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1. Introdução  

 

Para o desenvolvimento de uma comunidade no seu todo é fundamental tomar decisões. Em termos de 

saúde é fundamental planear para definir prioridades, fixar objetivos, selecionar estratégias, elaborar 

programas e projetos, executar e avaliar a intervenção. Na base, como primeira etapa deste processo, 

está um diagnóstico de situação, o qual pressupõe uma pesquisa exaustiva de dados de múltiplas 

fontes, que, dependendo da sua qualidade e perfeição, permite cumprir de uma forma mais correta 

todas as fases do planeamento em saúde. 

A quantidade e qualidade da informação são fatores fundamentais na realização de diagnósticos, mas 

nem sempre esta informação é a desejável sendo até, por vezes, impossível de obter, à luz dos atuais 

sistemas de informação.  

Importa ainda discutir a forma de estabelecer prioridades de intervenção e nesse sentido a decisão 

poderá ser tomada em função dos determinantes de doença passíveis de intervenção e com maior 

impacto na saúde dos cidadãos, nos serviços de saúde e na sociedade, função essa que está a ser 

assegurada pelas Unidades de Saúde Públicas. No entanto, muitas das vezes não existe comunicação 

com as restantes unidades funcionais ou hospitalares e todo esse trabalho de diagnóstico e de 

planeamento definha logo à partida.  

Por sua vez os atuais planos locais de saúde, só se baseiam em indicadores de atos médicos, 

negligenciando outros atos centrados na cura da doença que são realizados por outros profissionais, 

nomeadamente os Enfermeiros. 

Há uma valorização seletiva de alguns indicadores de visibilidade e impacto imediato na vida das 

pessoas, não se valorizando o trabalho em promoção da saúde e as medidas de proteção da saúde 

cujo resultado é a longo prazo. Este facto prende-se com a inexistência de outros indicadores nacionais 

que forneçam um rumo de trabalho e que projetem um trilho a seguir.  

A definição de novos indicadores em saúde, do SNS deverá ser realizada em conjunto com os 

sindicatos e ordens profissionais de todos profissionais os intervenientes na saúde. Como nota de 

reflexão, para o que acabamos de referir, deixamos a título de exemplo, a impossibilidade de se 

comparar a taxa de infeção por cateteres venosos periféricos no serviço de Obstetrícia do Centro 

Hospitalar de Vila Nova de Gaia e na Maternidade Alfredo da Costa. À luz do atual panorama, esta 

comparação impõem-se quase impossível, uma vez que os registos em CIPE/SAPE são diferentes e 

não há comunicação nem centralização dos sistemas de informação, pois os atuais sistemas de 

informação funcionam como ilhas. Mas mais gravoso que isto é não haver uma contratualização 

nacional por serviços hospitalares, algo que só seria possível definindo indicadores de qualidade e de 

efetividade e que abriria lugar à competitividade sustentada entre unidades hospitalares e serviços.  
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Assim, a inexistência de sistemas de informação comuns, que forneçam registos nacionais, torna 

aceitavel a inexistência conclusões ou de relatórios sobre aquilo que foi feito e transforma a 

necessidade de mudar, numa passividade intelectual presente na cultura da saúde. Desta forma não se 

consegue “medir para mudar”.  

Os sistemas de informação e os respectivos suportes tecnológicos devem constituir, neste momento, 

um dos fatores mais críticos para o avanço desta reforma cujos principais obstáculos e fragilidades 

importa superar.   

A nosso ver a impossibilidade de o SNS passar a funcionar com uma plataforma de registo único para 

todas as Unidades de Saúde impede: 

 Uma melhor gestão de recursos, 

 O controle e planeamento de gastos e de recursos; 

 A partilha de comunicação entre os vários profissionais e entre as várias unidades funcionais 

(médicos, enfermeiros, psicólogos…) 

 A realização de investigação credível e baseada em sistemas de informação únicos e 

validados. 

 A comparação de dados entre unidades funcionais e sua divulgação para que os utentes 

possam decidir qual a melhor opção.  

A qualidade e a segurança dos cuidados prestados têm que ser a grande prioridade deste novo 

impulso de reforma dos hospitais. Sendo que o princípio desta reforma terá que ser pensada em nome 

da coesão nacional, onde o interior e a periferia não sejam excluídos, por dificuldade no acesso às 

terapias mais avançadas e oportunas. 

