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Contratualização nas Unidades de Saúde Pública
A contratualização nos Cuidados de
Saúde Primários tem nas Unidades de
Saúde Familiar (USF) a sua vertente
mais visível. Na sequência da conclusão da disciplina de “Financiamento e
Contratualização” no Curso de Especialização em Saúde Pública, creio ser
importante reflectir sobre a contratualização das Unidades de Saúde Pública
(USP). Ainda se sabe pouco ou nada
sobre um futuro modelo de contratualização para as USP. A Metodologia de
Contratualização da ACSS para os Cuidados de Saúde Primários 2012 aponta
uma Carteira Básica de Serviços (tal
como o ano anterior) e a necessidade
de avançar na construção de indicadores. No entanto, tivemos a oportunidade de contactar com experiências pioneiras de USP que iniciaram processos
de contratualização com o ACES respectivo
(contratualização interna).
Estas iniciativas poderão moldar o
processo de contratualização futuro
para todas as USP do país. É importante colocar enfoque na iniciativa destes

colegas que não aguardaram pela hipotética determinação externa de objectivos e metas.
O processo de contratualização para
as USP tem muitas incertezas e certamente mais dificuldades do que aquele relativo às USF. No entanto, representa uma clara oportunidade para
balizar âmbitos prioritários de actuação, promover a relação funcional entre a USP e as diversas unidades do
respectivo ACES e potenciar a capacidade instalada.
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No seguimento dos primeiros exemplos de contratualização, poderemos
começar todos a pensar como contribuir
para implementar esta realidade nas
nossas USP. É uma oportunidade. E
quanto mais cedo melhor.

André Peralta e Bernardo Gomes

Congressos e encontros com interesse
XX Jornadas Portuguesas de Alcoologia; Economia e Álcool - Porto - 14 e 15 de Junho —
Biblioteca Municipal Almeida Garrett http://
w w w . j a s f a r m a . c o m / m y . fi l e s / u p l o a d s /
Programa_20jornadas_alcoologia.pdf
Congresso Eu ropeu de Ep idemiologia – Porto 5 a 8 de Setembro de 2012 - Submissão de resumos: até 30 Abril http://www.euroepi2012.com/

Congresso da Associação Latina da Análise
dos Sistemas de Saúde 2012 - Lisboa - 9 a 12
Setembro
de
2012
Infarmed
http://
www.alass.org/pt/calass/
15th European Health Forum Crisis and Opportunity Health in an age of Austerity —Gastein—3 a 6 de Outubro
de
2012
http://www.ehfg.org/fileadmin/ehfg/
Programm/2012/1PA_english_web.pdf
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Oportunidades formativas:
Portugal
Oferta formativa do INSA para 2012 - consultar em:
http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/ComInf/Noticias/
Documents/2012/Fevereiro/Oferta_Formativa_INSA_2012_a.pdf

Estrangeiro
25th Residential Summer Course in Epidemiology
Florence, Italy, from 25 June to 13 July 2012,
http://www.eepe.org/home.html

Conferências do ISPUP (auditório ISPUP, Porto das
14 às 16 horas)
Políticas públicas em educação em Portugal (1960-2011) – 15 de
Junho
A profissão como determinante social da saúde e da doença: o
caso da Psiquiatria – 29 de Junho

Summer School on Vaccinology for Students
Antwerp, Netherlands, from 6 to 13 July 2012
http://www.ua.ac.be/main.aspx?
c=.CEVSUMMERSCHOOL&n=71545

Cancro do cólon e do recto no Sul de Portugal – 27 de Julho
Escolas de Verão do Departamento de Ciências de Informação e da Decisão em Saúde—Faculdade de Medicina da
Universidade
do
Porto—consultar
em:
http:/
escoladeverao.med.up.pt/
Envie a sua sugestão para:
cmispzn@gmail.com
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Artigos em destaque
No contexto da contratualização anexamos dois documentos:
Departamento de contratualização Administração Central do Sistema de Saúde—Metodologia de Contratualização Cuidados de Saúde Primários 2012—Lisboa, Março 2012
Afonso PB. Contratualização em ambiente de Cuidados de Saúde Primários. Revista Portuguesa de Saúde Pública. 2010:
9, 59-64

Continuando a abordagem da problemática dos determinantes sociais:
Navarro V. What we mean by social determinants of health. International Journal of Health Services. 2009: 39, 423–441

