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SUMÁRIO EXECUTIVO

A promoção da saúde nas crianças e jovens não tem apenas impacto no presente, mas tem também importantes
reflexos no futuro: crianças mais saudáveis terão mais capacidade de aprender, de responder aos desafios que lhes
são colocados ao longo da sua vida, contribuirão para um
país mais produtivo e tornar-se-ão adultos com uma vida
mais longa, com menor doença e incapacidade. Deste
modo, políticas públicas que contribuam para o bem-estar
e desenvolvimento saudável das crianças e jovens podem
revelar-se um importante investimento.
O relatório GERAÇÕES MAIS SAUDÁVEIS debruça-se sobre
as políticas públicas de proteção e promoção da saúde das
crianças e dos jovens dos 0 aos 18 anos. Visa identificar
as políticas já existentes neste âmbito e verificar quais os
determinantes da saúde que ainda carecem de desenvolvimento e que podem constituir riscos acumulados ao
longo da vida desta faixa etária.
Na metodologia seguida foram identificados problemas de
grande prevalência que afetam o desenvolvimento saudável das crianças e que têm grande impacto social: a obesidade infantil, os problemas de saúde oral, os problemas
de saúde mental, os acidentes e as doenças respiratórias
relacionadas com o ambiente.
Foram identificadas políticas de proteção à parentalidade, de vigilância e promoção da saúde das crianças e
dos jovens, de apoio social às famílias e de proteção do
ambiente. Para além dos direitos consignados na Constituição da República Portuguesa, foram incluídas políticas
a nível nacional de vários setores sociais e programas de
saúde a nível nacional que preconizam a vigilância da saúde das crianças e dos jovens e de apoio ao desenvolvimento infantil em situação de necessidades de saúde especiais.
Neste relatório são apresentados alguns exemplos de aplicação das políticas ao nível local. Realça-se o importante
papel das autarquias no desenvolvimento e implementação de projetos especificamente orientados para as crianças e os jovens.

Promoção da saúde na primeira infância
Portugal regista uma baixa taxa de mortalidade infantil,
mas outros indicadores de saúde são preocupantes como
a proporção de crianças que nascem prematuramente e
também a proporção de crianças que nasce com baixo
peso.

O Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil constitui
o principal instrumento de promoção e vigilância da saúde
das crianças nos primeiros anos de vida.
Reconhecendo-se cada vez mais a importância dos determinantes da saúde, focaram-se políticas como a licença
parental para acompanhar os primeiros tempos de vida,
dispensa do trabalho dos pais para prestação de assistência em várias situações.

Promoção da saúde na escola
A promoção da saúde no ambiente escolar é levada a cabo
por vários parceiros incluindo o setor da saúde, o setor da
educação e as autarquias.
Porém, identificaram-se várias discrepâncias, nomeadamente ao nível das crianças abrangidas por estas ações de
promoção da saúde. Os recursos humanos alocados ao
Programa Nacional de Saúde Escolar têm uma distribuição
desigual e as ações levadas a cabo nas escolas por estas
equipas podem ser otimizadas. A promoção da alimentação saudável e da atividade física tem sido uma aposta
nos anos mais recentes, mas muitas escolas continuam a
ser espaços onde existe oferta de alimentos não saudáveis. A disciplina de Educação Física viu recentemente reforçada a carga horária nos currículos escolares, mas as
crianças e jovens portugueses continuam a passar demasiado tempo em atividades sedentárias.

Acesso a cuidados de saúde
O alargamento da isenção das taxas moderadoras na prestação de cuidados de saúde a menores de 18 anos foi um
importante passo para garantir a universalidade dos cuidados às crianças e jovens em Portugal. Porém ainda é
necessário assegurar que todas as crianças têm médico de
família atribuído.
Portugal regista elevadas taxas de cobertura vacinal, mas
existem discrepâncias geográficas que devem ser atendidas.
O acesso a cuidados de saúde oral para crianças e jovens
através do cheque-dentista representou uma importante
medida para suprir uma lacuna na oferta da prestação pública de cuidados de saúde para esta população. Contudo,
o facto de apenas as crianças que frequentam o ensino
público serem elegíveis para receber um cheque-dentista,
põe em causa os princípios de universalidade do Serviço
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Nacional de Saúde e excluiu milhares de crianças e jovens
que frequentam o ensino não público de receberem cuidados de saúde oral nas mesmas condições de gratuitidade dos que frequentam o ensino público.
A oferta de cuidados de saúde mental dirigidos a crianças
e jovens é muito deficiente, não apenas no que concerne
à Psiquiatria da Infância e Adolescência mas também aos
profissionais de Psicologia nos cuidados de saúde primários.

bebidas alcoólicas e tabaco a menores de 18 anos contribuíram para a proteção da sua saúde e prevenção dos consumos.
Neste relatório são apresentados alguns exemplos de aplicação das políticas ao nível local. Realça-se o importante
papel das autarquias no desenvolvimento e implementação de projetos especificamente orientados para as crianças e os jovens.

Ambientes seguros
Em relação às políticas de promoção de habitats humanos
seguros, constatou-se que a grande maioria é de âmbito
nacional, inespecífica para a população dos 0 aos 18 anos,

Proteção social das crianças
Reconheceu-se que a educação parental e os apoios sociais carecem de maior investimento de forma a garantir
melhores condições para um desenvolvimento ótimo das
crianças e dos jovens, com particular atenção às famílias

mas com forte impacto nesta. Notou-se uma evidente preocupação política com a qualidade da água e do ar, a se-

com mais baixo nível socioeconómico. Nos últimos anos,
registou-se um aumento das desigualdades no rendimento

gurança alimentar, a segurança rodoviária e a segurança
de zonas de recreio e lazer, o que coloca Portugal entre
os bons exemplos com contexto europeu.
Os impostos sobre produtos não saudáveis foram também
usados para diminuir o seu consumo e as políticas restritivas quanto à proteção das crianças da exposição passiva
ao tabaco ou a proibição e criminalização da venda de

das crianças, sendo as crianças o grupo etário que está
em maior risco de pobreza. Os apoios sociais contribuíram
para reduzir a pobreza nas crianças, mas foram insuficientes para diminuir expressivamente o problema. Os municípios desenvolvem diversas iniciativas no sentido de
promover o combate à pobreza, exclusão social e violência, atuando junto de crianças, jovens e famílias.
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APRESENTAÇÃO
A saúde das crianças e dos jovens é essencial ao seu bemestar e desenvolvimento e determina o seu futuro como
seres humanos plenos, com saúde, autoconfiança, relações positivas com os outros, realização pessoal e profissional e contributo para a sociedade. Os direitos da Criança foram reconhecidos pela Organização das Nações
Unidas em 1959 e, mais tarde, consagrados pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, em 1989,
que Portugal ratificou em 1990.
A Constituição da República Portuguesa assegura no Art.º
69.º n.º 1 que:

“As crianças têm direito à proteção da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente contra todas as
formas de abandono, de discriminação e de
opressão contra o exercício abusivo da autoridade na família e nas demais instituições.”
E no Art.º 70.º n.º 2 defende que:

“A política de juventude deverá ter como
objetivos prioritários o desenvolvimento da
personalidade dos jovens, a criação de condições para a sua efetiva integração na vida
ativa, o gosto pela criação livre e o sentido de
serviço à comunidade.”
As experiências nos primeiros tempos de vida são decisivas para o crescimento físico e emocional, o desenvolvimento cerebral, a construção da personalidade e a arquitetura neuronal bem como na programação metabólica. É
disso exemplo o aumento do risco de doenças não transmissíveis na idade adulta por ganho rápido de peso no primeiro ano de vida, a aquisição de preferências alimentares associadas à alimentação da mãe durante a gravidez
ou a perturbações do desenvolvimento cognitivo associado à falta de afeto.
Há que proteger o ambiente e apoiar as crianças, os pais
e outros educadores de forma a desempenharem da melhor maneira o seu papel, garantir serviços que respondam
às suas necessidades bem como prevenir ou atuar em situações que exijam intervenção, assegurando os direitos
das crianças. Respostas adequadas e atempadas às situações de risco podem prevenir situações de maus tratos e
negligência evitando perturbações na saúde mental que

se podem arrastar pela idade adulta. Sabemos como não
intervir pode afetar esta geração e a seguinte.
A existência de políticas públicas que possam regular o
funcionamento de uma sociedade que se quer saudável,
apoiar nas suas funções os responsáveis pela educação e
saúde das crianças e dos jovens, garantir respostas às necessidades especiais de crianças com dificuldades de
qualquer tipo é a preocupação que levou os conselheiros
do CNS a elegerem este tema para objeto deste relatório.
Desejamos que este documento seja um contributo para
melhorar as condições favoráveis a um desenvolvimento
ótimo das crianças e dos jovens.
O objetivo deste relatório consiste em identificar as políticas existentes no âmbito da promoção e proteção da saúde das crianças e dos jovens dos 0 aos 18 anos. Visa também elaborar recomendações que permitam orientar linhas de ação estratégica para o desenvolvimento saudável deste grupo etário. A análise do grau de implementação dessas políticas e eventuais lacunas deverá ser objeto
de participação da sociedade para o aprofundamento da
reflexão e recolha de novas perspetivas de suporte às famílias e aos jovens.
Pela grande relevância em termos de desenvolvimento infantil e impacto social, foram contemplados neste relatório a obesidade infantil, a saúde mental, a saúde oral e os
problemas associados ao ambiente em que as crianças e
jovens crescem e se movem, incluindo as doenças respiratórias e os acidentes. Por serem determinantes fundamentais da literacia em saúde, dos comportamentos e
acesso aos serviços de saúde, as características socioeconómicas são, naturalmente, abordadas. São também identificadas políticas sociais de apoio às famílias para uma
vida mais digna.
Procurou-se incluir as políticas nacionais mas também
projetos a nível regional e local. Os planos locais de saúde
constituem uma oportunidade de envolvimento de vários
parceiros nas questões relativas à saúde e desenvolvimento das crianças e dos jovens e integração de políticas
de vários setores, contribuindo para o incremento do movimento de Saúde em Todas as Políticas, ratificado em
2006, aquando da presidência finlandesa da União Europeia. Dever-se-á reconhecer o esforço que muitos atores
sociais, como municípios, empresas, Organizações NãoGovernamentais, Redes Sociais ou cidadãos já se encontram a desenvolver no sentido de facilitar condições para
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o exercício de uma parentalidade orientada para o desenvolvimento integral da criança e do jovem. Salientam-se
as políticas já em curso por parte de vários setores e níveis de governação como, por exemplo, nas áreas da alimentação e do ambiente.
Procura dar-se visibilidade suficientemente ilustrativa aos
esforços e à dinâmica que em muitos locais já existe através da criação de sinergias positivas entre os parceiros. É
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importante salientar o interesse em se avaliar prospectivamente o impacto das políticas dos vários setores na saúde. A Promoção da Saúde e a Saúde em Todas as Políticas
deverão estar presentes nos processos de tomada de decisão e de ação, sendo assumidas ao mais alto nível com
visão, estratégias e dotação dos recursos necessários para
a sua implementação.

INTRODUÇÃO
A evidência científica tem hoje bem estabelecido que crianças com hábitos pouco saudáveis têm maior propensão
em tornar-se adultos não saudáveis, que o estado de saúde
dos indivíduos está intimamente ligado ao seu estatuto socioeconómico na infância, e que as desigualdades e as iniquidades em saúde consomem enormemente os recursos
dos sistemas de saúde [1]. A promoção da saúde das crianças afigura-se como um elemento essencial da melhoria da

Embora a generalidade das políticas públicas seja emanada
do governo central, existem ações ao nível das regiões autónomas ou das autarquias que devem ser consideradas numa
análise abrangente deste importante tema. A maioria das
políticas públicas visa especificamente obter ganhos na saúde das crianças, enquanto outras têm objetivos diferentes,
mas podem influenciar de forma indireta a saúde dos mais
jovens. Muitas políticas de saúde têm diretamente como alvo

saúde da população. As políticas e os programas de promoção da saúde nos mais novos, se bem construídos e imple-

as crianças, tentando tratar ou prevenir os problemas de saúde que ocorrem nesta faixa etária; outras, no entanto, têm

mentados, representam opções inteligentes por parte dos
governos, cujos resultados terão impacto no médio e no
longo prazo [1].
A saúde precisa de ser encarada de forma abrangente, tal
como a Organização Mundial da Saúde (OMS) a definiu há
70 anos [2].

como alvo as mulheres antes ou durante a gravidez, com o
objetivo de melhorar a saúde dos recém-nascidos. Existem
também políticas públicas universais, enquanto outras são
sobretudo dirigidas a grupos vulneráveis da sociedade.
Este relatório tenta abarcar toda esta complexidade e apresentá-la de forma exaustiva, mas acessível a todos os públicos. Assim, este relatório foca-se em cinco áreas principais:

A Saúde é um estado de completo bem-estar
físico, mental e social e não consiste apenas
na ausência de doença ou enfermidade.
Constituição da Organização Mundial da Saúde, 1948

Contudo, esta definição da OMS contém limitações. A demografia populacional e a natureza da doença alteraramse consideravelmente desde 1948. O número de pessoas
que vivem com doenças crónicas durante décadas tem aumentado em todo o mundo e, ao rotulá-las como doentes,
a definição da OMS não valoriza a capacidade humana de
lidar de forma autónoma com a vida e as suas adversidades.
Por essa razão, uma conferência internacional de saúde,
realizada em 2009 na Holanda, veio propor uma formulação
da definição de saúde que estivesse de acordo com este
novo contexto. A ênfase foi então colocada na capacidade
de adaptação e autogestão dos indivíduos [3].
Visto que alguns problemas de saúde nas crianças podem levar anos a manifestar-se, é necessário ter em consideração
outras situações potenciadoras de problemas de saúde como
o baixo peso à nascença ou o consumo de substâncias aditivas durante a gravidez. Também as políticas devem ser encaradas de forma igualmente abrangente. Existe um vasto
leque de fatores que podem influenciar a saúde, como por
exemplo insegurança alimentar, poluição, condições de habitação precárias, violência e maus tratos. Deste modo, é
importante considerar não apenas políticas de saúde, mas
todas as políticas que possam ter efeitos sobre os determinantes da saúde.
As políticas de saúde dirigidas às crianças são muito diversas.

§

Promoção da Saúde na Primeira Infância;

§

Promoção da Saúde na Escola;

§

Acesso aos Cuidados de Saúde;

§

Ambiente Seguros;

§

Proteção Social das Crianças.

