Cuidados de Saúde Primários: centrar investimento
na promoção da saúde
5 Julho, 2017

A Direção Regional de Lisboa do SEP organizou a 9 de junho o XV Encontro dos Cuidados
de Saúde Primários (CSP). "A reforma dos CSP: do compromisso à ação" foi o tema de u
ma edição que constatou que as unidades apresentam níveis distintos de desenvolviment
o.

Coube a Isadora Lopes, dirigente Nacional do SEP, a abertura dos trabalhos. Realçou a importância de uma
política de investimento no Serviço Nacional de Saúde centrada na promoção da saúde e na prevenção da
doença, em detrimento do modelo centrado na doença, assim como, o papel fundamental dos profissionais de
saúde na mudança de paradigma.
No período da manhã, a primeira mesa contou com a presença do Dr. José Luís Biscaia (membro da Coordenação
Nacional para a Reforma dos CSP) que abordou a Contratualização nos Cuidados de Saúde Primários para 2017,
esclarecendo no que consistiam os objetivos, o modo de operacionalização e os resultados, transmitindo uma
perspetiva prática da realidade.
Para apresentar o plano de ação e carteira de serviços das Unidades de Cuidados Continuados (UCC) e Unidades
de Saúde Polivalentes, estiveram presentes os colegas Paulo Cunha (vice-presidente da Associação UCC) e o
Sérgio Sousa (membro da Coordenação Nacional para a Reforma da Saúde Pública).
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Na segunda mesa, foram ainda abordados os desafios que se colocam aos Cuidados na Comunidade e UCC pelo
enfermeiro Gabriel Martins (presidente da Associação UCC). E seguiu-se a reflexão sobre o Enfermeiro de
Família, em que a colega Elisabete Lamy (dirigente regional do SEP) realizou uma retrospetiva da evolução da
figura do enfermeiro de família até à atualidade.
Do conjunto das exposições, foi possível constatar que as diferentes unidades funcionais apresentam níveis
de desenvolvimento distintos, quer em termos de regulação quer em termos de contratualização.
O período da tarde foi reservado ao esclarecimento sobre as alterações legislativas no âmbito dos Cuidados de
Saúde Primários, especificamente nas Unidades de Cuidados de Saúde Primários/Unidades de Saúde Familiares,
prestado pelo enfermeiro Rui Marroni (dirigente nacional do SEP), assim como, no âmbito da Saúde Pública
contando uma vez mais com a exposição do colega Sérgio Sousa.
Para finalizar o encontro contou-se com a presença do enfermeiro José Carlos Martins (presidente do SEP) para
abordar a temática Enfermagem, Carreira e Condições de Trabalho, Desafios no Presente e para o Futuro.
Num cômputo geral, o encontro constituiu-se como uma experiência muito positiva, dado que permitiu a partilha e
a reflexão conjunta entre preletores e participantes, sendo determinante para o enriquecimento do debate.
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