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CURSO

Planeamento em Saúde no Âmbito do Plano Nacional de Saúde

Coordenação

ESSNorteCVP | Unidade de Formação e Desenvolvimento Humano (UFDH)

Descrição/
Fundamentação

O Planeamento em Saúde (PS) constitui um instrumento tradutor de políticas e objetivos em
saúde, que se traduz numa ação adequada de desenvolvimento na área da saúde, perspetiva
uma análise multisetorial e integrada da população, que permite o envolvimento e coparticipação de todos os stakholders no sentido de melhorar o estado de saúde da população.
O PS é um processo complexo, participado e mobilizador de todos os quadrantes da sociedade,
que contribui para ganhos no conhecimento e para a difusão do mesmo integrando visões
estratégicas que direta ou indiretamente criem impacte positivo na saúde das populações.
O Plano Nacional de Saúde (PNS) constitui a orientação fundamental das políticas de saúde em
Portugal, definindo o rumo estratégico para a intervenção no quadro do Sistema de Saúde. A
Revisão e Extensão do PNS a 2020, alinhada com os princípios e orientações da Estratégia Health
2020 da Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como a mais recente evidência disponível,
pressupõe que todas as ações e intervenções do Sistema de Saúde assentem em quatro Eixos
Estratégicos transversais: Cidadania em Saúde; Equidade e Acesso adequado aos Cuidados de
Saúde; Qualidade em Saúde; e Políticas Saudáveis. O modelo conceptual do PNS, nos seus 4
eixos estratégicos, assentam numa co-responsabilidade (interdependência) e competência de
cada agente e de todos no Sistema de Saúde.
O PNS Revisão e Extensão a 2020 constitui-se como uma plataforma que visa desenvolver e
reforçar a implementação do PNS a nível nacional, regional e local. Neste contexto, importa
salientar que os Planos Regionais de Saúde (PRS) e os Planos Locais de Saúde (PLS) são
instrumentos ímpares de implementação do PNS, de alinhamento com os objetivos nacionais e
regionais, respetivamente e, como tal, devem refletir nas suas estratégias, em todas as
intervenções os quatro eixos estratégicos, segundo uma abordagem intersectorial que envolva
os diferentes parceiros que têm impacte na saúde. Os PRS devem estar alinhados com o PNS, e
da mesma forma os PLS devem estar alinhados com as estratégias nacional e regional, isto é,
PNS e PRS. O PRS e o PLS devem contribuir concertadamente para o cumprimento das metas
nacionais, mas devem também traçar estratégias e intervenções específicas e individualizadas,
e enquadradas no contexto regional e local que as caracterizam, orientadas para os potenciais
ganhos em saúde da comunidade que servem, promovendo o objetivo último de melhoria justa
do estado de saúde da sua população.
Pese embora Portugal seja um país pequeno, apresenta muitas heterogeneidades, quer no seu
eixo vertical (norte-sul), quer no eixo horizontal (litoral-interior), facto que evidencia que longe
vai o tempo em que era possível governar em saúde à distância. Efetivamente para a governação
em saúde é fundamental governar no nacional, no regional e no local, e o PRS e o PLS são
ferramentas cruciais para a definição das políticas regionais e locais em saúde caracterizadoras
dos contextos onde se inserem e naturalmente alinhadas com as nacionais.
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Dada a evidência positiva do planeamento em saúde como estratégia para a melhoria do estado
de saúde das populações, e dada a complexidade que a mesma imprime, importa desenvolver
junto dos profissionais, competências para potenciar o seu efeito.

Objetivos

-Desenvolver competências para a definição de políticas regionais e locais de saúde alinhadas
com as nacionais;
-Capacitar os profissionais das Unidades de Saúde Pública (USP), Unidades Locais de Saúde
(ULS) e Serviços de Saúde Pública (SSP) das Administrações Regionais de Saúde de
competências para o planeamento loco-regional alinhado com o Plano Nacional de Saúde
(PNS);
- Capacitar os profissionais das USP, ULS e SSP das Administrações Regionais de Saúde para o
desenvolvimento de Planos Regionais e Locais de Saúde;
- Capacitar os profissionais das USP, ULS e SSP das Administrações Regionais de Saúde para o
desenvolvimento de programas e projetos em saúde regionais e locais, alinhamos com o Plano
Nacional de Saúde, Plano Regional de Saúde e Plano Local de Saúde.

Destinatários

Profissionais de Saúde: médicos de saúde pública, enfermeiros de saúde pública, técnicos de
saúde ambiental e outros profissionais da saúde das USP, ULS e SSP ou envolvidos no processo
de planeamento em saúde.

Duração/ ECTS

20 horas / 2,5 ECTS (crédito)
Online: Formato síncrono na Plataforma Microsoft Teams

Metodologia e
Avaliação

Formação:
- As sessões letivas serão desenvolvidas através do método expositivo, mas essencialmente
através do método ativo e colaborativo. Os formandos em grupo terão de simular a criação de
um PLS, programa ou projeto em saúde.
Avaliação:
- Avaliação de conhecimentos será realizada com base na participação dos formandos em sala
de aula e na realização de um trabalho escrito que espelhe a aplicação da metodologia de
planeamento em saúde;
- No final da formação os formandos respondem a um conjunto de questões relacionadas com:
programa do curso; funcionamento do curso; ação dos formadores.

Docente/Formador

Maria Manuela Henriques Pereira Ferreira
Doutora em Ciências e Tecnologias da Saúde; Título de Especialista em Enfermagem; Mestre em
Saúde Pública; Especialista em Enfermagem Comunitária; Pós-graduada em Pedagogia da
Saúde; Pós-graduada em Gestão e Administração dos Serviços de Saúde, Licenciada em
Enfermagem; Coordenadora da Linha de Investigação de Saúde da Família e da Comunidade;
Docente da ESSNorteCVP.

Maria Fernanda de Jesus Loureiro
Licenciada em Medicina; Especialidade em Saúde Pública; Curso de Saúde Pública (Escola
Nacional de Saúde Pública, Lisboa). Coordenadora Regional dos Rastreios Oncológicos, ARS do
Centro, Coimbra. Coordenadora do Internato Médico de Saúde Pública da Região Centro, ARS
Centro, Aveiro.
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Plano de
Estudos/Conteúdos
Programáticos

Calendarização

1. Planeamento em Saúde: conceito, tipo e níveis de planeamento, utilidade e etapas;
2. Hierarquia do planeamento em saúde: planos, programas e projetos.
3. Plano Nacional de Saúde, Plano Regional de Saúde e Plano Local de Saúde.
4. Etapas do processo de planeamento em saúde.
5. Diagnóstico de situação de saúde: identificação das necessidades e/ou problemas de
saúde
6. Fixação de prioridades;
7. Fixação de objetivos;
8. Seleção das estratégias;
9. Identificação das atividades, metodologias, recursos e indicadores;
10. Preparação para a execução;
11. Execução;
12. Monitorização e Avaliação.
O curso tem a duração de 5 dias: quarta e sexta-feira (17h00 às 21h00)
Data de Início: 02 de junho / 04, 09, 11 e 16 de junho 2021

Online: Formato síncrono na Plataforma Microsoft Teams

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas online no site www.essnortecvp.pt.

Requisitos mínimos Licenciatura
Vagas
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Informações

ESSNorteCVP, Rua da Cruz Vermelha – Cidacos, Apartado 1002, 3720-126 Oliveira de Azeméis
Tlf: 256 661 430 | Telm.: 919 612 565

E-mail: formacao@essnortecvp.pt | www.essnortecvp.pt
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