As questões abordadas neste relatório, levam o Conselho
Nacional de Saúde a formular recomendações para o Ministério da Saúde, Assembleia da República e outras entidades
com responsabilidades na defesa e promoção do bem-estar
e desenvolvimento saudável das crianças e das famílias. Estas recomendações são também extensíveis a todo o Governo e à sociedade em geral.
A promoção da saúde tem ganho, justificadamente, uma
relevância cada vez maior nas políticas de saúde de grande
parte dos países desenvolvidos e Portugal não é exceção. A
promoção da saúde é mais do que prevenir doença e incapacidade. É verdade que o investimento na prevenção da
doença tem o potencial de reduzir a despesa em saúde a
longo prazo, tornando crianças saudáveis em adultos mais
produtivos e com uma esperança de vida saudável mais
longa. Mas essa visão, puramente focada na doença, não
deve sobrepor-se à verdadeira essência da promoção da saúde: a tónica fundamental deve estar na promoção e capacitação dos cidadãos para gerirem a sua saúde, com base
no seu direito a ter uma vida saudável. Este relatório pretende ser um contributo para o reforço desse direito dos
cidadãos, em particular das crianças.
A influência dos determinantes sociais de saúde tem vindo
a ganhar uma relevância crescente na forma como são
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abordadas as questões da saúde e bem-estar da população.
Sabe-se que os hábitos e estilos de vida adquiridos na infância e na adolescência têm um peso determinante na saúde durante todo o ciclo de vida. De igual modo, muitos
dos problemas de saúde resultam de exposições continuadas a diversos fatores de risco ao longo da vida, que se iniciam em fases precoces e se vão acumulando durante o ciclo de vida [4]. Sabe-se também que os estilos de vida estão associados às condições socioeconómicas e ao tipo de
ambiente físico e cultural onde se vive. O período pré-natal, a primeira infância, a infância e a adolescência são fundamentais para a saúde e bem-estar do adulto, aquisição
de estilos de vida saudáveis e para a agregação favorável
ou desfavorável do potencial de saúde [5].
Esta ideia de que as circunstâncias de vida influenciam a
saúde não é nova. Surgiu pela primeira vez na Grécia Antiga
e foi reafirmada nos finais do século XIX. Durante os anos
80 dos século XX, o interesse por esta questão reacendeuse e o termo determinantes sociais da saúde surgiu como
um meio de descrever as importantes circunstâncias de
vida que influenciam a saúde dos adultos. Desde então, o
termo tem sido aplicado também à saúde das crianças, e o
desenvolvimento da primeira infância é comumente designado como um determinante social da saúde [6,7]. É con-

das crianças [7,8]. Embora o modelo proposto por Dahlgren
& Whitehead [9] seja o mais conhecido (FIG. 1), várias formulações dos determinantes sociais da saúde compartilham uma preocupação com as condições de risco da sociedade, em vez de fatores de risco pessoais [7, 9, 10-12].
Visto a qualidade e a distribuição dos determinantes sociais
da saúde serem moldadas por políticas públicas, foram
também desenvolvidas conceptualizações dos determinantes sociais que se concentram especificamente no contexto
(por exemplo, rendimento e sua distribuição), em vez de
características associadas aos indivíduos (por exemplo,
rendimento e estatuto socioeconómico) [13].
Os determinantes sociais são importantes para a saúde
das crianças de duas formas principais. Determinantes sociais de baixa qualidade ameaçam diretamente a saúde
das crianças: os determinantes sociais que melhor exemplificam esses processos são a insegurança alimentar, a
má qualidade da habitação e a falta de acesso a serviços
de saúde [7]. Os determinantes sociais da saúde também
influenciam a capacidade dos pais em apoiar e estimular
o desenvolvimento intelectual, emocional e social dos
seus filhos [7,14]. Os determinantes sociais da saúde experienciados pelos pais que influenciam a saúde dos seus
filhos incluem: educação, condições de emprego e traba-

siderado, explicitamente, a forma como as circunstâncias
de vida das crianças e das suas famílias influenciam a saúde

lho, rede de segurança social, exclusão social e segurança
no emprego, e desemprego.

FIG. 1 | Determinantes sociais da saúde.

Fonte: DGS [15] *
* Adaptado de Dahlgren & Whitehead, 1991 [9]
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Apesar da crescente aceitação da importância dos determinantes socias da saúde das crianças, a ligação explícita
entre determinantes sociais e políticas públicas é ainda negligenciada [16]. Apesar de muitos relatórios geralmente
identificarem o rendimento como um determinante social
da saúde das crianças, a necessidade de os governos aumentarem o salário mínimo ou as prestações sociais são
muitas vezes minimizados [17].
Os governos moldam as condições de vida das crianças ao
influenciarem a forma como o rendimento é distribuído e
ao determinarem a disponibilidade de habitação e serviços
de educação e cuidado infantil. De igual modo, os governos
influenciam a segurança no emprego e as condições de trabalho dos pais através da produção de legislação e regulação. Mas o interesse dos governos pelos determinantes sociais da saúde sofre altos e baixos.
A TABELA 1 apresenta exemplos de como as políticas públicas influenciam a qualidade dos determinantes sociais
das crianças. Embora tenha melhorado nas últimas décadas, é de destacar que em alguns domínios dos determinantes sociais da saúde, como por exemplo a desigualdade de
rendimento e o emprego, Portugal fica atrás da generalidade dos países mais ricos [18].
Ao considerar o mais importante determinante social da sa-

úde para crianças – o desenvolvimento na primeira infância
– podem destacar-se dois domínios de políticas públicas que
influenciam este determinante.
O primeiro está relacionado com a segurança económica. O
desenvolvimento na primeira infância é fortemente influenciado pela disponibilidade de recursos materiais suficientes para assegurar a alimentação e habitação adequadas,
assim como ambientes familiares adequados. Estas áreas
estão relacionadas com a situação dos pais perante o emprego e os salários que auferem, a disponibilidade de habitação a preços acessíveis, as oportunidades em termos de
educação e, nalguns casos, com a assistência social [7]. A
taxa de pobreza infantil é um bom indicador geral destas
políticas públicas e a classificação de Portugal entre os países da OCDE não é elogiosa (25.º lugar de 35 países) [19].
O segundo domínio de políticas públicas é especificamente
orientado para as famílias com crianças. Conhecidas como
políticas para a família, estas podem incluir a disponibilidade de cuidados de saúde infantil e serviços de educação
de qualidade, licenças e subsídios de parentalidade, e programas de apoio as famílias [7]. A disponibilidade de serviços públicos de qualidade orientados para a infância é um
excelente indicador destas políticas. Também nesta área,
Portugal pode fazer melhorias.

TABELA 1 | Determinantes sociais da saúde e as políticas públicas que os influenciam.
DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE

POLÍTICAS PÚBLICAS

Primeira Infância

Salários que produzam rendimento adequado ou prestações sociais para aqueles que não
podem trabalhar, cuidados de saúde infantil e serviços de educação com qualidade e acessíveis, habitação acessível, serviços de saúde e de apoio social com capacidade de resposta.

Educação

Apoio a iniciativas de escolarização de adultos, despesa adequada com educação pública,
política de ensino que melhore o acesso à educação pós-secundária.

Emprego e condições de trabalho

Programas de formação profissional, apoio à negociação coletiva, aplicação da legislação
do trabalho e sua regulamentação, aumento da participação dos trabalhadores nas decisões.

Segurança alimentar

Desenvolver políticas adequadas de rendimento e redução da pobreza, promover políticas
alimentares saudáveis, oferecer habitação e cuidados infantis acessíveis.

Serviços de saúde

Gerir recursos de forma mais eficaz, proporcionando um atendimento integrado, abrangente, acessível, ágil e atempado.

Habitação

Proporcionar rendimento adequado e habitação acessível, controlo do mercado de arrendamento, oferecer habitação social para os mais necessitados.

Rendimento

Política fiscal justa, salário mínimo adequado e assistência social que apoie a saúde

Exclusão social

Desenvolver e aplicar leis antidiscriminatórias, fornecer ensino da língua e formação profissional, reconhecimento de habilitações estrangeiras

Desemprego e insegurança laboral

Fortalecer políticas de trabalho ativa, fornecendo proteção social para desempregados,
trabalhadores em tempo parcial, e combatendo a precariedade e insegurança laboral
Adaptado de: Raphael, 2010 [7]
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A análise das políticas públicas de promoção da saúde das
crianças reveste-se de enorme complexidade e deve ser
olhada de vários prismas. Este relatório foca-se nos aspetos mais relevantes dentro das áreas referidas. Embora se
tenha procurado que fosse o mais exaustivo possível, algumas políticas públicas que possam indiretamente afetar
a saúde e bem-estar das crianças não são analisadas em
detalhe neste relatório. Foram identificados desafios e
boas práticas, assim como áreas omissas que devem ser
alvo de reflexão por parte dos decisores políticos. Fundamentalmente, este relatório representa um contributo do

Conselho Nacional de Saúde para colocar a promoção da
saúde das crianças no leque de prioridades da ação política nas próximas décadas. Mais do que a necessidade de
começar hoje a construir a saúde dos cidadãos de amanhã, é necessário que essa construção conte com a participação de todos, nomeadamente a participação de vários
setores com políticas relevantes para a proteção da saúde
das crianças, das suas famílias e das comunidades em que
se inserem.

Menos crianças
É fundamental que um estudo sobre a promoção da saúde
nas crianças seja contextualizado relativamente à situação demográfica portuguesa. A dinâmica populacional em
Portugal tem demonstrado uma tendência decrescente,
que se verifica desde 2010 e se acentuou em 2014. A população portuguesa atravessa uma situação de duplo envelhecimento: por um lado, a proporção de idosos está a
aumentar, e por outro lado, a proporção de jovens está a
diminuir. De facto, desde 2011, Portugal conta com menos de 2 milhões de crianças (0-18 anos). Se em 2000, este

em 2017, as crianças e jovens (0-18 anos) representavam
apenas 18,2% da população.
Durante o ano de 2016, a população residente diminuiu
0,2% (cerca de 18.500 pessoas). À semelhança de outros
países europeus, a pirâmide etária de Portugal é característica de uma população envelhecida. Apesar de o saldo
migratório ser positivo em 2017 (4.886 pessoas), o saldo
natural negativo em 2017 (-23.439 pessoas) contribuiu
para a manutenção de uma taxa de crescimento natural
negativa (-0.23%) (FIG. 2).

grupo representava 21,5% da população residente no país,
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FIG. 2 | Variação populacional e suas componentes, Portugal, 2000-2017.
Em 2017, nasceram no território nacional 86.154 crianças,
menos 972 (-1,1%) do que os 87.126 nascimentos registados em 2016. O número de nascimentos registou um declínio ao longo dos últimas décadas anos. Esta tendência
verifica-se desde a década de 70, apenas interrompida no
final da década de 90. Desde 2011, que se registam menos
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de 100.000 nascimentos por ano em Portugal. Apesar da
tendência de decréscimo ter sido invertida em 2014, com
um aumento gradual do número de crianças nascidas entre este ano e 2016, em 2017 o número de nascimento
voltou a diminuir (FIG. 3).
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FIG. 3 | Evolução do número de nascimentos e da taxa bruta de natalidade (por 1.000 habitantes), Portugal, 2000-2017.
O número de mulheres em idade fértil (15-49 anos) e a
sua fecundidade são importantes determinantes do número de nascimentos. O número de mulheres em idade
fértil regista um decréscimo ao longo dos últimos 18 anos.
Desde 2011, existem em Portugal menos de 2,5 milhões
de mulheres em idade fértil (FIG. 4). Porém, à custa da
diminuição da população jovem, a proporção de mulheres
férteis com idade entre 40 e 49 anos não parou de aumentar: se em 2000 eram 27,4% do total de mulheres em idade
fértil, em 2017 representavam já 36,1% (FIG. 4). Deve

também destacar-se o impacto que a crise económica
teve no número de mulheres em idade fértil residentes
em Portugal: entre 2010 e 2015, Portugal perdeu mais de
130.000 mulheres em idade fértil, tendo a maioria das
quais abandonado o país para residir no estrangeiro. Este
dado é relevante para os anos futuros porque, ainda que
se assista a uma aumento do número médio de filhos por
mulher em idade fértil, não existem em Portugal mulheres em idade fértil em número suficiente para inverter o
saldo natural negativo iniciado há mais de 10 anos.
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FIG. 4 | Evolução do número de mulheres em idade fértil, por grupo etário, Portugal, 2000-2017.
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O número médio de nascimentos por mulher em idade fértil (índice sintético de fecundidade) também regista um
declínio desde o final da década de 70, só contrariado
brevemente no final dos anos 90. Embora a tendência seja
decrescente desde o ano 2000, observa-se uma diminuição substancial do índice sintético de fecundidade entre

1,60

2010 e 2013, iniciando-se uma nova tendência de crescimento a partir de 2013 (FIG. 5). Em 2017, o índice sintético de fecundidade em Portugal situou-se em 1,37 filhos
por mulher em idade fértil, um dos mais baixos da Europa.
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FIG. 5 | Índice sintético de fecundidade, Portugal, 2000-2017.

2017
Fonte: INE

As mulheres portuguesas têm menos filhos e têm filhos
cada vez mais tarde. Em 2000, a idade média das mulhe-

ou mais eram somente 2,1% do total (FIG. 6). Porém, em
2017, 32,1% dos nascimentos ocorreram em mulheres com

res portugueses que foram mães pela primeira vez era de
26,5 anos, tendo em 2017 sido de 30,3 anos, ou seja, um

35 ou mais anos e 7,0% ocorreram em mulheres com 40
anos ou mais (FIG. 6). Neste período, os nascimentos em

aumento de 3,8 anos em 17 anos. A idade média das mulheres portuguesas que foram mães em 2000 era de 28,6
anos, enquanto em 2017 atingiu os 32,0 anos, isto é, aumentou 3,4 anos em 17 anos. Em 2000, os nascimentos em
mulheres com 35 ou mais anos representavam apenas
13,2% do total; os nascimentos em mulheres com 40 anos

mulheres com menos de 20 anos caíram para menos de
metade: em 2000 representavam 6,2% de todos os nascimentos, mas em 2017 representaram apenas 2,5%.
Esta situação demográfica é mais uma razão para que se
reforcem as condições ótimas para nascer em Portugal.
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FIG. 6 | Evolução do número de nascimentos por grupo etário da mãe, Portugal, 2000-2017.
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NOTA METODOLÓGICA
Políticas públicas

Indicadores

Neste relatório considerou-se o conceito de políticas públicas como o conjunto das atividades do governo, diretas
ou através de delegação, que influenciam a vida dos cidadãos [1]. Dito de outra forma, políticas públicas são o
conjunto de ações desencadeadas pelo Estado (nos seus
vários níveis: central, regional e municipal) visando coordenar os meios à sua disposição e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados [2].
No caso deste relatório, foi feito o levantamento de políticas públicas relevantes, nomeadamente:

Ao longo deste relatório foram utilizados vários indicadores para ilustrar o processo de implementação das principais políticas públicas. Estes indicadores foram selecionados de acordo com a sua relevância e disponibilidade. As
fontes utilizadas estão identificadas ao longo do relatório,
sendo fundamentalmente fontes secundárias disponíveis
publicamente. Quando não foi possível obter dados suficientemente atuais ou discriminados, o Conselho Nacional
de Saúde solicitou junto das organizações competentes o
envio de informação. Nesses casos, a organização responsável pela cedência dos dados é identificada na fonte.
Temporalmente, os indicadores são apresentados de duas
formas: em séries temporais ou relativos ao ano mais recente.
Quando considerado relevante, os indicadores são apresentados sob a forma de mapas. A apresentação dos dados
veria conforme a fonte: alguns mapas são apresentados
por Região de Saúde (FIG. 7) e outros por NUTS II (2013),
correspondendo à divisão administrativa do território nacional segundo a Nomenclatura das Unidades Territoriais
para Fins Estatísticos (versão 2013) (FIG. 8). Existem
ainda alguns indicadores que são apresentados por Agrupamento de Centros de Saúde (FIG. 9).

