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Conceitos e definições
Política

1. Aristoteles. Tratado da Política. Lisboa: Ed. Europa América. 

•Politiká

•Politeía
(πολιτεία)

•Politiké

•Politikós

• Policy

• Polity

• Politics
•Política
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Conceitos e definições
Política

• Forma de atuação do governo face ao 
núcleo essencial dos direitos 
(fundamentais), habitação, educação, 
segurança, protecção social e saúde, 
trabalho, ambiente, organização social, 
…

• Programas, estratégias, opções …
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Conceitos e definições
Saúde

• Reconhecimento da saúde como um 
direito fundamental de todos os indivíduos
• Promoção
• Prevenção e 
• Acesso a cuidados de saúde

• E como um factor de 
• coesão, justiça e estabilidade social, 

crescimento económico, …
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Conceitos e definições
Políticas e Saúde

• Políticas públicas saudáveis
Medidas que procuram criar condições 

ambientais, socioeconómicas e 
sociais favoráveis à saúde individual 
e coletiva, que facilitam as escolhas 
saudáveis por todos os cidadãos em 
igualdade de oportunidades (WHO, 
WHR, 2010)
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Conceitos e definições
Políticas e Saúde

• Saúde em todas as políticas

Estratégia que visa reforçar a ligação entre saúde e os 
outros sectores, atendendo aos efeitos que as 
politicas adotadas em todos os sectores, têm sobre a 
saúde e o bem-estar dos indivíduos, com o objetivo
de melhorar a saúde e contribuir para o bem-estar e 
a riqueza dos países através de estruturas, 
mecanismos e ações planeadas e geridas por outros 
sectores que não a saúde. (Kickbusch, 2012)
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Conceitos e definições
Políticas e Saúde

Saúde

ambiente

Transportes

Educação

AgriculturaTrabalho/e
mprego

Protecção 
social

…
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Politicas 
públicas 

saudáveis

O papel da evidência

Identificação das 
necessidades de 
intervenção

Formulação e 
desenho das 
políticas

Implementação 
das políticas 
adotadas

Avaliação das políticas
Health Impact Assessment, Health Technology

Assessment, … 9

Papel da  evidência

• A evidência
– Ex-ante: 

• contributo na identificação de necessidades e 
estabelecimento de prioridades

• Contributo na formulação e desenho das políticas

– A posteriori
• Monitorização da implementação
• Avaliação do impacte

– Manutenção da política adoptada
– Identificação da necessidade de proceder a ajustamentos ou 

reformulação da política em causa, face aos resultados 
esperados
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O Papel da 
Evidência

UM EXEMPLO DA 
FUNÇÃO DA 
EVIDÊNCIA NA 
FORMULAÇÃO DE 
POLÍTICAS DE SAÚDE 

Adaptado de 
Oxman AD, Lavis JN, Lewin S, Fretheim 
A: SUPPORT Tools for evidence-
informed health Policymaking (STP). 1. 
What is evidence-informed policymaking? 
Health Research Policy and Systems; 
2009, 7(Suppl 1):S1 
doi:10.1186/1478-4505-7-S1-S1. 
http://www.health-policy-
systems.com/content/pdf/1478-4505-7-
S1-s1.pdf 
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O papel da evidência
Vantagens

– Melhor adequação da política adotada face às 
necessidades

– Decisões fundamentadas num processo 
sistemático e transparente

– Avaliação das iniciativas e demonstração da sua 
adequação face aos resultados acordados e aos 
resultados obtidos, ou

– Reconhecimento da necessidade de 
reapreciação e reformulação das decisões 
tomadas
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O papel da evidência
Exemplos

• Adoptada na 56ª 
Assembleia Mundial de 
Saúde (Maio de 2003)

• Primeiro tratado de “Saúde 
Pública” baseado em 
evidência epidemiológica

• Incluí estratégias de 
actuação

• Normativo juridicamente 
vinculativo como 
instrumento global de 
promoção da saúde 13

O papel da evidência
Exemplos

14



30-09-2013

8

O papel da evidência
Exemplos
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O papel da evidência
Exemplos

• Baseado nas 10 funções 
essenciais da Saúde Pública

• Permite uma análise 
comparável ao desempenho 
dos serviços em cada país

• Procura produzir uma 
análise relativamente rápida 
dos principais pontos fortes 
e fracos dos serviços e 
acções de saúde pública, 
como base para a 
formulação de estratégias, 
planos, reformas e nova 
avaliação dos serviços
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Obrigada
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