Estas e outros comentários sobre esta reforma e o estado actual do SNS poderão ler-se nas próximas 

páginas.  
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2. Metodologia (Análise SWOT) 

 

As nossas sugestões, basearam-se na avaliação dos segmentos de maior interesse, organizados 

sobre 2 perspetivas que funcionam necessariamente de forma articulada – avaliação externa e 

avaliação interna. 

 

A avaliação externa permite a identificação das principais ameaças e oportunidades que decorrem da 

evolução do ambiente que envolve o SNS; 

A avaliação interna baseia-se na identificação dos seus constrangimentos e potencialidades, 

enquanto elementos intrínsecos à sua atividade, estratégia e plano de desenvolvimento. 

O posicionamento estratégico do SNS deve ser definido de forma a aproveitar e potencializar as 

oportunidades e pontos fortes e resolver ou reduzir as ameaças e pontos fracos. 

 

Oportunidades 

 

 Reconfiguração dos serviços prestadores de cuidados primários, com a criação de 

Agrupamentos de Centros de Saúde e Unidades Locais de Saúde e a constituição e 

organização das diferentes unidades que o vão integrar; 

 

 Acesso a mais e melhor informação por parte dos utentes aumentando por essa via a sua 

exigência em termos de qualidade dos serviços prestados; 

 

 Aposta no desenvolvimento de Tecnologias de Informação, para o sector da saúde, adequadas 

às necessidades para a Tomada de Decisão (Acompanhamento da Atividade Assistencial e 

Avaliação do Desempenho Organizacional); 

 

 Experienciar um novo modelo de financiamento por capitação, assente na população residente. 

   

   Prescrição pelos profissionais de Enfermagem   
1
,,,       

 A Reforma dos Cuidados de Saúde primários e a criação de Unidades de Saúde familiares, 

Unidades de Cuidados Comunidade e Unidades de Saúde Pública. 

 

                                                           
1
 A libertação dos médicos para cuidados mais diferenciados, permitirá uma melhoria dos níveis de acessibilidade e da satisfação 

dos utentes. É ainda expectável uma melhoria da eficiência da prestação de cuidados, como consequência de uma melhor 

alocação de recursos humanos às atividades desenvolvidas nos hospitais. Ver link – clique AQUI  

http://cogitare.forumenfermagem.org/2011/10/enfermeiros-em-portugal-irao-poder-prescrever/
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Ameaças 

 

 Dificuldade na contratação e mobilização de Recursos Humanos, decorrente da alteração 

legislativa que impede a mobilidade de profissionais entre ACES ou Hospitais EPE; 

 Prevalência de doenças crónicas como consequência do envelhecimento da população; 

 Indefinição associada a algumas carreiras (Enfermagem e Médica) que se encontram em 

processo de reestruturação; 

 Ausência no mercado de sistemas de informação Nacionais adequados à realidade, estrutura e 

necessidades do SNS; 

 Ausência de uma permanente (e necessária) troca de informação (benchmarking) e 

comunicação entre os diferentes Serviços Hospitalares e os Centros de Saúde que, a ser 

observada, asseguraria uma melhor continuidade de cuidados; 

 Falta de resposta local de algumas especialidades médicas  

 Falta de resposta de algumas especialidades médico – cirúrgicas na marcação de consultas 

em tempo útil;  

 Pouco conhecimento, por parte da população, das atividades desenvolvidas nos Centros de 

Saúde e total desconhecimento dos custos envolvidos na prestação de cuidados; 

 Um ainda relativo desconhecimento da instituição “Centro de Saúde” por parte de algumas 

instituições locais com responsabilidade na prestação de cuidados, repercutindo-se 

negativamente no desenvolvimento articulado de programas e/ou projetos de intervenção em 

saúde. 

 

 

Forças 

 

 Experiência adquirida das Unidades Locais de Saúde (exemplo Unidade Local de saúde de 

Matosinhos), enquanto modelo organizativo assente na articulação entre Cuidados de Saúde 

Primários e Cuidados Hospitalares, bem como na partilha de informação; 

 Aproveitamento da dinâmica de reestruturação dos serviços de cuidados de saúde primários, 

com a criação e implementação das novas unidades para melhorar a acessibilidade aos 

serviços, nomeadamente nas USF e UCC, com a criação de ECCI; 

 Atribuição igualitária de responsabilidade aos Médicos e Enfermeiros de família do papel de 

gestores da saúde dos utentes, e “gate keeper” do sistema de saúde; 

 Integração total dos cuidados prestados – primários, hospitalares e continuados; 