§

Legislação (leis, decretos-lei, despachos, portarias etc.);

§

Programas de intervenção em vigor;

§

Documentos normativos (normas e circulares
normativas);

§

Outras políticas (orientações, recomendações,
etc.).

A identificação das políticas públicas relevantes foi feita
através de pesquisa em motores de busca, documentação
existente sobre o tema e consulta com especialistas na
área.

Ser criança
As definições dos conceitos de infância e adolescência são

AÇORES

complexas. Cada indivíduo experiencia de forma diferente o conjunto de transformações físicas, emocionais e
cognitivas que acontecem na transição da infância para a

NORTE

adolescência [3]. A puberdade é, teoricamente, o momento-chave que separa estas duas fases do desenvolvimento, mas ela não acontece de forma simultânea em rapazes e raparigas.
Por conveniência, este relatório utiliza a definição de criança da Convenção dos Direitos da Criança, adotada pela
Assembleia Geral nas Nações Unidas em 20 de Novembro
de 1989 e ratificada por Portugal em 21 de Setembro de
1990 [4].

CENTRO
MADEIRA
LISBOA E
VALE DO TEJO

ALENTEJO

Criança é todo o ser humano menor de 18
anos, salvo se, nos termos da lei que lhe for

ALGARVE

aplicável, atingir a maioridade mais cedo.
Convenção dos Direitos da Criança, 1989

FIG. 7 | Regiões de Saúde em Portugal.
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AÇORES
NORTE

CENTRO

MADEIRA

ÁREA
METROPOLITANA DE
LISBOA
ALENTEJO

ALGARVE

FIG. 8 | Regiões de Portugal (NUTS II-2013).

FIG. 9 | Agrupamentos de Centros de Saúde (Portugal continental).

Problemas de saúde

Condução dos trabalhos

Este relatório foca-se em cinco áreas principais:

O trabalho de pesquisa de políticas públicas, análise da
informação e redação do relatório foi conduzido por três
grupos de trabalhos constituídos por conselheiros e peritos do Conselho Nacional de Saúde:

§

Promoção da Saúde na Primeira Infância;

§

Promoção da Saúde na Escola;

§

Acesso aos Cuidados de Saúde;

§

Ambientes Seguros;

§

Proteção Social das Crianças.

Porém, sempre que considerado adequado, foi dado um
enfoque particular aos quatro problemas de saúde mais
relevantes no contexto do bem-estar e desenvolvimento
saudável das crianças:
§

Excesso de peso e obesidade;

§

Saúde mental;

§

Saúde oral;

§

Acidentes.

A seleção destes problemas de saúde foi baseada no conhecimento atual das principais causas de morbilidade da
população portuguesa e das causas evitáveis de morbilidade nas crianças [5].
Paralelamente à descrição e análise das políticas públicas, são apresentados ao longo do relatório dados recentes que ajudam a traçar um retrato do estado de saúde
das crianças em Portugal relativamente a estes problemas
de saúde. Esta informação é também importante para
ilustrar a situação atual e quais os desafios que existem
no momento presente.
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•

Grupo A – Primeira infância e escola;

•

Grupo B – Economia e sociedade;

•

Grupo C – Contexto e ambiente.

Cada grupo de trabalho foi coordenado por um conselheiro
designado pelo grupo e os três grupos de trabalho reuniram
regularmente entre maio e setembro de 2018.
Em cada grupo de trabalho, foram identificados os problemas de saúde mais relevantes e foi definida a estratégia orientadora da pesquisa de políticas públicas relacionadas com
o tema de cada grupo. Seguidamente, levou-se a cabo a
identificação e análise das políticas públicas mais relevantes, da sua execução e do seu grau de implementação.
Ao longo da elaboração do relatório, os três grupos de trabalho partilharam informação entre si de forma a evitar redundâncias. Quando considerado necessário, a elaboração do
presente relatório foi auxiliada por audições de especialistas
na área. O trabalho dos três grupos foi coordenado e acompanhado pela Vice-Presidente do Conselho Nacional de Saúde, de forma a articular os contributos de cada grupo e garantir a coerência do documento final. Deste modo, o relatório pretende apresentar uma visão global das políticas públicas de promoção da saúde e bem-estar das crianças em
Portugal e identificar desafios para o futuro.
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1

Portugal regista bons indicadores de saúde na primeira infância.
A taxa de mortalidade infantil (número de óbitos em crianças com
menos de 1 ano por 1.000 nados vivos) registou um expressivo declínio nas últimas quatro décadas, tendo sido consistentemente
inferior a 4,0 ‰ desde 2004 (FIG. 10). Porém, em 2017, 8,9% das
crianças nascidas em Portugal registavam baixo peso à nascença
(peso inferior a 2.500 gramas), colocando Portugal entre os países
da OCDE onde nascem mais crianças com baixo peso [1] (FIG. 11).
De facto, entre os países da OCDE só a Grécia e Japão registam
uma proporção superior a Portugal. Nos últimos 25 anos, Portugal
registou uma variação de +3,3% na proporção de crianças nascidas
com baixo peso, sendo, no conjunto dos países da OCDE, apenas
ultrapassado pela Espanha (FIG. 12). Estes dados devem ser motivo de reflexão sobre as políticas de seguimento de grávidas, nomeadamente na identificação dos fatores comprovadamente associados ao baixo peso à nascença (estado nutricional da mãe,
hábitos tabágicos, idade, etc.).
Também em 2017, 8,1% dos nascimentos em Portugal foram pre-

estabelecido uma associação entre baixo peso à nascença e certas
doenças como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial e cardiopatia isquémica [2,3,4]. Estas descobertas levaram os investigadores a adotar uma abordagem “ao longo da vida” ao desenvolvimento humano. Os novos modelos concetuais destacam a
forma como os processos biológicos, comportamentais e psicossociais acumulados ao longo da vida de um indivíduo influenciam a
sua saúde e o risco de doença em idades mais avançadas [5].
Esta perspetiva também contribuiu para o desenvolvimento de
modelos de capital humano mais abrangentes, que incluíram diversos estádios da infância. De forma sumária, o retorno dos investimentos feitos durante a primeira infância é maior do que o
obtido em idades mais avançadas [6]. Os investimentos durante a
primeira infância podem ser particularmente relevantes em crianças de famílias com baixo estatuto socioeconómico. A exposição a ambientes pouco saudáveis in utero e durante a infância
pode ter consequências sobre o desenvolvimento cognitivo das
crianças e sobre o seu futuro enquanto adultos [7]. Investir na me-

maturos (idade gestacional abaixo das 37 semanas). Quer o baixo
peso à nascença quer a prematuridade estão associados a proble-

lhoria das condições destas crianças pode ser central para inverter
o ciclo da desigualdade social.

mas de saúde e desenvolvimento durante a infância e idade
adulta.
A ideia de que os problemas de saúde nos primeiros anos de vida
podem ter consequências importantes na saúde ao longo da vida
desenvolveu-se sobretudo nos anos 70 e 80 do século XX, quando
se tornou evidente que a ingestão de álcool, o tabagismo e a tomas de certas mediações durante a gravidez tinha consequências

Portugal dispõe de muitas políticas públicas que visam melhorar
a saúde das crianças nos primeiros anos de vida. Entre estas políticas destacam-se os cuidados de saúde reprodutiva e o planeamento familiar, os cuidados obstétricos no período pré-natal, a
vacinação, e os cuidados de saúde infantil. O programa de vacinação será abordado noutro capítulo deste relatório (ver 3.2 |
VACINAÇÃO), focando-se este capítulo nas políticas públicas cen-

negativas sobre a saúde do feto. Também o estado nutricional das

tradas na promoção da saúde materna e infantil.

grávidas influencia a longo prazo a saúde das crianças, tendo-se

Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 nados-vivos)
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FIG. 10 | Taxa de mortalidade infantil em Portugal, 1970-2017.
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Proporção (%) de nados-vivos com peso < 2.500 g
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FIG. 11 | Proporção de nados vivos com baixo peso à nascença, OCDE, 2015 (ou ano mais recente disponível).
Nota: Dados da Holanda referentes a 2012; Canadá e Alemanha a 2013; e Lituânia, França, Chile, Austrália, Bélgica, e Japão a 2014.
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FIG. 12 | Variação na proporção de nados vivos com baixo peso à nascença, OCDE, 1990 a 2015 (ou ano mais recente
disponível).
Nota: Dados da Estónia referentes a 1992; França e Coreia do Sul a 1993; México a 1995; e Turquia a 1998. Dados da Holanda referentes a 2012;
Canadá e Alemanha a 2013; e Lituânia, França, Chile, Austrália, Bélgica, e Japão a 2014.
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1.1 CONCEÇÃO E PARENTALIDADE
Portugal dispõe de várias políticas públicas dirigidas à
promoção da saúde da mulher e da criança nos primeiros
anos de vida. A maioria dessas políticas é implementada
sob a forma de programas de saúde desenvolvidos pela
Direção-Geral da Saúde.
O Programa Nacional de Saúde Reprodutiva foi criado por
despacho do Ministro da Saúde, em Julho de 2007, na dependência do Diretor-Geral da Saúde, abrangendo as
áreas de: Planeamento Familiar, Vigilância Pré-Natal, Diagnóstico Pré-Natal, Interrupção Voluntária da Gravidez e
Procriação Medicamente Assistida.

Cuidados de Saúde Preconcecionais
A saúde materna afeta significativamente a saúde das crianças. Deste modo, a promoção da saúde e bem-estar da
mulher mesmo antes da gravidez é, indiretamente, uma
forma de melhorar a saúde das crianças nos primeiros
anos de vida.
O principal objetivo dos cuidados de saúde preconcecionais é realizar rastreios de saúde e fornecer aconselhamento às mulheres, visando reduzir fatores de risco na
presente e em futuras gestações.
A Circular Normativa n.º 2/DSMIA de 16/01/2006 da Direção-Geral da Saúde [8] destina-se a todos os médicos e
enfermeiros que exerçam atividade na área da saúde reprodutiva e estabelece o conjunto de procedimentos básicos dos cuidados pré-concecionais.
A promoção da saúde no período pré-concecional é um
importante contributo para o sucesso da gravidez, já que
muitos dos fatores que condicionam negativamente o futuro da gestação podem ser detetados, modificados ou
eliminados antes da mulher engravidar. Deste modo, a
avaliação pré-concecional do risco é um aspeto que tem
ganho uma relevância crescente. O período de maior sensibilidade ambiental para o feto situa-se entre os 17 e 56
dias após a fecundação (coincidente com a organogénese
do feto), ou seja, antes que muitas mulheres reconheçam
que estão grávidas ou tenham a oportunidade de iniciar
os cuidados pré-natais.
Esta Circular Normativa [8] reconhece que todas as mulheres em idade fértil devem dispor de informação suficiente, particularmente sobre a importância das primeiras
semanas de gravidez, de modo a que possam fazer escolhas esclarecidas acerca do seu futuro reprodutivo.

Os cuidados pré-concecionais integram-se na prestação
de cuidados primários em saúde reprodutiva, tendo os
médicos de Medicina Geral e Familiar um papel particularmente relevante como parte natural do seu papel de
médicos de família. Os cuidados pré-concecionais devem
ser iniciados sempre que mulheres/homens/casais expressem em consulta que desejam uma gravidez, podendo
ser integrados numa consulta de âmbito geral ou da consulta de saúde reprodutiva.
A prestação de cuidados pré-concecionais descrita nesta
Circular Normativa prevê um conjunto de procedimentos
[8] dos quais se destacam, entre outros:
§

avaliação do risco concecional, particularmente o
risco genético;

§

exames de rastreio de hemoglobinopatias e de cancro do colo do útero;

§
§

determinação do grupo sanguíneo de fator Rh;
determinação do estado de portador de hepatite B;

§

rastreio da toxoplasmose, sífilis, VIH e Citomegalovírus;
avaliação do estado vacinal, particularmente contra tétano, difteria, rubéola e sarampo.

