Recomendações e Propostas
Saúde em Dia - Não mascare a sua saúde

Consulta pública
Enquadramento
Consulta aberta à população
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Como garantir que os
cidadãos têm acesso
aos cuidados de saúde
quando deles
necessitam?

O que é para si cuidados
de saúde? Que
iniciativas devem ser
adotadas para atingir
cuidados de saúde com
qualidade?

Como deve a saúde ser
financiada em Portugal
e para que áreas deve
esta verba ser
direcionada?

Como se pode reduzir o
desperdício e promover
a eficiência na saúde?

Consulta pública
Participantes
Resultados:

42 participações

Caracterização dos participantes

39 cidadãos

Metodologia de análise
Análise sistemática das respostas
para identificação de:
(não especificados)

31%

Desafios

1 Médico de Família
69%

1 Farmacêutico
Género Feminino
Género Masculino

(comunitária)

1 Associação de doentes

Soluções
Agrupadas em 4 categorias:
ACESSO

QUALIDADE

EFICIÊNCIA

FINANCIAMENTO

Consulta pública
Resultados
Quais são as principais preocupações ou problemas que as pessoas identificam no sistema de saúde?

41%

reconhece a falta de profissionais de saúde no SNS
(médicos, enfermeiros e técnicos superiores de saúde)

31%

Refere a falta de respostas nos cuidados de saúde
primários

24%

Sente falta de proximidade e contacto com os
profissionais de saúde

Nota: são referidas outras preocupações como os elevados tempos de espera para consultas
e realização de exames, a falta de condições para promover a descentralização, falta de
condições para os profissionais de saúde, entre outras.

Resultados da Consulta Pública

EFICIÊNCIA

FINANCIAMENTO

ACESSO

QUALIDADE

Qualidade assistencial
O que é que significa para os cidadãos a qualidade assistencial?

“Qualidade na saúde significa acesso universal e incondicional de
todas as pessoas, sem exceção, a toda a informação e meios de que
necessitam para obterem o melhor aconselhamento médico /
terapêutico e respetivo diagnóstico e tratamento.”

“Qualidade em saúde é existir acesso a mais rastreios, prevenção,
informação e sensibilização a população. Garantir eficiência e rapidez
na resposta aos cuidados de saúde através das tecnologias(…)”

Resultados da Consulta Pública
Qualidade assistencial

EFICIÊNCIA

FINANCIAMENTO

ACESSO

QUALIDADE

O que é que significa para os cidadãos a qualidade assistencial?

Profissionais de
saúde
preparados para
entender e
atender às
necessidades

Respostas
adequadas,
em tempo
adequado

Tempo de
qualidade
nas consultas

Sistema de
saúde mais
proativo na
gestão da saúde
- prevenção

Facilidade de
contacto e
proximidade humanização

Abordagem
multidisciplinar
às necessidades
de saúde

Resultados da Consulta Pública
1

Aumentar o tempo das consultas para que os doentes tenham mais tempo para ser ouvidos

2

Aumento do número de médicos e restantes profissionais de saúde no circuito do SNS

3

Criar mecanismos eficazes que permitam a substituição de médicos (por exemplo, em casos de falta a
consultas)

4

Promover a formação dos profissionais de saúde, ao nível da comunicação interna (entre profissionais) e
externa (relacionamento com os doentes)

5

Revisão e atualização da estrutura do curso de medicina, com uma maior aposta na valorização da
componente humana e na escuta ativa dos doentes

EFICIÊNCIA

FINANCIAMENTO

ACESSO

QUALIDADE

Medidas para aumentar a qualidade assistencial

Resultados da Consulta Pública
6

Apostar numa abordagem multidisciplinar às necessidades de saúde de cada pessoa

7

Investir na criação de ficheiro clínico único, de cada doente, acessível em todas as unidades de saúde,
privadas ou públicas, que permita a transmissão de informação entre os vários sistemas