 Desenvolvimento de programas específicos de apoio e intervenção comunitária, em regime de 

parceria e em rede com outras instituições locais;  

 Colocação do Utente no centro do sistema – melhorar o follow-up do doente na entrada e na 

saída de cada Unidade; 
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 Concretização de uma nova postura de trabalho mais sensível à questão da efetividade dos 

custos, da eficiente utilização dos recursos e mais preocupada com a temática da qualidade e 

da humanização; 

 Implementação de sistema de avaliação de desempenho por objetivos e sistema de incentivos 

como fatores motivacionais; 

 

Fraquezas 

 

 Insuficiente capacidade de resposta de alguns serviços hospitalares face aos mcdt´s 

internalizados; 

 Falta de Planeamento estratégico entre ACES e Hospital de referência. 

 A existência de planeamentos diferentes dentro da mesma região entre unidades Hospitalares 

e Centros de Saúde, derivado à não existência de unidades locais de saúde que optimizam 

ações e intervenções na comunidade que gerem.   

 Inacessibilidade face à informação estatística/financeira adequada à tomada de decisão; 

 Inexistência de uma base de dados informática única entre Hospital e Centros de Saúde; 

 Sistemas informáticos apresentando frequentes falhas e bloqueios; 

 Limitações das centrais telefónicas e insuficiente afetação de recursos ao atendimento 

telefónico; 

 Ainda uma não implementação de protocolos de atuação na totalidade das áreas prioritárias de 

intervenção em Cuidados de Saúde Primários e que possam responder plenamente às 

exigências de qualidade, racionalização de recursos e investigação, como por exemplo: 

 Ausência de protocolos de prescrição clínica que possam reduzir custos; 

 Pouco investimento na divulgação pública das atividades e dos objetivos assistenciais das 

Unidades Funcionais; 

 Ausência dum programa estruturado de formação profissional em serviço e de investigação em 

Cuidados de Saúde Primários enfraquecendo o nível de atualização do capital humano e 

comprometendo o crescente nível de qualificações e competências pretendido; 

 Inexperiência na prática de avaliação do desempenho por objetivos; 

 Insuficiência e inadequação de alguns espaços físicos. 
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3. Principais linhas de reforma da gestão da saúde   

 

As  principais linhas de reforma da gestão da saúde em Portugal: 

1)  Reforma dos Cuidados de Saúde Primários: ou seja tornar o sistema menos hospitalocêntrico e 

mais orientado para a prevenção da doença, para a proximidade entre cidadão e os enfermeiros e 

médicos de família. 

O processo de contratualização, seja ele encetado com unidades prestadores de cuidados de saúde 

primários, secundários ou integrados, deve objetivar reduzir o hiato entre o estado de saúde atual e o 

estado de saúde desejável da população. Para tal é necessário um reforço e capacitação nos 

processos de diagnóstico de necessidades, de planeamento em saúde, de contratualização de 

cuidados de saúde e a sofisticação das modalidades de pagamento. 

Assim a reforma dos Cuidados de Saúde Primários, deve continuar e estar assente na criação de 

Unidades de Saúde Familiares (USF), Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) e Unidades 

de Saúde Públicas (USP) sendo que todas estas unidades deverão ter indicadores Universais 

facilitados por um sistema informático comum. 

As Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) são um instrumento privilegiado da intervenção 

seletiva em situações de pessoas, famílias e grupos com necessidades especiais. Desenvolvem 

intervenções comunitárias específicas próprias e complementam os cuidados prestados por outras 

unidades funcionais, aumentando a acessibilidade dos utentes à saúde e diminuindo a procura dos 

serviços hospitalares e consequentemente os gastos em saúde (verificar o exemplo da Unidade Local 

de saúde de Matosinhos)  

Deverá ser definido, um painel de indicadores Nacionais que responda às características específicas 

das UCC. Este painel abrangerá as áreas possíveis da intervenção da carteira de serviços das UCC, 

de forma a ser possível selecionar um sub-painel de indicadores adequados ao plano de ação de cada 

unidade.  