§

Nesta Circular Normativa, a prestação de cuidados préconcecionais é entendida como uma oportunidade para
alargar os cuidados preventivos primários, incluindo a
avaliação do estado nutricional e a adequação do peso, já
que tanto a obesidade como o baixo peso da mãe podem
ter efeitos negativos sobre a mãe e/ou feto. A verificação
dos hábitos alimentares, a avaliação da dieta e a recomendação de alterações que possam beneficiar o desenvolvimento do feto devem ser componentes importantes
do aconselhamento, incluindo a informação sobre o risco
do consumo de tabaco, álcool e outras substâncias nocivas, e a importância da vinculação precoce e do aleitamento materno durante os primeiros 6 meses de vida do
bebé.
O acompanhamento das situações de risco deve ser feito
em estreita colaboração com o Hospital de Apoio Perinatal da área de referenciação da unidade de cuidados de
saúde primários, cabendo às unidades estabelecer os protocolos de referência das grávidas, de acordo com as realidades locais.
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Cuidados de Saúde Pré-Natais
Os programas de vigilância pré-natal implementados em todo
o mundo têm permitido reduzir a morbilidade e a mortalidade, quer maternas quer fetais e/ou perinatais, à medida
que aumenta a acessibilidade aos cuidados especializados na
gravidez, no parto e pós-parto [9].
O esquema de vigilância durante a gravidez depende da existência ou não de patologia na grávida ou no feto. Assim, pode
ser estabelecido um esquema comum para todas as grávidas
numa gravidez de baixo risco. A identificação de um fator de
risco ou de uma situação anómala determina a atuação subsequente. Considera-se gravidez de baixo risco aquela em que
não é possível identificar, após avaliação clínica de acordo
com a avaliação do risco pré-natal baseada na escala de Goodwin modificada, nenhum fator acrescido de morbilidade
materna, fetal e/ou neonatal. Sendo dinâmico ao longo da
gravidez, o risco deve ser reavaliado em todas as consultas. A
identificação do risco realiza-se através da avaliação clínica,
laboratorial e imagiológica, no período antes da conceção ou
em qualquer momento durante a gravidez. O esquema de consultas, exames e intervenções deve ser adaptado nas situações
em que é encontrada patologia e/ou identificado um fator de
risco de complicações. A identificação de uma alteração/risco
acrescido determina a individualização da orientação, tendo
em conta a situação clínica e no contexto dos protocolos definidos na unidade de saúde onde a grávida é seguida.
As orientações e normas desenvolvidas
para a vigilância da
gravidez de baixo
risco foram recentemente compiladas
num manual lançado
pela Direção-Geral
da Saúde em 2015
com o objetivo de
disponibilizar informação atualizada e
reunir documentos e
informação produzidos nos últimos anos
nesta área [10].
Neste manual, são definidos o conjunto de recomendações e
intervenções adequadas na preconceção, na gravidez e no puerpério, destacando-se:
§

§
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o alargamento do conceito de vigilância pré-natal
para que seja inclusivo do pai, ou de outras pessoas
significativas, bem como da diversidade sociocultural e das pessoas com necessidades especiais;
o reconhecimento da importância da educação para
a saúde e dos fatores psico-socio-culturais como determinantes da saúde;

§

a conceptualização da gravidez como contexto promotor da saúde e momento de oportunidade para a
intervenção e mudança.

O Programa Nacional para a Vigilância da Gravidez de Baixo
Risco contém orientações sobre o esquema e periodicidade
das consultas pré-natais, as intervenções e procedimentos a
adotar em cada período da gravidez, nomeadamente rastreios
analíticos [11] e ecográficos [12], suplementação com ácido
fólico, ferro e iodo [13], conforme as Normas e Orientações
em vigor. Contém igualmente informações sobre temas de
promoção da saúde a abordar durante as consultas, incluindo
alimentação, atividade física, saúde oral, saúde mental, tabagismo, álcool e outras substâncias nocivas, e segurança rodoviária. A Direção-Geral da Saúde elaborou , em 2015, um manual sobre alimentação e nutrição na gravidez, que contém
um conjunto de recomendações sobre alimentação e segurança alimentar durante este período [14].
A preparação para o parto e para a parentalidade são igualmente preconizadas no manual. Todas as questões envolvidas
na gravidez, parto, puerpério e parentalidade que podem afetar a grávida e a sua família devem ser tratadas de uma forma
pró-ativa, no âmbito da educação pré-natal.
A gravidez é um fator de risco e de vulnerabilidade para a violência nas relações de intimidade, podendo esta ter início
depois da gestação ou alterar o padrão quanto à frequência e
gravidade neste período [15]. Assim, está igualmente preconizado nas consultas de vigilância pré-natal o rastreio da violência doméstica, nomeadamente nas relações de intimidade
e/ou qualquer outro tipo de violência interpessoal. Esta temática deve ser abordada durante a recolha da história clínica,
quando a mulher está sozinha, de forma a não a colocar em
risco no caso de ser a vítima. Reconhecendo a necessidade de
os profissionais de saúde deverem saber reconhecer os riscos,
sinais e sintomas de violência doméstica e orientar as situações identificadas, a Direção-Geral da Saúde disponibilizou em
2015 um manual sobre abordagem, diagnóstico e intervenção
da violência interpessoal nos serviços de saúde [16].
Todos os dados clínicos, observações e avaliações obtidos nas consultas deverão ser registados no Boletim de Saúde da Grávida e no seu
processo clínico, assim como as exceções aos pedidos de exames consagrados nos normativos e clinicamente fundamentadas.
Porém, os dados recolhidos relativos
à violência familiar deverão constar
apenas nos registos dos profissionais, com descrição das lesões
encontradas e não no Boletim de Saúde da Grávida, por risco
de agravamento da situação por parte do agressor.

1 | PROMOÇÃO DA SAÚDE ORAL NAS GRÁVIDAS
As doenças orais, como a cárie dentária e as doenças periodontais, são um importante problema de saúde pública que
influencia os níveis de saúde, de bem-estar e de qualidade de vida da população. As grávidas representam um grupo
de risco, uma vez que as alterações hormonais, características da gravidez, aumentam a frequência das doenças periodontais.
A literatura científica sugere a existência de uma associação entre o nível de doença oral da grávida e a ocorrência de
prematuridade, baixo peso à nascença e pré-eclampsia. Existe igualmente evidência da transmissão mãe-filho de bactérias patogénicas envolvidas na génese da cárie dentária.
Assim, com as finalidades de promover a saúde oral das grávidas e de diminuir a incidência e a prevalência das doenças
orais neste grupo, o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) foi alargado às grávidas em 2008 [17].
Os cuidados preventivos e curativos de medicina dentária a prestar às grávidas, são efetuados nos consultórios de estomatologistas e médicos dentistas aderentes ao Programa. Estes cuidados serão pagos através de cheques-dentista personalizados, fornecidos pelos Centros de Saúde. São elegíveis para receber cheques-dentistas todas as grávidas em vigilância
pré-natal no Serviço Nacional de Saúde. Os cheques-dentista, no máximo de três, permitem o acesso ao diagnóstico e a
cuidados preventivos e curativos de medicina dentária, de acordo com as necessidades identificadas [18]. Os cheques
cobrem os tratamentos necessários para garantir que a grávida, no final do tratamento, fique livre de lesões ativas de
cárie dentária, podendo a execução destes tratamentos ser concluída até 60 dias após o parto [19]. O primeiro cheque é
atribuído a todas as grávidas que optem por aceitar a sua referenciação para medicina dentária, sendo os restantes cheques atribuídos às grávidas cuja situação clínica o justifique, dependendo do plano de tratamento estabelecido na primeira
consulta, pelo estomatologista/médico dentista [19].
Os dados mais recentes mostram um número crescentes de grávidas referenciadas ao PNPSO, observando-se um padrão de estabilidade relativamente à utilização dos cheques-dentista [20]. Nos últimos anos, cerca de 60% das grávidas referenciadas ao PNPSO utilizaram os seus cheques-dentista para receber tratamentos de saúde oral (FIG. 13).
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FIG. 13 | Referenciação ao PNPSO e utilização dos cheques-dentista: grávidas, Portugal, 2008-2017.
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Portugal dispõe de ampla legislação relativamente ao
Diagnóstico Pré-Natal, incluindo estruturação e orientações reguladoras [21,22], equipamentos [23] e formação especializada [24]. Foram igualmente constituídas uma Comissão Técnica Nacional para o Diagnóstico
Pré-Natal [21, 25-27] bem como comissões técnicas regionais [21, 25], com os objetivos de avaliar as atividades realizadas pelos serviços e de elaborar propostas visando o desenvolvimento da rede de serviços e a melhoria da qualificação dos recursos humanos.
Encontra-se claramente definida na lei a população de
risco para efeitos de diagnóstico pré-natal, sendo consideradas situações de risco [21]:
§
§
§
§
§
§
§

grávida com idade superior a 35 anos;
filho anterior portador de cromossomopatia;
progenitor portador de cromossomopatia equilibrada;
suspeita ecográfica de anomalia congénita fetal;
alteração dos valores dos marcadores serológicos
maternos;
risco elevado de recorrência de doença genética
não cromossómicas;
risco elevado de efeito teratogénico (infecioso,
medicamentoso ou outro).

Adicionalmente, a Direção-Geral da Saúde estabelece a
ecocardiografia fetal como o exame de eleição que permite realizar o diagnóstico pré-natal de um número
muito alargado de cardiopatias congénitas [28]. Para a
generalidade das gravidezes, a realização, com qualidade, das ecografias recomendadas na vigilância prénatal, designadamente o exame do segundo trimestre

(ecografia morfológica), permite identificar a maioria
dos fetos suspeitos de serem portadores de cardiopatia
e que deverão ser submetidos ao estudo ecocardiográfico fetal. A Direção-Geral da Saúde define os fatores
de risco que devem justificar a referenciação das grávidas para uma consulta hospitalar de alto risco obstétrico [28]. A suspeita da existência de cardiopatia fetal
nos exames de vigilância pré-natal, determina o envio
da grávida para um serviço de obstetrícia que disponha
dos recursos humanos e técnicos necessários a um diagnóstico correto, designadamente, apoio de cardiologia
pré-natal e de genética médica.
Para todas as situações em que existe risco clínico, para
a grávida ou para o nascituro, impeditivo do exercício
de atividade laboral durante o período de tempo considerado necessário para prevenir o risco, existem políticas públicas de proteção social, podendo a grávida, mediante certificação médica, requerer um subsídio por
risco clínico durante a gravidez correspondente a 100%
da remuneração de referência da beneficiária [29].
Portugal dispõe de legislação que regula o acesso às
prestações do Serviço Nacional de Saúde (SNS) por parte
dos utentes no que respeita ao regime das taxas moderadoras. As grávidas e parturientes encontram-se incluídas nas categorias de isenção de pagamento de taxas
moderadoras, tendo-se essa situação mantido inalterada nas sucessivas revisões legislativas [30-33]. A isenção aplica-se não apenas a consultas no SNS mas também aos exames complementares de diagnóstico (analíticos e ecográficos) necessários para a adequada vigilância da gravidez.

2 | VACINAÇÃO NAS GRÁVIDAS
Com o objetivo de proteger passivamente contra a tosse convulsa o recém-nascido e o
lactente nas primeiras semanas de vida, desde 2016 a Direção-Geral da Saúde recomenda, em cada gravidez, uma dose da vacina contra o tétano, difteria e tosse convulsa (Tdpa, doses reduzidas), entre as 20 e as 36 semanas de gestação, idealmente
até às 32 semanas [34,35]. A vacina Tdpa deve ser administrada em cada gravidez,
em dose única, independentemente do estado vacinal da grávida em relação à tosse
convulsa, tétano e difteria e do tempo decorrido desde a última dose de vacina contra
o tétano e difteria (Td) ou Tdpa.
Tal como as restantes vacinas incluídas no PNV, a vacina Tdpa é administrada gratuitamente nas unidades de saúde do SNS. A nova recomendação vigora desde 15 de julho
de 2016, tendo a vacina sido formalmente incluída no Programa Nacional de Vacinação
a partir de 1 de janeiro de 2017. A Direção-Geral da Saúde estima que, em 2017, cerca
de 75% das grávidas em Portugal foram vacinadas com uma dose de Tdpa, tendo sido
administradas nesse ano mais de 63.000 doses da vacina.
As grávidas constituem também um dos grupos para os quais a vacinação contra a gripe
sazonal é fortemente recomendada (embora não gratuita) [36]. Neste sentido, pelas suas características e distribuição geográfica,
as farmácias são um importante parceiro do Serviço Nacional de Saúde no reforço da cobertura vacinal neste grupo populacional.
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3| PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NA GRAVIDEZ
Durante o período da gravidez ocorrem profundas alterações psíquicas quer na mulher quer no homem, coincidentes com a preparação para a parentalidade. Este é
um período de vulnerabilidade psicológica que irá ter repercussão na inter-relação
com o bebé e no seu desenvolvimento [37]. Os dois primeiros anos de vida são a
fase em que o desenvolvimento humano é mais rápido mas também mais vulnerável,
e em que é maior a dependência do meio. Durante este período a criança adquire
a posição ereta, a marcha, a fala e inicia a socialização [37]. Para isso necessita de
estabelecer uma relação privilegiada com os pais, que será fundamental para o seu
desenvolvimento emocional, cognitivo e social futuros.
Por falta de vigilância e acompanhamento adequado muitos dos problemas de Saúde
Psicológica das mulheres grávidas ou puérperas não são identificados (e.g., perturbações depressivas ou da ansiedade). Quando não são precocemente tratados, os
problemas de Saúde Psicológica Perinatal podem ter um impacto muito negativo
nas mulheres, nas crianças e nas suas famílias, interferindo gravemente com a adaptação à maternidade e ao cuidado do recém-nascido. Esta realidade pode ter influência nos processos de decisão relativos a gravidezes futuras e apresentar consequências graves que incluem problemas de saúde física para a mãe, aumento do risco de complicações obstétricas, e incapacidade de cuidarem de si próprias e do bebé. Assim, os problemas
de Saúde Psicológica das mulheres não as afetam adversamente apenas a elas, mas têm também um impacto grave no
desenvolvimento físico, cognitivo, social, comportamental e emocional das crianças, nomeadamente quando a capacidade das mulheres para estabelecer uma vinculação saudável e cuidar adequadamente do seu bebé, está comprometida.
Quando as mães experienciam problemas de Saúde Mental, aumenta a probabilidade dos filhos virem a experimentar
dificuldades comportamentais, emocionais, sociais ou de aprendizagem. Para além disso, a doença mental dos pais está
fortemente associada a piores resultados de Saúde Psicológica das crianças ao longo da idade adulta [38,39].
Assim, a promoção da saúde mental, sobretudo no período da gravidez e pós-parto, é crucial para o bem-estar dos pais
e o desenvolvimento saudável da criança. Em Portugal, os cuidados de saúde primários prestam cuidados de saúde nos
períodos da gravidez e primeiros tempos de vida da criança e articulam-se com os serviços hospitalares de obstetrícia e
pediatria sempre que necessário. Com o objetivo de capacitar os profissionais de saúde que acompanham o período da
gravidez e os primeiros tempos de vida da criança na área da saúde mental, a Direção-Geral da Saúde lançou um manual
dedicado à Promoção da Saúde Mental na Gravidez e Primeira Infância [40].
O objetivo principal é fornecer aos profissionais de saúde que contactam com grávidas, bebés e pais um conhecimento
atualizado sobre os aspetos mais relevantes da saúde mental da gravidez e primeira infância, de modo a promoverem o
desenvolvimento de fatores protetores e intervirem precocemente nas situações problemáticas [40]. No manual são
abordadas as vivências e transformações durante a gravidez, o parto e as relações precoces do recém-nascido. São
igualmente elencados sinais e situações de risco perturbadores do estabelecimento de relações vinculativas entre os
pais e as crianças, nomeadamente depressão materna e situações de violência no seio da família [40].

