5. CSP – Cuidados de Saúde Primários
Docente Responsável: Prof. Victor Ramos
ECTS: 4
Objetivos da unidade curricular:

–

–
–
–

–

Identificar os principais antecedentes históricos, sociais, sócio – económicos e políticos
no mundo e em Portugal que levaram à definição e ao desenvolvimento da estratégia
dos cuidados de saúde primários (CSP) 1977/78-2016;
Descrever sucintamente as principais fases evolutivas do sistema de saúde português, do
Serviço Nacional de Saúde (SNS) e dos seus CSP;
Identificar os passos da mudança organizacional dos CSP em Portugal entre 1996 e 2017;
Descrever sucintamente a arquitetura organizacional dos CSP em Portugal, em
edificação até 2020, e a sua interligação com as redes hospitalares, dos Cuidados
Continuados Integrados;
Identificar algumas das tendências evolutivas dos sistemas de saúde no mundo, em
Portugal e respetivas implicações para a evolução dos CSP.

Conteúdo programático:

–
–
–
–

–
–

Cuidados de saúde primários (CSP) – novidade da década de 70 do século XX;
Fatores políticos, socioeconómicos e culturais da emergência do conceito, da estratégia e
da implementação dos CSP no mundo e em Portugal;
Evolução dos CSP no mundo e em Portugal nos últimos 50 anos;
Evidência científica sobre as vantagens de organizar os sistemas de saúde baseados
numa
forte componente de CSP e do seu entrosamento com as pessoas, famílias e
comunidade
Processos atual de mudança em Portugal no período 1996-2017
Tendências evolutivas nos sistemas de saúde do mundo e implicações para a evolução
dos CSP.

Metodologia de ensino/Avaliação:

–
–
–
–

Atitudes e métodos de questionamento permanente + aulas teóricas + aulas teóricopráticas +
debates estruturados + revisões temáticas orientadas por perguntas-guia (Trabalhos de
grupos)
50% + Questionário de avaliação individual (12 a 15 perguntas) – resposta múltipla e
respostas abertas sucintas, 50%.
Trabalho de grupo - elaboração de um artigo breve de revisão, até 5 páginas, baseado na
formulação de uma pergunta relevante sobre organização, gestão e desenvolvimento
dos cuidados de saúde primários e na procura de respostas para essa pergunta. Incluirá:
pesquisa e análise bibliográfica; interpretação e discussão da bibliografia selecionada;
elaboração de relatório final. Deverá ser seguida a metodologia exigida na literatura
científica para os artigos de revisão, 50%.
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