
Participação pública em saúde –
atitudes e experiências da sociedade civil

www.facebook.com/participacaosaude



Notas prévias

• Objetivo
– Caracterizar as atitudes e experiências dos/as cidadãos/as e 

das organizações que os/as representam

• Enquadramento
– Plano Nacional de Saúde (2012-16 e extensão a 2020)

• Questionários
– Elaboração própria e adaptação de Poortinga & Pidgeon

(2003), Krupat et al (2000), Pereira et al (2013), van Thiel & 
Pieter Stolk (2013) e GfK (2014)

• Recolha de dados
– nov-15 a abr-2016; online e papel



QUESTIONÁRIO: REPRESENTANTES DE 

PESSOAS COM OU SEM DOENÇA

Resultados



78 organizações

• Total de respostas: n=78

63,2%

3,9% 2,6%

30,3%

Associação de
doentes

Associação de
utentes do SNS

Associação de
consumidores

Outra



Influência na decisão no 

âmbito da política de saúde 

14,1%

32,1%

20,5%

30,8%

2,6%

Nada influente Pouco influente Nem influente,
nem sem
influência

Influente Muito influente



n=3
3,8%

n=5
6,4%

n=6
7,7%

n=12
15,4%

n=14
17,9%

n=17
21,8%

n=25
32,1%

n=27
34,6%

Gestão de centro(s) de saúde

Gestão de hospital(is)

Ensaio(s) clínico(s)

Norma(s) de orientação clínica

Comparticipação/avaliação prévia de
medicamento(s)

Plano Nacional de Saúde

Programa Nacional específico

Iniciativa(s) legislativa(s)

*1 Grau de influência na tomada de decisão – p<0,05; *2 Assoc. Doentes – p<0,05

Envolvimento na decisão no 

âmbito da política de saúde

• n=57 (73,1%) referem algum tipo de envolvimento

*2

*1



Iniciativa de envolvimento

n=4
7,7%

n=5
8,8%

n=28
49,1%

n=46
80,7%

Comissão Parlamentar de Saúde

Deputado/a(s)

Representante(s) do Ministério da
Saúde/Serviço Nacional de Saúde (SNS)

A própria organização



n=7
12,3%

n=9
15,8%

n=9
15,8%

n=9
15,8%

n=12
21,1%

n=15
26,3%

n=19
33,3%

n=30
52,6%

n=43
75,4%

Petição – como promotor/a

Audição pública

Consulta pública (por escrito)

Membro de Conselho Consultivo

Petição – como subscritor/a

Preenchimento de questionário

Membro de Grupo de Trabalho

Tomada de posição por escrito (por iniciativa
da própria organização)

Participação em reunião

Forma de envolvimento

*

* Grau de influência na tomada de decisão – p<0,05

*



6 fatores que mais contribuem para 

promover o envolvimento

48,7%

61,8%

61,8%

64,5%

73,7%

75,0%

Apoio financeiro

Conhecimento dos cidadãos/doentes sobre o
processo de tomada de decisão

Conhecimento dos cidadãos/doentes sobre o tema

Disponibilização de informação em tempo útil

Associações de cidadãos/doentes interventivas

Reconhecimento da importância do envolvimento
dos cidadãos/doentes



38,2%

44,7%

46,1%

61,8%

64,5%

76,3%

Utilização de linguagem técnica/científica

Desconhecimento sobre como envolver os
cidadãos/doentes

Convicção de que os cidadãos/doentes não têm
capacidade para participar

Pouca representatividade das associações

Excesso de burocracia no sistema de saúde

Ausência de cultura/experiência de colaboração
entre as associações e as instituições públicas

6 fatores que mais dificultam 

o envolvimento

*1 Grau de influência na tomada de decisão (p<0,05); *2 Tipo de organização – p<0,05

*2

*2

*1



Inportância atribuída a…

• Iniciativas de capacitação para a participação na decisão 
em saúde

–Muito importante: 78,2%

–Importante: 21,8%

• Iniciativas de sensibilização dos decisores para a 
participação

–Muito importante: 88,5%

–Importante: 11,5%



Âmbito geográfico versus

N.º associados

Âmbito geográfico

Local Regional Nacional Internac.