Cuidados de Saúde no Parto
A esmagadora maioria dos partos em Portugal tem lugar num
estabelecimento de saúde e a quase totalidade dos partos
(99,98% em 2017) são assistidos por um profissional de saúde.
Ainda que o peso relativo dos partos em hospitais tenha dimi-

O parto natural (eutócico) coloca menos risco e complicações para o bebé, sendo o tipo de parto preferencial por
enriquecer o microbiota do bebé, salvo indicação médica.
Tratando-se de um ato cirúrgico, o parto por cesariana com-

nuído ligeiramente desde 2000, altura em 99,5% dos partos
eram em estabelecimentos de saúde, cerca de 99% dos partos
em 2017 aconteceram num hospital (FIG. 14). Por exemplo,

porta mais riscos para a mãe e para o bebé, tendo por isso
critérios médicos precisos. O risco do ato anestésico, o risco
de hemorragia, de acretismo placentário (placenta ade-

em 1980, 73,8% dos partos em Portugal ocorreram num estabelecimento de saúde, um acréscimo muito expressivo em

rente à parede uterina) e de endometriose são riscos inerentes à cesariana, para além de a recuperação após uma

comparação com os 37,5% registados em 1970. A criação de
um Serviço Nacional de Saúde universal e o aumento do

cesariana ser mais prolongada e dolorosa do que após um
parto eutócico. Adicionalmente, a cesariana dificulta o vín-

acesso a cuidados de saúde foram políticas públicas determinantes para a melhoria da assistência médica no parto.

culo inicial entre a mãe e o bebé, e pode acarretar problemas maiores dificuldades na amamentação.
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Atualmente, a maioria dos partos ocorridos em Portugal corresponde a partos distócicos (FIG. 15). Desde 2009, menos
de metade dos partos correspondem a partos eutócicos,
tendo o peso relativo das cesarianas (o principal método de
parto distócico) vindo a aumentar até 2009, ano em que iniciou uma tendência de decréscimo (FIG. 15).
Os valores elevados de taxas por cesariana em alguns países
[41,42], incluindo Portugal, motivaram a criação da Comissão Nacional para a Redução da Taxa de Cesarianas, no âmbito da Direção-Geral da Saúde, em 2013 [43]. Neste contexto, foi produzido um conjunto de normas e orientações
clínicas nesta matéria, nomeadamente orientações sobre os

procedimentos relativamente a indução do trabalho de
parto [44], trabalho de parto estacionário [45], versão cefálica externa [46], bem como um documento normativo
sobre as indicações de parto por cesariana [47] e orientações sobre parto vaginal após cesariana em gravidez prévia
[48]. Foi igualmente revisto o financiamento dos hospitais
com a introdução de incentivos financeiros, foi elaborado
um painel de indicadores de qualidade dos cuidados de saúde intraparto, e foi feita a divulgação alargada das vantagens do parto normal (eutócico) às grávidas e aos profissionais de saúde.
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Fonte: INE

Atualmente, 33,1% dos partos ocorridos em Portugal
correspondem a cesarianas (FIG. 16). Existem profundas diferenças entre hospitais públicos e hospitais privados. Nos hospitais públicos (incluindo PPP), verificase uma redução da taxa de cesarianas, que atingiu os
27,6% em 2016; enquanto nos hospitais privados essa
Cesarianas (total)

redução tem sido menos expressiva, fixando-se a taxa
de cesarianas em 65,5% em 2016 (FIG. 16). Desde a instituição da Comissão Nacional para a Redução da Taxa
de Cesarianas, em 2013, a redução da taxa de cesarianas nos hospitais públicos foi de 3,1 p.p., ficando-se pelos 0,6 p.p. nos hospitais privados.
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Parentalidade
Portugal dispõe de legislação de proteção à parentalidade.

é acrescido um período de 30 dias consecutivos por cada

A Constituição da República Portuguesa determina que a
maternidade e a paternidade constituem valores sociais
eminentes (Art.º 68.º) e, como tal, os pais e as mães têm
direito à proteção da sociedade e do Estado na realização
da sua insubstituível ação em relação aos filhos [49]. Determina ainda que “as mulheres têm direito a especial prote-

gémeo vivo, além do primeiro. Existe um período exclusivo
da mãe, atribuído por um período de até 72 dias, em que 30
dias, no máximo, são gozados facultativamente antes do
nascimento e 42 dias são imediatamente e obrigatoriamente gozados a seguir ao parto. Existe igualmente um período exclusivo do pai, correspondendo a 15 dias úteis de

ção durante a gravidez e após o parto, tendo as mulheres
trabalhadoras ainda direito a dispensa do trabalho por período adequado, sem perda de retribuição ou de quaisquer

gozo obrigatório, seguidos ou interpolados, dos quais 5 dias
gozados de modo consecutivo imediatamente após o nascimento e os restantes 10 nos 30 dias seguintes a este [52].

regalias” [49].
Nesse sentido, o Estado implementou medidas sociais de reforço da proteção social na maternidade e paternidade integradas no âmbito do subsistema de solidariedade. Presen-

O valor do subsídio de parentalidade é calculado pela aplicação de uma percentagem ao valor da remuneração de referência do beneficiário. O pagamento corresponde a 100%
da remuneração de referência nos casos de 120 dias de li-

temente, o Código de Trabalho [50,51] e a sua regulamen-

cença, 150 dias (120+30) de licença partilhada, 30 dias de

tação [51,52] estabelecem as modalidade de licença parental e os valores pecuniários correspondentes ao subsídio parental. A licença de parentalidade pode ser usufruída em
simultâneo pelos progenitores entre os 120 e os 150 dias,

prolongamento por cada gémeo além do primeiro e os dias
de licença gozados em exclusivo pelo pai [51,52]. Nos casos
de 150 dias de licença ou 180 dias (150+30) de licença partilhada, o valor do subsídio corresponde a 80% e a 83%, res-

podendo a este período ser acrescidos mais 30 dias nos casos
de partilha da licença, se cada um dos pais gozar exclusivamente um período de 30 dias consecutivos ou dois períodos

petivamente [51].
No contexto europeu, a licença parental constituiu um direito individual em 16 Estados membros; em 2 Estados

de 15 dias consecutivos, depois do período obrigatório da
mãe. Adicionalmente, nos casos de nascimentos múltiplos,

membros é um misto de direito individual e da família; e em
10 Estados membros constitui um direito familiar [53]. Só
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10 países (incluindo Portugal) contemplam um período da
licença reservado aos pais, mas nalguns destes países, este
direito pode ser transferido para as mães (FIG. 17). Está a
ser estudada uma nova Diretiva Europeia que propõe, entre

Bem pago

outros, a introdução de licença parental obrigatória para os
pais bem como a possibilidade de obter horário flexível para
os pais e mães de crianças até 12 anos.
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FIG. 17 | Licença de parentalidade, por regime de pagamento, UE28.
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Nota: Bem pago é definido pela Comissão Europeia como pelo menos 66% do rendimento anterior.

O tempo que as mães e os pais passam com os seus filhos influencia o desenvolvimento infantil além dos primeiros anos
de vida. No entanto, o emprego dos pais (longas horas de tra-

familiar, havendo mais mulheres (78,9%) a manifestar esta situação que homens (74,2%) [54]. O obstáculo mais referido
pelos 22,4% de inquiridos que identificaram um constrangi-

balho, precaridade do trabalho, carga de trabalho elevada)
pode determinar a quantidade e a qualidade do tempo que
passam com os seus filhos. No segundo trimestre de 2018, o

mento à conciliação do trabalho com responsabilidades de
cuidados foi a imprevisibilidade do horário ou horário atípico
(6,8%), seguido do horário de trabalho longo (5,1%) e do tra-

INE realizou, juntamente com o Inquérito ao Emprego, o módulo ad hoc sobre a conciliação da vida profissional com a vida
familiar, dirigido às pessoas com idade dos 18 aos 64 anos
[54]. Dos resultados, destaca-se que 58,5% dos trabalhadores

balho exigente ou extenuante (3,3%) [54].
As tendências laborais atuais fazem aumentar os fatores de
risco e os desafios inerentes ao equilíbrio entre a vida profissional e familiar. Desta situação decorrem um conjunto de

por conta de outrem com responsabilidades parentais menci-

consequências negativas para a Saúde Psicológica e o bem-

onaram ser raramente possível ou mesmo impossível poder
ausentar-se do trabalho durante dias completos para prestarem cuidados aos seus filhos (por exemplo, em situação de
doença) [54]. Porém, 76,6% dos respondentes indicaram não
ter obstáculos à conciliação da vida profissional com a vida

estar dos próprios trabalhadores (nomeadamente níveis mais
elevados de stresse e exaustão emocional, níveis mais elevados de ansiedade e depressão, níveis mais elevados de consumo de substâncias e menor satisfação com a vida). Um horário de trabalho prolongado está ainda associado a conflitos
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familiares [55]. É sabido que estas consequências têm um impacto profundo nas famílias e no desenvolvimento físico e psicológico das crianças, afetando também os próprios empregadores, nomeadamente através da diminuição da produtividade, do aumento do stresse ocupacional nas organizações e
do absentismo.
A evidência disponível revelam que horários de trabalho prolongados estão associados a resultados adversos no que diz
respeito ao desenvolvimento infantil [56]. Outro estudo, que
procurou medir os efeitos do facto dos pais terem menos
tempo disponível para estar com os filhos devido ao seu emprego, concluiu que, no caso das mães com emprego a
tempo-inteiro e filhos até aos 5 anos de idade, embora o emprego a tempo inteiro proporcionasse um orçamento familiar
mais elevado, também implicava passarem menos tempo a

cional para a Vigilância da Gravidez de Baixo Risco. Este Programa refere que “os Cursos de Preparação para o Parto e
Parentalidade, ou Cursos de Preparação para o Nascimento,
constituem uma modalidade de intervenção a que todas as
grávidas/casais devem ter acesso no decorrer da gravidez”
[10]. Estes cursos são atualmente oferecidos por vários centros hospitalares e Agrupamentos de Centros de Saúde por
todo o país.
Os programas que apoiam e encorajam o desenvolvimento de
competências parentais são fundamentais, quebrando ciclos
transgeracionais de parentalidade desadequada. Dentro da
população de pais, aqueles que se encontram em momentos
de transição, como o período pré-natal e os pais de adolescentes ou pais com problemas de Saúde Mental, são grupos
que merecem particular atenção.

interagir com os filhos, o que se traduzia num conjunto de
impactos negativos a longo-prazo: redução do nível de instrução e dos resultados académicos; aumento do risco de desemprego e diminuição da produtividade económica durante os
primeiros anos da idade adulta; aumento do risco dos filhos
experienciarem sofrimento psicológico enquanto jovens adultos [57].
Assim, torna-se fundamental desenvolver e implementar políticas e práticas “amigas da família” em contexto laboral, ou
seja, condições laborais flexíveis que permitam aos trabalhadores uma gestão mais equilibrada das suas responsabilidades
pessoais, familiares e profissionais. Por exemplo, horários de
trabalho reduzidos; trabalho em part-time após a licença parental, pago a 100%; horários de trabalho flexíveis (através de
um bloco de horas de presença obrigatória e um outro flexível; ou a compressão da semana de trabalho num número
mais reduzido de dias); trabalho a partir de casa ou interrupções na carreira.
As práticas que facilitam a ambos os pais passarem mais
tempo com as crianças são essenciais na promoção de rela-

Estas intervenções podem incluir estratégias para melhorar o
bem-estar das mães e do bebé durante a gravidez, promover
a vinculação e interações saudáveis entre os pais e a criança,
desenvolver as capacidades de resolução de problemas dos
pais e ajudá-los a construir o seu papel de pais.
Existem estudos sobre o custo-efetividade de intervenções dirigidas a pais (baseadas num programa de 8 a 12 semanas de
intervenções grupais e individuais) para a prevenção de problemas de comportamento das crianças [60]. O programa demonstrou potencial para permitir poupar €10,81 por criança.
Permitiu ainda estimar que, em Inglaterra, o investimento em
programas dirigidos a pais para prevenir as perturbações do
comportamento seja custo-efetivo: num prazo de 10 anos
prevê-se que o retorno do investimento seja de cerca de €8
por cada €1 investido. Enquanto o retorno para o sistema de
saúde é modesto (€1,08), o retorno para outros setores públicos, como o da justiça serão maiores (€1,78), podendo ir até
€5,03 devido a benefícios globais para a sociedade, incluindo
a redução do impacto de crimes violentos [60]. A poupança
no setor público corresponderia a cerca de €3.922,64 por cri-

ções familiares saudáveis e têm benefícios para o desenvolvimento cognitivo e para a aprendizagem das crianças [39,58].
Porém, as políticas e práticas “amigas da família” produzem

ança, que inclui uma poupança de €1.488,72 para o sistema
de saúde [60].
Um estudo australiano estima que o programa Triple P Paren-

benefícios também para os empregadores. Em diversos países
da Europa, muitas empresas estão a utilizar este tipo de práticas como parte das suas políticas de promoção da saúde,
nomeadamente no que diz respeito à redução do stresse e
consequente absentismo e presentismo. Estas políticas são
responsáveis ainda pelo aumento da produtividade e da lealdade dos trabalhadores às empresas [59]. Estas estratégias
têm repercussões importantes em toda a comunidade, po-

ting pode reduzir o número de crianças com perturbações do
comportamento em 25% a 48% [61]. Nos EUA um modelo económico prevê que os custos deste programa possam ser recuperados no espaço de um ano através da uma redução de 10%
na taxa de crianças vítimas de maus tratos e abusos [62]. O
Programa Triple P – Positive Parenting Program consiste em
intervenções dirigidas aos pais, a múltiplos níveis, que combina uma intervenção generalista e universal com outras mais

dendo contribuir para a saúde económica do país e até para
o aumento da natalidade.

especificamente dirigidas a crianças em risco e seus pais. O
objetivo geral do programa é melhorar o conhecimento, as