8

Apostar no desenvolvimento de um guia digital e atualizável para o cidadão, adaptado a cada faixa etária,
com os sintomas/sinais a que o cidadão deve estar mais atento e exames que deve realizar

9

Definir e garantir a prescrição anual de exames, de acordo com a faixa etária, que devem ser realizados por
todos os cidadãos para deteção precoce de algumas doenças

10

Apostar em campanhas informativas na comunidade escolar e nas unidades de saúde sobre a prevenção de
doenças

EFICIÊNCIA

FINANCIAMENTO

ACESSO

QUALIDADE

Medidas para aumentar a qualidade assistencial

Resultados da Consulta Pública

EFICIÊNCIA

FINANCIAMENTO

ACESSO

QUALIDADE

Acesso a cuidados de saúde
O que é que significa para os cidadãos um melhor acesso a cuidados?

“(…) todos os cidadãos deverão poder aceder aos melhores
cuidados de saúde disponíveis, independentemente da sua condição
económica, não devendo nunca esta ser fator de diferenciação no
acesso e/ou atendimento.”

“(…) Garantir informação acerca do acesso aos cuidados de saúde
através de canais diversificados de acordo com as diferentes
características dos públicos a que se destinam. Garantir diversidade e
proximidade (quer física, quer virtual) aos cuidados. Garantir
universalidade.”

Resultados da Consulta Pública
Acesso a cuidados de saúde

EFICIÊNCIA

FINANCIAMENTO

ACESSO

QUALIDADE

O que é que significa para os cidadãos um melhor acesso a cuidados?

Transportes
para os
doentes

Serviços de
proximidade

Descentralização
dos cuidados de
saúde

Respostas nos
cuidados de
saúde primários

Facilidade
de acesso
a consultas

Acesso aos
medicamentos

Resultados da Consulta Pública
1

Descentralizar os cuidados de saúde dos grandes centros urbanos, através de um maior investimento em
infraestruturas que permitam condições no interior do país

2

Garantir a realização de exames de diagnóstico e de tratamentos em todos os hospitais - investir nos meios
de diagnóstico e terapêutica do SNS

3

Garantir um serviço de transporte/ acompanhamento do doente, de e para as instalações de saúde
(consultas, realização de exames, compra e/ou administração de medicamentos e tratamentos)

4

Garantir a prestação de serviços de saúde ao domicílio, mas sem um aumento de custos para o doente

5

Garantir a comparticipação alargada dos medicamentos em ambulatório para assegurar o acesso a todos os
cidadãos

EFICIÊNCIA

FINANCIAMENTO

ACESSO

QUALIDADE

Medidas para aumentar o acesso a cuidados de saúde

Resultados da Consulta Pública
6

Alargar os serviços nos centros de saúde, como por exemplo através de consultas de medicina dentária e
oftalmologia

7

Alargar o horário das Unidades de Saúde Familiares e Cuidados de Saúde Primários

8

Apostar num canal de comunicação direto e rápido entre os doentes e as equipas dos cuidados de saúde,
como os médicos

9

Criação de uma aplicação SNS que permita agendamentos de consultas/ meios complementares de
diagnóstico, com um canal de comunicação direto para esclarecimento para de dúvidas (ex: chat)

10

Criar um local específico de esclarecimento de dúvidas (ex: "gabinete do cidadão"), que permita acesso e
contacto direto para esclarecimento de dúvidas do SNS

EFICIÊNCIA

FINANCIAMENTO

ACESSO

QUALIDADE

Medidas para aumentar o acesso a cuidados de saúde

Resultados da Consulta Pública

EFICIÊNCIA

FINANCIAMENTO

ACESSO

QUALIDADE

Financiamento
Como é que os cidadãos vêem o financiamento da saúde em Portugal?

Orçamento do
Estado
(impostos)

Taxas
moderadoras

Acordos/
parcerias com
privados

Resultados da Consulta Pública
Financiamento
QUALIDADE

Para onde é que deve ser canalizado esse financiamento?

