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PLANO DE APRESENTAÇÃO

Conceito;
 Atributos da Saúde 

Comunitária;
 Principais Características;
 Intervenções de Base 

Comunitária;
 Principais Desafios na 

Coordenação da SC;
Conclusão;



CONCEITO

 Um processo pelo qual 
indivíduos e famílias 
cuidam de sua própria 
saúde e bem-estar, assim 
como os da 
comunidade.

 Este é um dos pilares ou 
níveis de acção para a 
promoção da 
saúde(OMS, 1986)



ATRIBUTOS

I. Saúde global (biopsicossocial);
II. Saúde integrada;
III. Acessibilidade (socioeconómica e 

geográfica);
IV. Trabalho de uma equipa multidisciplinar;
V. Planeamento, Programação e Avaliação com 

base em objetivos;
VI. Formação e pesquisa para alimentar a ação;
VII. Participativo;



PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

1. Uma base coletiva (um conjunto de 
pessoas, um grupo ligado por um 
problema de saúde ou um objetivo 
comum) para uma ação;

2. A identificação coletiva dos problemas 
(o diagnóstico comunitário);

3. A participação aberta a todos os 
interessados;

4. A parceria, partilha de conhecimento e 
tomada de decisão a nível comunitário.



INTERVENÇÕES DE BASE COMUNITÁRIA

As IBC são um processo de 
desenvolvimento da comunidade em 

que o indivíduo, família e comunidade, 
iniciam e desenvolvem Actividades de 
melhoria da saúde para a sua própria 

proteção.

Actividades Preventivas e 
Promocionais



PRINCIPAIS DESAFIOS NA COORDENAÇÃO 
DA SC

 Apesar dos bons resultados 
alcançados  existem 
constrangimentos na implementação 
da saúde comunitária em geral e nas 
IBC, em especial:
 A apropriação do conceito de "saúde 

comunitária” pela comunidade;
 Falha no processo de consulta à 

comunidade para a obtenção de um 
consenso;

 Desenvolver a colaboração e 
coordenação dentro e entre sectores;

 Promover a apropriação e 
participação da comunidade na SC;



PRINCIPAIS DESAFIOS NA COORDENAÇÃO 
DA SC

 Promover a colaboração entre os diversos
programas do MINSAP na SC;

 Motivação dos ASC;

• É um verdadeiro estrangulamento na
implementação e sustentabilidade das
IBC;

 Financiamento específico e dedicada ao
desenvolvimento das IBC;

 Falta de cobertura de OGE para Incentivos
dos ASC / Saúde Comunitária;

 Fazer advocacia junto do MINSAP para incluir
no seu orçamento uma rubrica dedicada à
Saúde Comunitária (OGE).



EXPECTATIVAS

 Apropriação e gestão dos dados
produzidos pelos ASC;

 Organização de um fórum nacional
sobre a Saúde Comunitária;

 Finalização do estudo de satisfação dos
beneficiários e prestadores (Evidência
do impacto das intervenções a base
comunitária);

 Implementação piloto do programa de
SC diretamente por uma DRS;

 Atelier de revisão de instrumentos
(Politica e PEN) da saúde comunitária;



EXPECTATIVAS

 Inclusão no boletim do SIS dos
Indicadores de Saúde Comunitária;

 Visita de estudo internacional para
troca de experiencia.

 Advocacia para a mobilização de
recursos para a continuidade das
intervenções SC depois de 2020;
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