organizações internacionais e de toda a comunidade mundial na próxima década, deve ser a de 
que todos os povos do mundo atinjam até ao ano 2000, um nível de saúde que lhes permita 
levar uma vida social e economicamente produtiva. Os cuidados de saúde primários 
constituem a chave para que essa meta seja atingida, através do desenvolvimento e do espírito 
da justiça social. 

VI 

Os cuidados de saúde primários são cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e 
tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas 
ao alcance de todos os indivíduos e famílias da comunidade, mediante a sua plena 
participação, e a um custo que a comunidade e o país possam manter em cada fase do seu 
desenvolvimento, com o espírito de autoconfiança e autodeterminação. Fazem parte 
integrante do sistema de saúde do país e representa o primeiro nível de contacto dos 
indivíduos, da família e da comunidade, com o sistema nacional de saúde, devendo ser 
levados o mais próximo possível dos lugares onde as pessoas vivem e trabalham, e constituem 
o primeiro elemento de um processo continuado de assistência à saúde. 

VII 

Os cuidados de saúde primários: 

·                          Reflectem e a partir delas evoluem, as condições económicas e as 
características sócio-culturais e políticas do país e das suas comunidades e baseiam-se na 
aplicação de resultados relevantes de pesquisa social, biomédica e de serviços da saúde e da 
experiência em saúde pública. 

·                          Têm em vista os problemas de saúde da comunidade, proporcionando 
serviços de promoção, prevenção, cura e reabilitação, conforme as necessidades. 

·                          Incluem pelo menos: educação em relação a problemas prevalentes de saúde 
e a métodos para sua prevenção e controle, promoção da distribuição de alimentos e da 
nutrição apropriada, provisão adequada de água de boa qualidade e saneamento básico, 
cuidados de saúde materna e infantil, incluindo o planejamento familiar, imunização contra as 
principais doenças infecciosas, prevenção e controle de doenças endémicas, tratamento 
adequado de doenças e lesões comuns e fornecimento de medicamentos essenciais. 

·                          Envolvem, além do sector da saúde, todos os sectores e aspectos 
relacionados com o desenvolvimento nacional e comunitário, mormente a agricultura, a 
pecuária, a produção de alimentos, a indústria, a habitação, as obras públicas, as 
comunicações e outros sectores e requerem os esforços coordenados de todos os sectores. 

·                          Requerem e promovem a autoconfiança e a participação comunitária e 
individual no planeamento, organização, funcionamento e gestão dos cuidados de saúde 
primários, fazendo o mais pleno uso dos recursos disponíveis, locais, nacionais e outros e, 
para esse fim, desenvolvem, através da educação apropriada, a capacidade de participação das 
comunidades. 
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·                          Devem ser apoiados por sistemas de referências integrados e funcionais, que 
levem à progressiva melhoria dos cuidados de saúde para todos, dando prioridade aos mais 
necessitados. 

·                          Baseiam-se, a nível local e de encaminhamento, nos que trabalham no campo 
da saúde, incluindo médicos, enfermeiros, parteiras, auxiliares e agentes comunitários, 
convenientemente treinados, social e tecnicamente, para trabalharem ao lado das equipas de 
saúde e para responderem às necessidades de saúde expressas da comunidade. 

VIII 

Todos os governos devem formular políticas, estratégias e planos nacionais de acção, para 
lançar e sustentar os cuidados de saúde primários em coordenação com outros sectores. Para 
esse fim, será necessário agir com vontade política, mobilizar os recursos do país e utilizar 
racionalmente os recursos externos disponíveis. 

IX 

Todos os países devem cooperar num espírito de comunidade e serviço, para assegurar os 
cuidados de saúde primários a todos os povos, uma vez que a consecução da saúde da 
população de qualquer país interessa e beneficia directamente todos os outros países. Nesse 
contexto, o relatório da OMS-UNICEF sobre cuidados de saúde primários, constitui uma base 
sólida para o aprimoramento e funcionamento dos cuidados de saúde primários em todo o 
mundo. 

X 

Poder-se-á atingir um nível aceitável de saúde para todos os povos do mundo até ao ano 2000, 
mediante o uso racional dos recursos mundiais, dos quais uma parte considerável é 
actualmente gasta em armamento e conflitos militares. Uma política legítima de 
independência, paz e desarmamento pode e deve disponibilizar recursos adicionais, que 
podem ser destinados a fins pacíficos e conduzir à aceleração do desenvolvimento social e 
económico, do qual os cuidados de saúde primários, como parte essencial, devem receber a 
sua parcela apropriada. 

--- --- --- 

A conferência internacional sobre Cuidados Primários de Saúde incentivou a acção 
internacional e nacional, urgente e eficaz, para que os cuidados de saúde primários sejam 
desenvolvidos e aplicados em todo o mundo, particularmente nos países em desenvolvimento, 
num espírito de cooperação técnica, em consonância com a nova ordem económica 
internacional. Exortou os governos, a OMS e a UNICEF, assim como outras organizações 
internacionais, organizações não governamentais, agências financeiras, os trabalhadores na 
área da saúde e toda comunidade mundial em geral, a apoiar um compromisso nacional e 
internacional com os cuidados de saúde primários, e a canalizar mais apoio técnico e 
financeiro para esse fim, particularmente nos países em desenvolvimento. A conferência 
encorajou os participantes a colaborar, para que os cuidados primários de saúde sejam 
introduzidos, desenvolvidos e mantidos, de acordo com a letra e espírito desta declaração. 
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 Questionário Enviado aos Enfermeiros Chefes/Coordenadores dos Centros 
de Saúde do Distrito de Lisboa 
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