O desenvolvimento de competências da grávida/casal/família para a vivência da gravidez, parto e transição para a parentalidade são uma preocupação presente no Programa Na-

competências e a confiança dos pais, reduzindo assim as taxas
de prevalência dos problemas de comportamento e emocionais nas crianças e adolescentes [63].
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Aleitamento materno
O leite materno é um alimento completo e essencial
para a saúde e bem-estar do bebé. Para além de ser de
digestão fácil e conter alguns anticorpos da mãe, o leite
materno diminui o risco de hipertensão, colesterol elevado e diabetes, diminuindo também o risco de desenvolvimento de obesidade. A amamentação favorece o
microbiota que interfere na programação metabólica
de ácidos gordos e hidratos de carbono na crianças, favorecendo a vinculação entre a mãe e o bebé, melhora
a responsividade da mãe e competências de autorregulação da criança, contribuindo para o seu desenvolvimento físico, social, cognitivo e emocional.
A Organização Mundial da Saúde recomenda a amamentação exclusiva durante os primeiros seis meses de vida
do bebé e recomenda igualmente que este continue a
mamar até aos dois anos ou mais, após a introdução da
alimentação complementar [64].
O Código de Trabalho prevê dispensa de trabalho para
amamentação (materna) ou aleitação (no caso de não
haver amamentação) [50]. Neste último caso, desde
que ambos os progenitores exerçam atividade profissional, qualquer deles ou ambos, consoante decisão conjunta, têm direito a dispensa para aleitação, até o filho

para amamentação ou aleitação constitui uma contraordenação grave.
Iniciado em 2010, o Registo do Aleitamento Materno
pretende monitorizar processos de alimentação de lactentes e crianças pequenas e contribuir para a promoção da sua saúde [65]. Este registo, disponível na área
reservada do site da Direcção-Geral da Saúde, colige e
analisa os dados introduzidos por Hospitais/Maternidades (iniciação) e por Centros de Saúde (manutenção). O
formulário eletrónico específico, criado sob proposta e
em parceria com a ONG Mama Mater, foi testado e reavaliado por uma equipa multidisciplinar que o considerou operacional, fiável e em conformidade com o preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Embora
fosse um compromisso da Direção-Geral da Saúde a publicação de um relatório anual de âmbito nacional, o
último relatório disponível refere-se ao ano 2013.
Não obstante, os dados dos dois últimos Inquéritos Nacionais de Saúde (de âmbito nacional) permitem traçar
uma evolução do aleitamento materno em Portugal
(FIG. 7). Entre os Inquéritos Nacionais de Saúde (INS)
de 2005/06 e de 2014, verificou-se um aumento da percentagem de mulheres respondentes que amamenta-

perfazer um ano. A dispensa de trabalho diária para
amamentação ou aleitação é gozada em dois períodos

ram em exclusivo pelo menos até aos 3 meses
(p=0,081), 4 meses (p=0,002) e 6 meses (p=0,402), em-

distintos, com a duração máxima de uma hora cada,
sendo que no caso de nascimentos múltiplos, a dispensa
é acrescida de mais 30 minutos por cada gémeo além
do primeiro [51]. A violação da dispensa de trabalho

bora a diferença não seja estatisticamente significativa
para todos os grupos [66] (FIG. 18).
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FIG. 18 | Prevalência de aleitamento materno exclusivo aos 3 meses, 4 meses e 6 meses em Portugal, 2005/06 e 2014.
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Criado em 2012, o Banco de Leite Humano em funcionamento na Maternidade Alfredo da Costa e até
agora único no país. Recentemente, foi celebrado um
protocolo de cooperação entre o Centro Hospitalar
Lisboa Central e a Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, com vista a promover o
aleitamento materno e aumentar o número de dadoras deste banco. O protocolo visou também alargar o
fornecimento de leite a outras unidades de cuidados
intensivos neonatais da área de Lisboa, incluindo o

Hospital de Dona Estefânia e o Hospital Dr. Fernando
da Fonseca [67].
No contexto europeu, Portugal destaca-se como um
dos países onde a prevalência de aleitamento materno exclusivo aos 6 meses é mais elevada (FIG 19).
Entre os países que reportaram dados deste indicador, as prevalência mais elevadas foram registadas
na Eslováquia (49,3%) e Hungria (43,9%) e as mais baixas na Grécia (0,7%), Finlândia (1,0%) e Reino Unido
(1,0%) [68] (FIG. 19).
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FIG. 19 | Prevalência de aleitamento materno exclusivo ao 6 meses em países selecionados da UE28.
Nota: Sem dados para Alemanha, Bulgária, Croácia, Eslovénia, Estónia, França, Lituânia, Irlanda, Polónia e Roménia.

Ainda que a prevalência do aleitamento materno exclusivo aos 6 meses seja relativamente elevada, mesmo

tos do leite materno [69]. A publicidade a estes produtos não está regulada, nem existe obrigação de colocar

que longe do recomendado pela Organização Mundial da

avisos nas embalagens destas fórmulas infantis sobre o

Saúde, Portugal não dispõe de legislação suficiente para
conter e eliminar a promoção inapropriada de substitu-

seu conteúdo ou mensagens sobre a superioridade do
aleitamento materno [69].
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4 | INICIATIVA AMIGA DOS BEBÉS
A Organização Mundial da Saúde e a UNICEF iniciaram, em 1992, o programa Baby Friendly
Hospital Initiative (Iniciativa Hospitais Amigos dos Bebés), assente na Declaração Innocenti
[70,71], com vista a incentivar práticas que promovam o aleitamento materno em hospitais
e maternidades. Esta iniciativa teve por base os resultados da investigação científica que
aponta os benefícios do aleitamento materno para a saúde da criança e da mãe e é dirigida
ao momento considerado mais crítico para o sucesso de uma boa amamentação: o período de
internamento durante o parto. A Iniciativa tem por objetivo a promoção, proteção e apoio ao
aleitamento materno através da mobilização dos serviços obstétricos e pediátricos de hospitais, mediante a adoção das "Dez medidas para o sucesso do aleitamento materno", divididas
recentemente em dois grupos [70]:
Procedimentos de gestão clínica
1. a) Cumprir inteiramente o Código Internacional de Substitutos do Leite Materno e todas as
resoluções relevantes da Assembleia Mundial de Saúde.
b) Ter uma política de promoção do aleitamento materno escrita que seja transmitida
regularmente a toda a equipa de cuidados de saúde e aos pais.
c) Estabelecer sistemas de monitorização e gestão de dados.
2. Assegurar que a equipa de cuidados de saúde dispõe de conhecimentos, capacidades e
competências para promover o aleitamento materno.
Práticas clínicas chave
3. Discutir com todas as grávidas e suas famílias sobre as vantagens e a prática do aleitamento materno.
4. Promover o contacto físico imediato e mantido entre a mãe o bebé e ajudar as mães a
iniciarem o aleitamento materno o mais precocemente possível após o nascimento.
5. Ajudar às mães a iniciar e manter a amamentação e a resolver as dificuldades mais comuns.
6. Não dar ao recém-nascido nenhum outro alimento ou líquido além do leite materno, a não
ser que seja segundo indicação médica.
7. Praticar o alojamento conjunto: permitir que as mães e bebés permaneçam juntos 24 horas
por dia.
8. Ajudar as mães a reconhecer e reagir aos apelos para alimentação dos seus bebés .
9. Informar as mães sobre os riscos da utilização de biberões, tetinas e chupetas.
10. Coordenar a alta do hospital ou da maternidade, de forma a que os pais e os bebés
tenham acesso atempado aos serviços existentes de apoio e cuidados.
Portugal aderiu a esta iniciativa em 1994, tendo sido constituída para o efeito uma Comissão Nacional. Atualmente, o reconhecimento de entidades promotoras do aleitamento materno alargou-se a outras organizações para além dos hospitais. Portugal conta com quinze hospitais acreditados e, desde 2016, um Agrupamento de Centros de Saúde:
§

Hospital Garcia de Orta, Almada (desde 2005);

§

Hospital Nossa Senhora do Rosário, Barreiro (desde 2012);

§

Maternidade Bissaya Barreto, Coimbra (desde 2007);

§

Hospital de Santa Maria (desde 2012);

§

Hospital do Barlavento Algarvio, Portimão (desde 2008);

§

Hospital de Santa Luzia, Viana do Castelo (desde 2013);

§

Centro Materno-Infantil do Norte, Porto (desde 2009);

§

Hospital de São Teotónio, Viseu (desde 2015);

§

Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa (desde 2009);

§

Hospital da Horta, Açores (desde 2015);

§

Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca, Amadora
(desde 2010);

§

Hospital Sousa Martins, Guarda (desde 2015);

§

Hospital de São Francisco Xavier (desde 2016);

§

Hospital de São Bernardo, Setúbal (desde 2011);

§

§

Hospital Pedro Hispano, Matosinhos (desde 2011);

Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e
Oeiras (desde 2016).
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1.2 0-3 ANOS
Os primeiros anos na vida de uma criança assumem um
papel fundamental na promoção do seu bem-estar, sendo
também decisivos para a aquisição de comportamentos e
desenvolvimento saudáveis. Por essa razão, existem várias políticas públicas focadas no acompanhamento e
promoção do desenvolvimento das crianças, no rastreio
e diagnóstico de doenças potencialmente fatais, na proteção precoce contra doenças infeciosas e no apoio aos
pais e outros educadores para proporcionarem experiências positivas e pedagógica às crianças.

Programa Nacional de Diagnóstico Precoce
Instituído em 1979, o Programa Nacional de Diagnóstico
Precoce realiza testes de rastreio de algumas doenças
graves em todos os recém-nascidos. Vulgarmente conhecidos como “teste do pezinho”, estes testes permitem identificar as crianças que sofrem de doenças, maioritariamente genéticas, como a fenilcetonúria ou o hipotiroidismo congénito, e que podem beneficiar de tratamento precoce [72]. Desde o início do Programa Nacional de Diagnóstico Precoce, mais de 2.000 crianças
doentes foram diagnosticadas e tratadas precocemente
para patologias potencialmente fatais.
Todas as análises laboratoriais do Programa Nacional de

Nascimentos

Diagnóstico Precoce são efetuadas num único laboratório: a Unidade de Rastreio Neonatal, Metabolismo e Genética, do Departamento de Genética Humana, na delegação do Porto do Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge [72]. Embora a realização dos testes seja
dependente da vontade dos pais, as taxas de cobertura
são, desde 1993, superiores a 99% (FIG. 20) [72].
Entre o 3.º e o 6.º dias de vida, os pais devem levar o
bebé a uma maternidade, hospitais ou centros de saúde
para realizar a colheita de sangue, que é depois enviada
para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. A
análise é totalmente comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde, assim como os medicamentos e produtos
dietéticos indicados para satisfazer as necessidades nutricionais dos doentes afetados por problemas congénitos do metabolismo [73,74]. Os Centros de Referência
para o Tratamento das Doenças Hereditárias do Metabolismo encontram-se igualmente estabelecidos em
produção legislativa [75].
Atualmente, para além do Hipotiroidismo Congénito e
da Fibrose Quística, são igualmente rastreadas mais 23
doenças hereditárias do metabolismo, incluindo aminoacidopatias/doenças do ciclo da ureia (como a fenilcetonúria), acidúrias orgânicas e doenças hereditárias da
ß-oxidação mitocondrial dos ácidos gordos [76].
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FIG. 20 | Evolução do número de nascimentos e de recém-nascidos estudados no âmbito do Programa Nacional de
Diagnóstico Precoce em Portugal, 1980-2017.
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Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil
Em vigor desde 2013, o novo Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (PNSIJ) veio substituir o Programa-tipo de Atuação em Saúde Infantil e Juvenil de
2005. O Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil
é o principal documento orientador da vigilância de saúde das crianças até aos 18 anos de idade, estabelecendo a cronologia das consultas referentes a idadeschave da vigilância, a adoção das curvas de crescimento
da Organização Mundial da Saúde, e trazendo um novo
enfoque nas questões relacionadas com o desenvolvimento infantil, as perturbações emocionais e do comportamento e os maus tratos [77].
Especificamente nos três primeiros anos de vida, o Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil especifica

parâmetros a avaliar na consulta (TABELA 2) e cuidados
antecipatórios (TABELA 3). A cronologia proposta pretende adequar a prestação de cuidados com o mínimo
de deslocações aos serviços de saúde. As idades referidas para a realização das consultas não são rígidas, ou
seja, se uma criança ou jovem se deslocar à consulta
por outros motivos, pouco antes ou pouco depois da
idade-chave, deverá, se a situação clínica o permitir,
ser efetuado o exame indicado para essa idade [77]. O
objetivo destes exames de saúde oportunistas é reduzir
o número de deslocações aos serviços de saúde e alargase o número de crianças cuja saúde é vigiada com regularidade. A cronologia proposta tem ainda em conta os
esquemas de vacinação em vigor [35].

TABELA 2 | Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil: cronologia das consultas e parâmetros avaliar (0-3 anos).
1.ª Consulta

1 Mês

2 Meses

4 Meses

6 Meses

9 Meses

12 Meses

15 Meses

18 Meses

2 Anos

3 Anos

Peso

Comprimento/Altura
Índice de Massa
Corporal/Percentil
Pressão Arterial

Perímetro cefálico

Dentição
Coração (sopros e
pulsos femorais)
Anca/Marcha

Visão

Audição

Exame físico

Desenvolvimento

Linguagem

Vacinação
Relação emocional/
comportamento
Rastreio de dislipidémias

Risco de maus tratos

Segurança do ambiente

Fonte: DGS [77]

34

TABELA 3 | Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil: cronologia das consultas e cuidados antecipatórios (0-3 anos).
1.ª Consulta

1 Mês

2 Meses

4 Meses

6 Meses

9 Meses

12 Meses

15 Meses

18 Meses

2 Anos

3 Anos

Alimentação
Vitamina D e outros
suplementos
Saúde Oral

Higiene

Posição de deitar

Hábitos de sono

Hábitos intestinais e cólicas
Desenvolvimento

Acidentes e segurança

Calçado

Temperatura normal
e febre
Sintomas/sinais de alerta

Sinais/sintomas comuns
Vacinação: vantagens
e reações
Controlo de esfíncteres

Estilos de vida saudáveis
Vida na creche/ama/outros
atendimentos diurnos
Relação emocional/comportamento/perturbações

Fonte: DGS [77]

Salvo informações sensíveis relacionadas
com maus tratos ou risco para a criança, as
informações de todas as consultas devem

O eBoletim de Saúde Infantil e Juvenil existe desde
2013, tendo a primeira versão totalmente eletrónica sido pilotada em 2016, no Alentejo. A principal

ser registadas pelo clínico no Boletim de Sa-

vantagem deste recurso é a desmaterialização da

úde Infantil e Juvenil ou na versão eletrónica deste documento (eBoletim). Este documento é distribuído a cada criança ao nascer, na maternidade, e existe em duas ver-

informação registada e a melhor articulação de cuidados de saúde, sendo possível o registo e disponibilização de informação clínica por serviços de saúde públicos ou privados

sões (masculina e feminina). O Boletim de
Saúde Infantil e Juvenil destina-se ao registo
dos factos mais importantes relacionados com a saúde

[78]. A experiência piloto, criada no
âmbito do Simplex e como resultado
de uma colaboração entre a Direção-

da criança e do jovem. O Boletim contém ainda informações importantes para a promoção e manutenção da

Geral da Saúde e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, encontra-

saúde, que podem auxiliar os pais, enquanto primeiros
responsáveis pela saúde dos filhos, a cuidar melhor da
sua saúde.

se ainda em fase de consolidação, não
havendo uma data prevista para o alargamento a nível nacional [78].
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A vigilância em saúde infantil tem como objetivo primordial
a obtenção de ganhos em saúde, nesta fase tão crucial do
desenvolvimento de um indivíduo. Por essa razão, a vigilância preconizada para os 3 primeiros anos de vida abrange
uma multiplicidade de parâmetros que vão para além da
avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança. O
Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil pretende ser
um instrumento de estímulo de comportamentos promotores de saúde, nomeadamente os relacionados com a alimentação, a prática regular de exercício físico, os hábitos e de
sono e a redução de risco de acidentes [77].
A deteção precoce de situações que possam comprometer
a vida ou afetar a qualidade de vida da criança inclui, entre outros, as malformações congénitas, a doença luxante
da anca, as perturbações da visão e da audição, alterações

na prestação de cuidados a estas crianças [77]. Também
é objetivo do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil a identificação, apoio e orientação das crianças e famílias vítimas de maus tratos e de violência, incluindo negligência, maus tratos físicos ou psicológicos, abuso sexual,
bullying, ou práticas tradicionais lesivas (como a mutilação genital feminina) [77]. O apoio e estímulo do exercício
das responsabilidades parentais é transversal a todas as
consultas de vigilância, assim como a promoção do desenvolvimento pessoal e social e a autodeterminação das crianças e dos jovens, com progressiva responsabilização pelas escolhas relativas à saúde.
Seja em estabelecimentos de saúde públicos ou privados,
a vigilância de saúde das crianças é balizada por recomendações específicas sobre os parâmetros a avaliar em cada

neurológicas, e alterações do comportamento e do foro
relacional. O Programa reforça a necessidade de identificar e proporcionar apoio continuado às crianças com doença crónica/deficiência e às suas famílias, bem como
promover a eficaz articulação com os vários intervenientes

consulta e as abordagens de promoção da saúde a desenvolver. O novo Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil abrange áreas fundamentais para o desenvolvimento
saudável das crianças e promove a capacitação dos pais e
das crianças sobre as escolhas saudáveis a fazer.