N.º 
de 

asso
ciad
os

Até 99 0 2 9 1

100 a 499 4 7 18 0

500 a 
2999

1 6 14 0

3000 ou 
+

0 2 11 0

Em desacordo com a                 
Lei n.º 44/2005, de 29 de agosto

De acordo com a 
Lei n.º 44/2005, de 29 de agosto

Total de respostas: n= 75



QUESTIONÁRIO: PESSOAS COM OU SEM 

DOENÇA

Resultados



618 cidadãos/ãs

71,0%

29,0%

Mulheres Homens

8,1%

27,0%

48,5%

16,3%

Ensino básico
(1-9.º ano)

Ensino
secundário

(10-12.º ano)

Bacharelato/
Licenciatura

Mestrado/
Doutoramento

Média: 42 anos



Experiência de 

associativismo

16,2%

17,8%

12,3%

22,2%

33,5%

Organização Profissional

Associação Recreativa, Cultural
ou Desportiva

Associação de Consumidores

Outra associação sem fins
lucrativos na área da saúde

Associação de Doentes

25,1%

41,7%

16,7%

9,4%
7,1%

N.º Organizações



31,4%

47,5%

65,5%

65,9%

66,1%

67,8%

78,1%

88,0%

91,3%

91,4%

94,2%

95,5%

96,8%

97,6%

Seguradoras

Empresas de medicamentos/outras tecn. de…

Deputados da Assembleia da República

Associações de consumidores

União Europeia

Representantes do poder local

Gestores dos serv. de saúde/administradores…

Cidadãos/ãs

Especialistas em políticas de saúde

Académicos/investigadores

Associações de utentes de saúde

Ministério da Saúde

Associações de doentes

Profissionais de saúde

Concordo totalmente + Concordo

Envolvimento na decisão no 

âmbito da política de saúde



Quem deve tomar decisões?

48,1%

13,8%

21,5%

55,7%

Os cidadãos/doentes devem confiar em quem
toma decisões

Os gestores são quem deve tomar decisões

Os políticos são quem deve tomar decisões

Os profissionais de saúde são quem deve
tomar decisões

Concordo totalmente + Concordo



Parceiros na tomada de 

decisão

91,1%

94,3%

Os cidadãos e as associações que os
representam devem ser tratados como

parceiros na tomada de decisão

Os doentes e as associações que os
representam devem ser tratados como

parceiros na tomada de decisão

Concordo totalmente + Concordo



Ainda sobre a decisão no 

âmbito da política de saúde…

62,8%

78,2%

79,0%

86,9%

Há informação a que os cidadãos/doentes não
podem ter acesso

Os cidadãos/doentes não querem ser
envolvidos nas decisões

Os cidadãos/doentes devem participar apenas
quando são chamados

É melhor para os cidadãos/doentes não
conhecerem em detalhe as decisões

Discordo + Discordo totalmente



Influência na decisão no 

âmbito da política de saúde 

29,0%

30,4%

37,1%

Associações de utentes de saúde

Associações de consumidores

Associações de doentes

Muito influente + Influente



Envolvimento dos/as 

cidadãos/as na saúde

• n=383 (62,0%) referem algum tipo de envolvimento

n=21
3,4%

n=27
4,4%

n=35
5,6%

n=43
7,0%

n=48
7,8%

n=51

8,3%

n=95
15,4%

n=204
33,0%

n=268
43,4%

Petição - como promotor/a

Sessão plenária da Assembleia da República

Audição pública

Consulta pública (por escrito)

Reunião de Assembleia Municipal

Orçamento participativo

Manifestação de protesto

Reclamação (por escrito)

Petição - como subscritor/a



n=44
11,4%

n=167
43,4%

n=170
44,2%

n=317
82,3%

Perito/a na área da saúde

Representante de uma associação de
cidadãos/doentes

Pessoa com doença, seu cuidador/a ou
representante legal

Cidadão/ã

Qualidade em que esteve 

envolvido/a

*1 Escolaridade – p<0,05; *2 Estado de saúde – p<0,05; *3 Ser membro de Assoc. Doentes – p<0,05

*1

*1

*2,3

*2,3