Mas como equilibrar a balança entre o custo de um dado serviço e a sua qualidade? Ao analisarmos a 

evolução dos sistemas de saúde, verificamos que hoje enfrentam um aumento de custos crescente, e 

assim, investir em saúde significa, atualmente, proporcionar o melhor nível de saúde ao maior número 

de pessoas com o melhor balanço económico. A promoção da saúde tem um impacto positivo na 

economia e no bem-estar das comunidades e dos indivíduos. Logo, o financiamento destas atividades, 

que são realizadas pelas UCC e USP, deve ser encarado como um investimento e não como uma 

sobrecarga adicional dos custos com o setor.   
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Seguindo esta linha de pensamento, e de apesar de, entre os cidadãos, profissionais de saúde e 

esferas de decisão política, ser consensual a necessidade de prevenir a doença, o conceito de 

promoção da saúde, é ainda assim um conceito contestado
2
. Os programas de promoção da saúde 

exigem recursos e portanto têm de ser sujeitos aos mesmos requisitos de avaliação exigidos a 

outras intervenções em cuidados de saúde
3
, mas enfrentam dificuldades adicionais.  

Dada a natureza do efeito obtido com uma ação preventiva, a justificação da alocação de recursos 

coloca dificuldades adicionais que têm de ser ultrapassadas com base no estabelecimento de objetivos 

bem definidos e mensuráveis. A estas medidas deverá juntar-se a existência de um painel de 

indicadores para cada programa de promoção da saúde, que permitam a monitorização e ajustes 

intermédios das estratégias delineadas, no sentido de utilizar sempre a base de evidência como 

suporte para a ação.  

As USP estão praticamente constituídas em todos os ACES. Torna-se agora necessário promover e 

apoiar o seu desenvolvimento organizacional e funcional. 

Destacamos, importante definir-se: 

 Definição de modelo de contratualização, painel de indicadores e carta de compromisso. 

Ou seja as Unidades de Saúde Públicas deverão ter contratualização e deverão estar sujeitas à 

produção de documentos orientadores do ACES ou Unidade Local de Saúde. 

A Unidades de cuidados de saúde personalizados (UCSP) que visam organizar em equipas os efetivos 

profissionais dos cuidados de saúde primários ainda não organizados em USF e deverão ter um 

sistema de informação que forneça os mesmos indicadores para ambos os tipos de unidades, 

permitindo que as equipas possam monitorizar a evolução do seu próprio desempenho ao longo do 

tempo. A extinção das Unidades de cuidados de saúde personalizados (UCSP) deverá ser uma 

prioridade para que futuramente todas estas unidades funcionem com o modelo USF. 

 

2)  Transformação das Unidades Hospitalares e ACES em Unidades Locais de Saúde 

Este modelo de contratualização com os ACES adaptada às Unidades Locais de Saúde (ULS) na sua 

vertente de prestação de CSP (Decreto-Lei n.º 102/2009,  de 11 de Maio), permitiria a estas entidades 

públicas empresariais integrarem numa única entidade pública os vários serviços e instituições do SNS 

existentes numa determinada área geográfica, ganhando assim margem negocial e estratégica.  

 

                                                           
2 TONES, K. – Health promotion, health education, and the public health. IN: DETELS, R. et al. (Ed.) - Oxford textbook of public 

health. 4º Edição. Oxford: University Press. 2002.Vol. 3: 829- 863. [http://www.publichealthy.com/healthpromotion.htm] 
 

3 HALE, Janine – What contribution can health economics make to health promotion? Health Promotion International. 15:4 (2000): 

341-353. [http://www.ingenta.com/journals/browse/oup/heapro ] 

 

http://www.publichealthy.com/healthpromotion.htm
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3) Responsabilidade orçamental para garantir a sustentabilidade do SNS. Ou seja, acção pública 

dentro do orçamento da saúde. E sem pôr em causa, pelo contrário, melhorando, o acesso. Sabemos 

que todos os indicadores de utilização de serviços do SNS melhoraram. 

Esta maior exigência na gestão, que decorre de orientações políticas para a melhoria da relação custo 

–efectividade ao nível microeconómico, tem sido concretizada através do desenvolvimento 

de mecanismos de contratualização e monitorização, mais sistematizados e mais próximos. 

Mas também através da aplicação de instrumentos típica da gestão privada na procura da eficiência 

das instituições inseridas no SNS. Compras conjuntas, sistemas de informação inteligentes, 

mecanismos de reporte adequados, orientação para a melhoria do acesso e para objectivos 

claros, reforço das Administrações Regionais de Saúde, delegação de poderes com correspondente 

responsabilização. 

A reorganização dos Hospitais do SNS e a sua fusão com ACES com vista à eficiência de gestão e 

qualidade de serviço, iria significar melhores sinergias e trabalho em rede, com mais qualidade e 

segurança para as populações. 