5 | ALIMENTAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA
Como já foi referido, Portugal dispõe de diversas políticas públicas de promoção do aleitamento materno. O
Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil também encoraja a manutenção do aleitamento materno, em exclusivo, até aos 6 meses e, só a partir desta idade, complementá-lo com o início da
diversificação alimentar, de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde [77]. Neste contexto, o Código Internacional de Substitutos do Leite Materno, publicado pela Organização Mundial
da Saúde em 1981, é um documento crucial sobre a alimentação dos lactentes e das crianças pequenas. Em Portugal, foi elaborada e publicada pela Direção-Geral da Saúde, em 1981, uma primeira versão adaptada do Código, que foi sendo revista e atualizada [79]. O Comité Português da
UNICEF e a Comissão Nacional Iniciativa Amiga dos Bebés também lançaram um Manual do Aleitamento Materno, com o objetivo de promover esta prática essencial ao bem-estar e desenvolvimento
saudável das crianças [80]. São regulares os cursos de formação para profissionais de saúde para apoiar
com efetividade a prática do aleitamento materno. Contudo, Portugal, à semelhança da maioria dos países
europeus, dispõe de legislação insuficiente para conter e eliminar a promoção inapropriada de substitutos do leite materno e, assim, cumprir
o estipulado no Código Internacional de Substitutos do Leite Materno [69].
Apesar das recomendações da OMS para o aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses, o Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil
aconselha a que o início da diversificação alimentar não aconteça antes dos 4 meses [77]. O bebé poderá começar a experimentar diversos
alimentos, sendo o intervalo aconselhado entre a introdução de cada alimento novo de cerca de uma semana. A partir dos 12 meses, a
criança poderá adotar o regime alimentar da família, o que reforça a importância de promover uma alimentação saudável da família nesta
fase crucial da vida da criança. Os hábitos alimentares adquirem-se numa fase muito precoce e o Programa Nacional de Saúde Infantil e
Juvenil reforça a importância de uma alimentação equilibrada, de promover a diversificação alimentar e proporcionar novos sabores, assim
como de restringir na criança a ingestão de alimentos açucarados, fritos e refrigerantes [77]. Existem diversos projetos destinados orientar
os pais sobre a importância da alimentação nos primeiros anos de vida, destacando-se o projeto Papa Bem, coordenado pela Escola Nacional
de Saúde Pública, em parceria com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, e posteriormente adotado pela Direção-Geral da Saúde
no âmbito do Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável. Este recurso online [www.papabem.pt] foi criado para auxiliar
pais e educadores no crescimento saudável em crianças e prevenção da obesidade infantil, intervindo desde a gravidez até aos 5 anos de
idade. Para colmatar a ausência de uma política nacional de alimentação para os primeiros anos de vida, foi constituída em 2018 uma
Comissão Nacional com o objetivo de elaborar uma proposta de Estratégia Nacional para a Alimentação do Latente e da Criança Pequena
[81]. O propósito é delinear uma política de alimentação do Lactente e da Criança Pequena (até ao 1000 dias de vida, incluindo o período
da gravidez e parto), em articulação com os programas nacionais de saúde em vigor e as orientações relacionadas com a alimentação
infantil.
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Saúde auditiva
A incidência de perda auditiva bilateral significativa é estimada em 1 a 3 por 1.000 recém-nascidos saudáveis e em
20 a 40 por 1.000 recém-nascidos de risco, sendo muito
superior à de outras patologias que são alvo de rastreio
precoce sistemático [82].
Como a generalidade das políticas públicas de vigilância
em saúde das crianças, o Rastreio Auditivo Neonatal Universal (RANU) não é obrigatório, e, como tal, para além de
documentos normativos e recomendações, não existe nenhuma legislação a nível nacional [82]. Na tentativa de
impulsionar uma política nacional de saúde que desse prioridade ao diagnóstico precoce da surdez e sua intervenção, constituiu-se, em 2005, um grupo de trabalho multidisciplinar formado por diversos profissionais: o Grupo de
Rastreio e Intervenção da Surdez Infantil (GRISI). Este
grupo elaborou recomendações para o Rastreio Auditivo
Neonatal Universal, que foram amplamente divulgadas pelas sociedades científicas em Portugal e são referidas no
Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil [77,82]. A
maioria das maternidades em Portugal possui programas
de rastreio auditivo neonatal universais, registando taxas
de cobertura entre os 92% e os 100% [83].
A Direção-Geral da Saúde dispõe de normas relativas ao
rastreio auditivo e tratamento da surdez com implantes
cocleares [84]. É recomendado que os recém-nascidos sejam submetidos a rastreio auditivo até ao final do primeiro
mês de vida e que nas crianças com rastreio positivo seja
iniciada a avaliação audiológica até aos 3 meses, em consulta de otorrinolaringologia [84]. São igualmente estabelecidas as recomendações quanto ao tratamento da surdez
com implantes cocleares nas crianças, sendo recomendado
que, nas crianças com surdez, a reabilitação seja iniciada

até aos 6 meses de vida [84]. Estão também definidas pela
Direção-Geral da Saúde as situações que merecem referenciação a consulta de especialidade hospitalar de implantes cocleares, bem como os prazos máximos em que a
consulta deve ocorrer [84].

Saúde Visual
A Direção-Geral da Saúde dispõe de orientações relativas
às boas práticas em Oftalmologia, que contemplam as avaliações oftalmológicas nas crianças, nomeadamente no recém-nascido, aos 2 meses, 6 meses, 2 anos, 5 anos e 10
anos [85]. É igualmente contemplada no documento a
avaliação oftalmológica do recém-nascido de alto risco,
bem como a deteção precoce de alterações da visão na
criança [85].
A avaliação da visão da criança está igualmente contemplada no Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil,
nomeadamente na primeira consulta, aos 1 e 2 meses de
vida (teste dos reflexos de fixação e perseguição) e aos 6
e 9 meses de vida (determinação da capacidade visual,
movimentos oculares, visão binocular) [77]. As avaliações
da capacidade visual constam igualmente como parâmetros de avaliação nas consultas aos 12, 15 e 18 meses, 2
anos e 3 anos, sendo preconizada no programa a quantificação da acuidade visual, a partir dos 2 anos e meio [77].
A realização de rastreio de saúde visual infantil também
está contemplado no Programa Nacional de Saúde da Visão, sendo recomendado um rastreio oftalmológico sistemático (com inclusão no Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil) com pelo menos uma observação oftalmológica das crianças com idades entre os 0 e 2 anos e outra
entre os 2 e 5 anos [86].

6 | RASTREIO VISUAL INFANTIL
Em 2016, no âmbito do Programa Nacional para a Saúde da Visão, foi implementado
o rastreio de saúde visual infantil de base populacional, nos cuidados de saúde primários, de forma faseada, através de experiências-piloto na Administração Regional de
Saúde do Norte [87].
O rastreio de saúde visual infantil abrange a população infantil, com observação de
todas as crianças no semestre em que completam 2 anos de idade, sendo este rastreio
complementado com um segundo, entre os 4 e os 5 anos de idade. Este segundo rastreio tem como principais objetivos a deteção de novos casos de crianças com ambliopia ou em risco de a desenvolver e a
aferição da qualidade (sensibilidade do rastreio inicial aos 2 anos) [87].
As crianças com rastreio positivo são referenciadas para uma consulta de oftalmologia no SNS, num centro de referência com
capacidade diagnóstica e terapêutica, num prazo máximo de quatro semanas, de acordo com o Agrupamento de Centros de
Saúde em que se encontram inscritas [87].
Esta experiência-piloto proporcionou o rastreio a mais de 20 mil crianças, tendo-se verificado uma participação global de 68%
(13.562) das crianças elegíveis. Em 2018, o Ministério da Saúde decidiu alargar o projeto a todas as regiões de saúde do país,
sob a coordenação da Direção-Geral da Saúde [88].
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1.3 4-6 ANOS
O Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil preconiza três consultas de vigilância aos 4, 5 e 6-7 anos de
idade, especificando os parâmetros a avaliar nas consultas (TABELA 4) e os cuidados antecipatórios (TABELA 5).
[77].
Entre os 4 e os 6 anos, período que antecede a escolaridade obrigatório, o Programa Nacional de Saúde Infantil
e Juvenil foca-se na adaptação da criança ao jardim infantil, no seu relacionamento com as outras crianças, e
na aprendizagem. As preocupações com os erros alimentares, continuam a estar presentes nas recomendações
do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil nesta
fase do desenvolvimento, realçando-se a importância do
pequeno-almoço e dos lanches a meio da manhã e da
tarde incluírem fruta, leite ou derivados, cereais ou pão
[77]. São igualmente reforçadas as recomendações relativas à saúde oral, nomeadamente a escovagem dos dentes e a necessidade de a criança ser observada por um
higienista oral ou dentista.

O Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil sublinha
a importância da prevenção de acidentes, nomeadamente no percurso para a escola e nos parques infantis
[77]. É igualmente reforçada a importância da atividade
física para além das práticas escolares, devendo os pais
promover atividades que contrariem o sedentarismo nas
crianças [77].
Quer os parâmetros a avaliar nas consultas, quer os cuidados antecipatórios preconizados pelo Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil para esta fase do desenvolvimento são suficientemente abrangentes para que
possam ser detetadas situações especiais que mereçam
intervenção especializada. O Programa Nacional de Saúde
Infantil e Juvenil elenca vários sinais de alerta relativos a
perturbações emocionais ou do comportamento e a situações de risco para a criança, nomeadamente agressividade, violência, ansiedade, perturbações do sono, ou dificuldades na socialização, com isolamento ou relacionamento desadequado com pares ou adultos [77].

TABELA 4 | Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil: cronologia das consultas e parâmetros avaliar (4-6 anos).
4 Anos

5 Anos

6-7 Anos

Peso
Altura
Índice de Massa Corporal/Percentil
Pressão Arterial
Postura
Dentição
Visão
Audição
Exame físico
Linguagem/Dificuldades específicas de aprendizagem
Desenvolvimento
Vacinação
Relação emocional/comportamento (perturbações)
Risco de maus tratos
Segurança do ambiente

Fonte: DGS [77]
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TABELA 5 | Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil: cronologia das consultas e cuidados antecipatórios (4-6 anos).
4 Anos

5 Anos

6-7 Anos

Alimentação
Saúde Oral
Infantário/Escola
Desenvolvimento
Relação emocional/comportamento (perturbações)
Acidentes e segurança
Atividades desportivas e culturais (tempo livre)
Hábitos de sono

Fonte: DGS [77]

Perturbações emocionais e do comportamento
A deteção e intervenção precoces das perturbações emocionais e do comportamento constituem um eixo relevante do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil.
A prevalência das perturbações emocionais e do comportamento na infância e adolescência tem vindo a adquirir
uma dimensão importante, estimando-se que cerca de 10
a 20% das crianças tenham um ou mais problemas de saúde mental, sendo apenas uma minoria (25%) referenciada a serviços especializados [89]. Dentro das perturbações emocionais e do comportamento na infância e adolescência, deve destacar-se a Perturbação de Hiperactividade com Défice de Atenção (PHDA), associada à diminuição do desempenho escolar e dos resultados académicos, assim como à rejeição social. As crianças portuguesas até aos 14 anos estão a consumir mais de 5 milhões

Neste contexto, a consulta de vigilância de Saúde Infantil
e Juvenil representa uma oportunidade privilegiada na
atuação de triagem, avaliação, intervenção e orientação
nestas situações problemáticas. O Programa Nacional de
Saúde Infantil e Juvenil prioriza o diagnóstico de situações psicopatológicas e de risco, assim como a implementação atempada de estratégias preventivas e terapêuticas [77].
A articulação entre os cuidados de saúde primários e as
equipas de Saúde Mental da Infância e Adolescência é
fundamental para a prestação de respostas integradas,
atempadas e eficientes aos casos detetados.
As recomendações para a prática clínica da Saúde Mental
Infantil e Juvenil nos Cuidados de Saúde Primários, publicadas em 2009 no âmbito do Plano Nacional para a Saúde

de doses por ano de metilfenidato (fármaco usado para a
PHDA): ao grupo etário dos 0- 4 anos foram dadas 2.900
doses diárias de metilfenidato; o grupo dos 5-9 anos to-

Mental 2007-2016, constitui um recurso importante para
a deteção precoce de situações problemáticas nos cuidados de saúde primários e respetiva referenciação para

mou 1.261.933 doses; e dos 10-14 anos 3.873.751 doses
[90]. A utilização de metilfenidato apresenta uma clara
tendência de crescimento, tendo atingido em 2014 cerca

equipas especializadas de Saúde Mental [92]. O documento elenca as principais patologias e fornece orientações para a identificação das problemáticas mais rele-

de 13,4 doses diárias definidas (DDD) por 1.000 habitantes [91].
Porém, de acordo com as recomendações internacionais,
a prescrição de medicamentos com indicação para a

vantes de cada criança/adolescente/família pelo profissional de saúde [92]. São igualmente enumerados os sinais de alerta para referenciação à consulta de saúde
mental infantil e juvenil na primeira infância, idade es-

