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SNS+ Proximidade

• O Programa do XXI Governo contém, relativamente à saúde, um vasto 
conjunto de medidas destinadas a melhorar o Serviço Nacional de 
Saúde, que têm vindo a ser implementadas no decurso desta 
legislatura.
• O Programa Nacional para a Educação em Saúde, Literacia e Autocuidados foi 

lançado no âmbito de uma "Nova Ambição para a Saúde Pública“.

• Usa o conjunto de evidências existentes de que a educação, a literacia e o 
autocuidado são críticos não só para a promoção e proteção da saúde da 
população, mas também para a efetividade e eficiência da prestação de 
cuidados de saúde, vertidos no…

• SNS+ Proximidade.



Especial atenção a três tipos 
de cuidados:

• Cuidados para pessoas com múltiplos 
problemas de saúde, de evolução 
prolongada.

• Cuidados de saúde para a doença 
aguda, ou agudizações da “doença 
crónica”. 

• Cuidados em casa das pessoas.



SNS+ Proximidade dá 
especial importância:

• Estratégias locais de saúde.

• Literacia em saúde. 

• Qualificação do atendimento no SNS. 



ARSLVT e SNS+ Proximidade
Mudança centrada nas pessoas

• Pessoas com multimorbilidade e doença aguda ou agudizações de 
doenças crónicas

• “Programa de Gestão Integrada de Cuidados aos Doentes Crónicos 
Complexos”
• Centro Hospitalar Lisboa Ocidental e ACES Lisboa Ocidental e Oeiras – em 

execução com acompanhamento e eventual reorientação ao longo de 2018

• “Valorização do Percurso dos Doentes no SNS”
• Centro Hospitalar Lisboa Central e o ACES Lisboa Central – em execução com 

acompanhamento e eventual reorientação ao longo de 2018



ARSLVT e SNS+ Proximidade
Mudança centrada nas pessoas

• Cuidar em casa
• Projeto “Cuidados Domiciliários”

• Hospital Garcia da Orta e ACES Almada-Seixal – em execução com 
acompanhamento e eventual reorientação ao longo de 2018

• Projetos “multivertente”
• Cuidar em casa + Literacia para a saúde + envolvimento organizado das 

organizações da comunidade

• Projeto “Prescrição Social / Social Prescribing”
• USF da Baixa / Órgãos e equipas do ACES Lisboa Central e rede de serviços sociais e 

instituições do SNS em redor da comunidade urbana (com grande proporção de 
imigrantes) do Martin Moniz e áreas adjacentes, no centro histórico de Lisboa.



ARSLVT e SNS+ Proximidade
Mudança centrada nas pessoas

• Qualidade do atendimento + literacia para a saúde + 
multimorbilidade (teste de planos individuais de cuidados 
simplificados – PIC) + cuidar em casa + doença aguda + 
enquadramento por planos locais de saúde

• Projeto local na USF Mare (Parede – ACES de Cascais) – em início de 
atividade

• envolvimento conjunto ACES | Câmara Municipal | Hospital de 
Cascais – no apoio e 

• acompanhamento deste projeto como exemplo da abordagem do 
SNS + Proximidade



Obrigado pela vossa atenção