Esta concentração de serviços  (Hospitais+ACES) visaria, mais do que tudo,  dois objectivos: 

melhorar a qualidade e a segurança dos cuidados prestados aos utentes e uniformizar a equidade 

no acesso a tratamento com qualidade a todos os portugueses. 

Referimo-nos a dois exemplos a título de exemplo onde haveria ganhos evidente no planeamento 

conjunto (hospital+Aces): 

 Saúde Materna -  Bloco de Parto (Hospital) + Cursos de Preparação para o Parto = 

menores taxas de Cesariana (com  evidência científica que o comprova)  

 Resposta conjunta e articulada na Urgência e Emergência (com um planeamento conjunto 

ACES+ ECCI+ Hospital) permitiria uma resposta mais eficiente e abrangente de serviços ao 

SNS, ao longo do todo o dia. 

A disseminação das boas práticas de gestão e das experiências que, ao nível micro, as 

Instituições vão implementando. São exemplo os programas de melhoria que deverão ser 

capitalizadas e implementadas.  

Inovações na área da gestão da farmácia hospitalar, da racionalização da prescrição terapêutica, da 

garantia de qualidade, da gestão do agendamento em ambulatório, das compras conjuntas por 

agrupamentos de empresas públicas, entre outros aspectos, devem ser uma prioridade. 

E por fim se deve esquecemos que o investimento na promoção da saúde dos portugueses, 

através da programas estruturados e com indicadores mensuráveis permitiria a longo prazo medir 

ganhos em saúde.  
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4) Domínio das desigualdades no acesso e nos resultados em saúde dos portugueses,  

Sabemos que existem, após todos os ajustamentos relevantes, diferenças inexplicáveis entre o acesso 

de homens e mulheres a serviços similares.. É nesta luta contra as desigualdades que devemos estar 

atentos, sobretudo com a introdução de taxas moderadoras que podem conduzir a novos patamares 

mínimos de natalidade (por exemplo). 

5)Implementação Nacional do Processo Clínico Partilhado no SNS 

A integração e partilha de informação é um requisito fundamental para garantir a coordenação 

efetiva da prestação de cuidados de saúde, pelo que a existência de processo clínico (como o exemplo 

da (www.rtsaude.org)) , que permite a centralização de todos os dados do doente num único suporte e 

diminui os gastos. 

No entanto a criação e operacionalização de um sistema de registo único deverá cumprir dois 

pressupostos a nosso ver:  

 Ser aplicável em Unidades Hospitalares e Centros de Saúde do SNS e o sistema informático 

ser o mesmo (Exemplo : Alert)  

 Permitir o acesso da informação clinica a todos os profissionais de saúde, restringindo por 

classe profissional as ações que cada um poderá prescrever ou intervir.  

O programa Alert é exemplo do que se tem passado na saúde em Portugal. O que pretende o 

Ministério da Saúde? É imperioroso haver uma decisão sobre qual o programa melhor e mais 

adequado para o uso no SNS e para o qual é em potência o seu papel na reestruturação do conceito 

de interoperabilidade entre sistemas de informação em saúde. A coexistência de programas que não 

comunicam entre si, como SAPE, SAM, SINUS(…) terá que ser algo do passado.  

5) Criação de indicadores  

No âmbito da reforma Hospitalar e dos cuidados saúde primários, será necessário um enquadramento 

de monitorização nacional e local, baseado na especificidade de cada área de intervenção. 

A necessidade de definir um painel de indicadores que sejam fiáveis e que respondam as 

características específicas de cada unidade funcional, é determinante no processo de trabalho na 

perspetiva comunitária e de planeamento. 

A nosso ver deverá ser constituído um grupo de trabalho, no sentido de parametrizar alguns 

indicadores específicos de enfermagem (SAPE/CIPE), e de outros profissionais de saúde, 

trabalhando junto da ACSS na área de Sistemas de Informação, permitindo desta forma que alguns 

destes indicadores possam ser monitorizados e contratualizados. 

http://www.rtsaude.org)/
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Estes indicadores, podem e devem ser monitorizados anualmente e a sua divulgação deverá ser 

orientadora da qualidade dos cuidados prestados quer em ambiente hospitalar, quer em ambiente de 

cuidados de saúde primários.  

A nível de enfermagem e reportando-nos aos indicadores específicos de enfermagem (SAPE/CIPE), 

facilmente se poderá criar indicadores comuns para determinados serviços e para as diferentes 

unidades funcionais.  

