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necessidades procura 
 

oferta 

Necessidades 

insatisfeitas 

Necessidades satisfeitas 
Oferta inútil 

Procura insatisfeita 



Carga da Doença, segundo as doenças associadas,  

ambos os sexos, Portugal (DALYs) 

Fonte: IHME, 2016  acessed on 13th september 2016 on  

http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ 

  

Doenças não 

Transmissíveis 

86% 

8% Lesões 

6% Doenças 

Transmissíveis 

DALY – Disability- Adjusted Life 

Years 

http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/


Carga da Doença segundo as doenças associadas,  

ambos os sexos, 2013 (YLD) 

Fonte: IHME, 2016 acedida a 14 de setembro 2016 em 

 http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ 

  

Lesões 

6%  

Doenças 

Transmissíveis 

4%  

YLD – Years Lived with Disability 

Doenças não 

Transmissíveis 

90% 

http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/


Fatores de risco por peso na Carga da Doença   

(DALYs por 100 000 habitantes) segundo doenças  

associadas, ambos os sexos, 2013 

TOP 5 

Fonte: IHME, 2016 acedida a 14 de setembro 2016 em 

 http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ 
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_PNS 2020 



_Plano Nacional de Saúde 

Modelo Conceptual 

 Mais valor em saúde

Cidadania

Políticas saudáveis



_Cidadania 

 O PNS propõe: 

 

•A promoção de uma cultura de cidadania que vise a promoção da literacia e da capacitação dos 

cidadãos, de modo que se tornem mais autónomos e responsáveis em relação à sua saúde e à saúde 

de quem deles depende. 

 

•A promoção da participação ativa das organizações representativas dos interesses dos cidadãos. 

 

•O desenvolvimento de competências nos profissionais de saúde que permitam desenvolver ações de 

cidadania em saúde; 

 

•O desenvolvimento de programas de educação para a saúde e de autogestão da doença. 

 

•O desenvolvimento de programas de utilização racional e adequada dos serviços de saúde. 

 

•A promoção de atividades de voluntariado na saúde. 



_PNS 2020 



 1. Eixos Estratégicos de continuidade 

2. Introdução de Metas 

a. Esperança Vida 

b. Qualidade de Vida – Bem Estar 

c. Factores Risco – Tabaco e 

Obesidade 

3. Orientações para implementação 

Documento simples.  

A melhorar 

 

1. Modelo conceptual 

2. Operacionalização – outros 

programas e organismos 

3. Monitorização e avaliação 

4. Governança  

_PNS 2020 



 

_PRS e PLS 



 

 

 

 

  CICLO DE VIDA 

 

 

    SETTINGS 
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_Mandato 

 

11_Maio 



Como organizar a obtenção de 
ganhos em saúde? 

Diferenças 
no estado 
de saude

Ganhos sensíveis 
à intervenção do 
Sistema de Saúde

Modelo de 
determinantes 

de saúde

Valor em saúde 
das intervenções 

disponíveis

Intervenções 
prioritárias
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_Planos Locais de Saúde - Estratégia 

 

http://1nj5ms2lli5hdggbe3mm7ms5.wpengine.netdna-cdn.com/files/2015/12/ResenhaPlanosSaúdeNacionalRegionaisLocais1.pdf 

 

http://1nj5ms2lli5hdggbe3mm7ms5.wpengine.netdna-cdn.com/files/2015/12/ResenhaPlanosSaúdeNacionalRegionaisLocais1.pdf
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http://1nj5ms2lli5hdggbe3mm7ms5.wpengine.netdna-cdn.com/files/2015/12/ResenhaPlanosSaúdeNacionalRegionaisLocais1.pdf
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www.saudemunicipio.uc.pt  

Comparação 
 

Unidades  
Territoriais 
ACES/ULS 

http://www.saudemunicipio.uc.pt/


_Governança 

• Participação comunitária nas fases de planeamento 

– Identificação de problemas e necessidades 

– Definição de prioridades 

– Monitorização 

– Avaliação 

 

• Participação nos órgãos  

– Conselho consultivo do PNS 

– Conselhos de comunidade - Regiões, ACES e Hospitais.  

 

• Compromisso Planos Locais de Saúde  

– Na contratualização dos serviços de saúde 

– No compromisso de assinatura de documento pelos parceiros 

– Em financiamento próprio 
  

 
 



_Plano Nacional de Saúde 

 
 

Muito Obrigado! 

 

 

Director Executivo PNS 

ruipt@dgs.min-saúde.pt 
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