EFICIÊNCIA

FINANCIAMENTO

ACESSO

Renumeração
dos
profissionais
de saúde
Meios
hospitalares,
equipamentos,
infraestruturas

Digitalização e
centralização
da informação

Inovação,
investigação e
formação

Resultados da Consulta Pública
1

Manter o pagamento de taxas moderadoras, mas adaptá-las de acordo com o rendimento dos cidadãos

2

Criar parcerias e acordos com todos os parceiros privados (cofinanciamentos - seguros, subsistemas) para
que a saúde não seja encarada apenas como um negócio

3

Apostar num sistema de responsabilização do cidadão, por faltas a consultas sem justificação/aviso prévio

4

Apostar no desenvolvimento de um documento de gastos em saúde para o doente, que detalhe tudo o que
foi gasto no tratamento e com informação sobre a comparticipação do Estado

5

Utilizar medidas de desempenho (assistencial e não assistencial) para distribuir e potenciar o financiamento
na saúde

EFICIÊNCIA

FINANCIAMENTO

ACESSO

QUALIDADE

Medidas para um melhor financiamento da saúde

Resultados da Consulta Pública

EFICIÊNCIA

FINANCIAMENTO

ACESSO

QUALIDADE

Medidas para um melhor financiamento da saúde
6

Atribuir uma maior verba a áreas prioritárias da prestação de cuidados de saúde, como a saúde mental, os
cuidados de saúde primários e os cuidados continuados

7

Canalizar o orçamento disponível para:
• a renumeração digna aos profissionais de saúde (incluindo horários adequados e salários justos à
exigência das suas funções), garantido a exclusividade dos profissionais do SNS
• a investigação, inovação, formação de profissionais de saúde e prevenção da doença
• a digitalização e centralização da informação

Resultados da Consulta Pública
Eficiência

EFICIÊNCIA

FINANCIAMENTO

ACESSO

QUALIDADE

O que é que os cidadãos consideram eficiência na Saúde?

Poupança de
recursos humanos e
financeiros
Poupança de
tempo dos
profissionais e
doentes

Encaminhamento
rápido e eficiente

Autonomia dos
profissionais e
cuidados de
saúde

Evitar
desperdícios

Resultados da Consulta Pública
1

Melhoria do acompanhamento dos doentes (ex: pós-operatório), evitando deslocações desnecessárias ao
hospital

2

Monitorização dos acessos indevidos e aposta no alargamento da plataforma SNS 24, para apoio aos
doentes, evitando idas desnecessárias às urgências

3

Apostar na qualificação do INEM para seja feita uma triagem mais efetiva, reduzindo-se o transporte urgente
não justificado para as urgências hospitalares

4

Apostar no aumento de autonomia, através da qualificação dos médicos de medicina geral e familiar para a
prescrição de exames auxiliares de diagnóstico, evitando a marcação de consultas de especialidade,
poupando-se tempo e recursos

5

Promover Agrupamentos de Centros de Saúde mais pequenos e com maior autonomia

EFICIÊNCIA

FINANCIAMENTO

ACESSO

QUALIDADE

Medidas para um sistema de saúde mais eficiente

Resultados da Consulta Pública
6

Apostar numa gestão hospitalar por uma equipa multidisciplinar (gestores, médicos e enfermeiros), com
sistemas de monitorização regular com objetivo de melhoria contínua de processos e procedimentos

7

Fiscalizar as unidades de saúde, no que respeita a contratos públicos, adjudicações diretas

8

Avaliar os resultados dos contratos programa, replicando bons exemplos para outras instituições

9

Evitar desperdícios, promovendo a prescrição dos medicamentos apenas na quantidade que cada doente
necessita, acabando com as embalagens únicas

10

Promover a colaboração entre Escolas de Enfermagem, Faculdades de Medicina e outros cursos para que no
futuro se desenvolva um corpo de profissionais que reconheçam as necessidades de cada área

EFICIÊNCIA

FINANCIAMENTO

ACESSO

QUALIDADE

Medidas para um sistema de saúde mais eficiente

APOIO:

www.saudemdia.pt