A  informação produzida por estes indicadores disponibilizaria ao utente e aos decisores políticos todos 

os dados para que possam decidir qual o serviço a optar e qual as mudanças a serem realizadas, rumo 

a uma uniformização do SNS.  

A tecnologia associada a parametrização destes indicadores, vai possibilitar a documentação de um 

conjunto de praticas, sustentadas pelo conhecimento cientifico e a implementação das politicas de 

saúde mais adequadas (deixamos como exemplo este documento – Indicadores de Desempenho da 

Unidade Cuidados na Comunidade ver link) . 

http://www.mcsp.min-saude.pt/Imgs/content/page_95/indicadores_daucc_vf.pdf
http://www.mcsp.min-saude.pt/Imgs/content/page_95/indicadores_daucc_vf.pdf
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4. Conclusões e discussão 

 

Os sistemas de saúde enfrentam um aumento de custos crescente, e assim, investir em saúde 

significa, atualmente, proporcionar o melhor nível de saúde ao maior número de pessoas com o melhor 

balanço económico. A promoção da saúde tem um impacto positivo na economia e no bem-estar das 

comunidades e dos indivíduos.  

No entanto, verifica-se que os registos por vezes incompletos (consequência de sistemas de 

informação incompatíveis) e a inexistência conclusões ou de relatórios sobre aquilo que foi feito, 

transforma a necessidade de mudar em passividade intelectual.  

Finalizamos com uma listagem de últimas sugestões:  

1. Aprovar uma tabela remuneratória única para todos os médicos, em regime de 40 horas (mais 5 

obrigatoriamente em SU), vinculativa dentro das instituições do SNS. O que se pouparia em horas 

extra, serviços médicos indiferenciados, contratos individuais escandalosos, etc.  

 

2. Separar o acto de triagem do SU do episódio de urgência  (entre outras coisas, remunerando-os 

diferenciadamente), permitindo o reencaminhamento (com definição de prazos) para a consulta aberta 

do CS ou para qualquer uma das consultas externas do Hospital. Reduzir-se-iam imenso as horas 

extra. 

 

3. Entregar a «Medicina Preventiva» aos enfermeiros em CSP. O estímulo a estes profissionais que 

isto representaria, e a poupança em vencimentos a médicos e em contratos individuais ou de prestação 

de serviços destes, levaria a uma poupança descomunal.  

 

4. Reorganizar os serviços, nem que por força da Lei da Mobilidade; a partir de um momento em 

que há um Hospital do Norte, com área de influência (para esta especialidade) de cerca de 300000 

habitantes com 30 psiquiatras e 24 internos, e outro com uma área de influência de quase 800000 

habitantes com 12 psiquiatras e 6 internos, está tudo dito. Nomeadamente em relação à pretensa falta 

de médicos. (Isto, eu sei, é provavelmente impraticável.  

 

5. Dar poder organizativo e remuneratório a estruturas intermédias de gestão e responsabiliza-los 

penalmente 

 

6.  Aproximar o método de assiduidade dos médicos àquele dos enfermeiros apesar do trabalho 

não ser maioritariamente por turnos, se este fosse organizado por módulos com controlo de 
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assiduidade faseado (internamento, consulta, hospital de dia, urgência, etc.), evitavam-se inúmeros 

incumprimentos e ajudaria a acabar com os SIGIC e recuperações de listas e afins...  

 

7.  Acabar com a possibilidade de um médico trancar uma receita, desde que o farmacêutico fosse 

obrigado a ceder o genérico aprovado mais barato.  

 

8. Margens de lucro das farmácias.  

 

9. Incluir no currículo escolar noções básicas acerca do âmbito, funcionamento e relevância do SNS 

como elemento social agregador. 

 

10. Exigir a exclusividade de funções  

11. Criação a nível nacional de Sites dinâmicos (para os vários programas nacionais de saúde), 

que seriam dinamizados e frequentemente actualizados por equipas de profissionais de saúde com o 

intuito de centralizar todas as informações e formações relativas aos vários programas de Saúde.  

Desta forma teríamos no panorama Nacional Sites informativos, formativos e explicativos sobre qual o 

trabalho que é feito no terreno, cujo alvo seriam os profissionais de saúde e a população.  
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PS: Este documento foi elaborado no tempo livre dos profissionais, pelo que no final fica a consciência 

que mais e melhor poderia ter sido realizado e produzido.  