PHDA não está indicada como tratamento de primeira li-

colar e adolescência.

nha em todas as crianças e adolescentes com PHDA. A
prescrição de medicamentos destina-se a crianças ou
adolescentes que apresentem sintomas severos ou moderados mas que não tenham respondido adequadamente

Porém, a prestação de cuidados especializados na área
da Psiquiatria da Infância e Adolescência em Portugal
apresenta muitas limitações. O número de Serviços, de
nível regional e local, e de Unidades existentes no país é

ao tratamento psicológico. Por outro lado, após prescrição inicial é também preconizada uma avaliação periódica sobre a manutenção da terapêutica.

baixo e tem uma distribuição desigual, o que compromete a equidade no acesso da população aos cuidados
especializados em Psiquiatria da Infância e Adolescência
(ver 3.4 | SAÚDE MENTAL).
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7 | CRIANÇAS E JOVENS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS
As crianças e os jovens que apresentam necessidades de saúde especiais exigem atenção redobrada por parte dos serviços de saúde, que devem desenvolver estratégias de intervenção particulares adequadas a cada caso. As crianças com
deficiência ou em risco de atraso grave de desenvolvimento e as suas famílias deverão beneficiar de programas de
intervenção precoce, através do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) [93].
Estão definidos como critérios de elegibilidade para Intervenção Precoce na Infância, as crianças entre os 0 e os 6 anos
e respetivas famílias, que apresentem condições previstas nos seguintes grupos:
1. “Alterações nas funções ou estruturas do corpo” que limitam o normal desenvolvimento e a
participação nas atividades típicas, tendo em conta os referenciais de desenvolvimento próprios
para a respetiva idade e contexto social;
2. “Risco grave de atraso de desenvolvimento” pela existência de condições biológicas, psicoafetivas ou ambientais, que implicam uma alta probabilidade de atraso relevante no desenvolvimento
da criança.
Para acesso ao SNIPI, são elegíveis todas as crianças do primeiro grupo e as
crianças do segundo que acumulem quatro ou mais fatores de risco biológico
e/ou ambiental. Tal como foi empiricamente demonstrado, este número constitui o ponto de charneira para um aumento substancial do efeito do risco
(efeito cumulativo do risco). O SNIPI é desenvolvido através da atuação coordenada dos Ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, com envolvimento das famílias
e da comunidade.
A operacionalização do SNIPI pressupõe assegurar um sistema de interação entre as famílias e as instituições, particularmente as do setor da saúde, para que
todos os casos sejam devidamente identificados e sinalizados tão rapidamente
quanto possível.
Após a identificação dos casos, são acionados os mecanismos necessários à definição do Plano Individual de Intervenção Precoce atento às necessidades das
famílias, a ser elaborado por Equipas Locais de Intervenção, multidisciplinares,
que representem todos os serviços que são chamados a intervir. O Plano Individual de Intervenção Precoce constitui-se
como um instrumento organizador para as famílias e para os profissionais envolvidos, estabelecendo um diagnostico
adequado, tendo em conta não apenas os problemas, mas também o potencial de desenvolvimento da criança.
Esta cooperação interministerial pressupõe diferentes competências atribuídas a cada interveniente. Ao Ministério da
Saúde compete assegurar a deteção, sinalização e acionamento do processo de intervenção precoce na infância, bem
como encaminhar as crianças para consultas ou centros de desenvolvimento, para efeitos de diagnóstico e orientação
especializada. Ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social compete promover o acesso a profissionais
de serviço social, terapeutas e psicólogos, bem como a serviços de creche ou de ama, ou outros apoios prestados no
domicílio por entidades institucionais. Ao Ministério da Educação compete organizar uma rede de agrupamentos de
escolas de referência para intervenção precoce na infância, que integre docentes dessa área de intervenção, e assegurar
as medidas educativas previstas no Plano Individual de Intervenção Precoce.
É igualmente necessário definir um programa individual de vigilância e promoção da saúde que facilite o desenvolvimento de capacidades e potencialidades. As crianças com perturbações do desenvolvimento, deficiência ou doença
crónica exigem cuidados acrescidos, nomeadamente a continuidade de intervenção dos vários serviços [77]. A coordenação destes cuidados deve assumida, preferencialmente, pelo médico assistente ou pelo enfermeiro especialista em
saúde infantil e pediátrica/enfermeiro de família, privilegiando-se a articulação com a área da Saúde Escolar. Para além
das idades-chave apontadas no Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil, poderá ser necessário ajustar a periodicidade e os conteúdos das consultas, bem como a realização de outras intervenções (e.g. visitação domiciliária) de
acordo com as necessidades especiais de cada criança [77].
A partir dos 6 anos de idade, o apoio multidisciplinar a estas crianças deixa de ser articulado entre os três ministérios,
passando a ser mais direcionado para o apoio pedagógico, de acordo com legislação específica [94,95].
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Violência e maus tratos
Atualmente, uma das principais preocupações quando falamos em crianças e jovens diz respeito à violência – não
apenas a violência que sofrem, mas também aquela a que
assistem e também aquela que perpetram.
Internacionalmente, a exposição das crianças à violência
doméstica tem sido cada vez mais reconhecida como uma
forma de abuso infantil. As crianças vítimas de violência
doméstica ou abuso sexual experienciam diversos problemas de saúde (física e psicológica), entre os quais, perturbações da alimentação, dificuldades da aprendizagem, problemas comportamentais, medo/culpa/zanga,
isolamento social, ansiedade, depressão, insónia, pensamentos suicidas. As crianças que não são vítimas diretas
de violência doméstica, mas que são expostas à violência
doméstica existente na sua família e na sua casa também
experienciam alguns dos problemas comportamentais e

problemas de Saúde Psicológica. Quanto mais frequente
e mais grave é o castigo corporal, maior é a probabilidade da criança ser agressiva e ter problemas de Saúde
Psicológica.
Os efeitos negativos dos castigos corporais podem ser diretos e imediatamente aparentes, mas são muitas vezes
indiretos e manifestam-se a longo prazo (inclusivamente
na idade adulta): problemas emocionais e comportamentais, relações pais-filhos negativas, desaceleração do desenvolvimento cognitivo, diminuição do desempenho
académico, perturbações do humor e da ansiedade,
abuso de álcool e drogas, aumento do risco de ser vítima
de abuso físico e violência doméstica.
A investigação mostra que as crianças aprendem por imitação, nomeadamente, por imitação dos comportamentos dos adultos, sobretudo aqueles dos quais dependem.

psicológicos das crianças que foram fisicamente abusadas: têm mais dificuldade em aprender e capacidades so-

Assim sendo, a utilização de castigos corporais por parte
de adultos que têm autoridade sobre elas, aumentará a

ciais limitadas; têm problemas de sono e stresse emocional, medo de estar sozinhas, comportamento imaturo e
atrasos no desenvolvimento da linguagem; na escola sentem dificuldade concentrar-se; exibem comportamentos
violentos, comportamentos de risco ou delinquência; sofrem de depressão ou ansiedade. Têm mais probabilidade de se tornarem adultos vítimas ou perpetradores de
violência.
Neste contexto, os castigos corporais a crianças também
devem ser mencionados. Os castigos corporais consistem
no uso da força física com intenção de causar dor à criança e com o objetivo de corrigir ou controlar o seu comportamento. Porém, as evidências científicas são claras
e consistentes: os castigos corporais colocam as crianças
numa situação de risco e podem levar a um aumento da

probabilidade dessas crianças utilizarem a violência física. Os estudos revelam que as crianças vítimas de castigos corporais têm maior probabilidade de bater como
forma de resolver conflitos com os seus pares e irmãos.
Para além disso, está igualmente provado que os castigos
corporais não funcionam enquanto método de disciplina,
ou seja, não são eficazes nem ensinam a criança comportar-se corretamente ou a distinguir o certo do errado. No
máximo, os castigos corporais fazem com que a criança
pare momentaneamente o seu comportamento, porque
tem medo de ser agredida, mas a longo prazo podem tornar a criança ainda mais desobediente e agressiva. E embora a criança tenha medo de desobedecer quando os
pais estão presentes, quando os pais não estão presentes
para aplicar o castigo, apresentam o mesmo comporta-

agressão, comportamento antissocial, lesões físicas e

mento.

Hábitos de sono
Ter um número de horas de sono adequadas é essencial

em adormecer e pesadelos frequentes e recorrentes se-

para o desenvolvimento saudável das crianças. Os distúrbios do sono constituem uma das principais perturbações
do comportamento das crianças de todas as idades, particularmente das mais jovens. Têm uma elevada preva-

jam valorizados como sinais de alerta [77].
O estudo Childhood Obesity Surveillance Initiative
(COSI), conduzido em 2016, avaliou crianças que frequentavam o 1.º ciclo do Ensino Básico no território na-

lência e causam perturbação do equilíbrio emocional das
crianças, direta e indiretamente, pelo reflexo na dinâmica familiar [96]. O Programa Nacional de Saúde Infan-

cional com idade entre 6 e 8 anos. Entre outros parâmetros, foi avaliado neste estudo o número de horas de
sono das crianças participantes, tendo-se observado que

til e Juvenil recomenda que este parâmetro seja alvo de
atenção dos clínicos em consulta e que as dificuldades

a grande maioria das crianças (71,5%) dormia mais de 9
horas por dia [97].
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1

PROMOÇÃO DA SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA

§

Em 2016, a taxa de cesarianas em Portugal era de 33,1%, existindo diferenças notórias entre os hospitais
públicos, incluindo PPP (27,6%), e os privados (65,5%).

§

Portugal apresenta uma baixa taxa de mortalidade infantil, mas é dos países da OCDE com maior proporção de nados-vivos com baixo peso (8,9%), sendo que 8,1% dos partos em 2017 corresponderam a partos
prematuros.

§

Os resultados dos últimos Inquéritos Nacionais de Saúde têm demonstrado uma melhoria progressiva da
prevalência de aleitamento materno em Portugal. O último Inquérito Nacional de Saúde (2014) revelou
prevalências de aleitamento materno exclusivo aos 3, 4 e 6 meses de 55,9%, 48,5% e 30,3%, respetivamente.

§

O Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil é o principal instrumento de promoção e vigilância da
saúde física e mental das crianças, contemplando também as situações de maus tratos e de risco. A
cronologia das consultas está adaptada aos esquemas de vacinação, possibilitando reduzir o número de
deslocações aos serviços de saúde. No que respeita ao reconhecimento das situações de maus tratos e de
risco, poderá haver problemas de preparação dos profissionais e da sociedade na sua identificação e
encaminhamento.

§

Em 2016, a versão eletrónica do Boletim de Saúde Infantil e Juvenil arrancou, em fase piloto, no Alentejo,
encontrando-se ainda em consolidação. Não existe previsão de data para o seu alargamento a nível nacional, que permitira a desmaterialização da informação e uma melhor articulação de cuidados.

§

Cerca de 10 a 20% das crianças terão um ou mais problemas de saúde mental, sendo que apenas 25% são
referenciadas para serviços especializados. Portugal apresenta número insuficiente de serviços e unidades na área da Psiquiatria da Infância e da Adolescência, bem como uma distribuição geográfica muito
desigual.
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O ambiente escolar tornou-se no espaço onde crianças
e adolescentes passam a maior parte do seu tempo. O
lugar que a escola ocupa no quotidiano das crianças e
adolescentes ganhou relevância nas últimas décadas,
não apenas com o aumento da carga letiva mas também
com o alargamento da escolaridade obrigatória para os
18 anos. Deste modo, a Escola apresenta um papel fundamental na aquisição de atitudes e conhecimentos relacionados com a promoção da saúde e prevenção da

A adesão de Portugal à Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde, em 1994, foi, também, um acontecimento relevante na evolução das políticas de Saúde Escolar. O entendimento de que a escola é um local por
excelência para trabalhar com os alunos, professores,
pais e comunidade envolvente no sentido de os capacitar
para opções saudáveis constitui a fundamentação para o
investimento na escola enquanto promotora de saúde
[4].

doença por parte das crianças e adolescentes.
Em contexto escolar, a Educação para a Saúde consiste

A Saúde Escolar em Portugal tem um longo percurso que
recua a 1901. Desde então até à atualidade, o percurso

em dotar as crianças e adolescentes de conhecimentos,
atitudes e valores que os capacitem a fazer opções e a

da Saúde Escolar em Portugal tem sofrido alterações
significativas, sob a tutela de vários ministérios, com pre-

tomar decisões adequadas à sua saúde e bem-estar físico, social e mental, assim como à saúde dos que os
rodeiam, conferindo-lhes um papel interventivo [1]. Ao
capacitar as crianças e adolescentes para uma vida mais
saudável, a Educação para a Saúde apresenta-se como
um instrumento importante de promoção da saúde e de
prevenção de situações de risco e de doença. Mais do
que informar, a Educação para a Saúde procura desenvolver competências nos alunos através de estratégias
de intervenção em que os alunos são os protagonistas:
ou seja, paralelamente aos conhecimentos adquiridos,
procura-se que exista alteração de hábitos e comportamentos relacionados a saúde nas suas dimensões física,
mental e social.
Ao nível internacional, a Declaração de Alma-Ata (1978)

dominância para os Ministérios da Educação e da Saúde.
Desde 2002, a tutela da Saúde Escolar pertence em exclusivo ao Ministério da Saúde. É importante olhar para
este percurso, ainda que de forma breve, para compreender as influências que chegaram à atualidade.
A análise das intervenções de promoção da saúde em
ambiente escolar deve ser feita tendo em consideração
a organização do sistema educativo em Portugal. Esta
análise não pode deixar de abranger o ensino pré-escolar, ainda que não seja de frequência obrigatória. Fundamental é, também, analisar as intervenções levadas
a cabo nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira,
que, embora sejam enquadradas pelos mesmos objetivos, têm necessariamente diferenças em relação às intervenções conduzidas no continente.

[2] e a Carta de Otava (1986) [3] constituem marcos

No quadro do sistema de saúde português, a Saúde Es-

essenciais na evolução da saúde escolar, tanto ao nível
internacional como nacional.

colar centra-se no processo de promoção e educação
para a saúde na Escola, visando contribuir para mais saúde, mais educação, mais equidade e maior participa-

É fundamental capacitar as pessoas para
aprenderem durante toda a vida, preparando-as para as suas diferentes etapas e
para enfrentarem as doenças crónicas e as
incapacidades. Estas intervenções devem
ter lugar na escola, em casa, no trabalho e
nas organizações comunitárias e ser reali-

ção e responsabilização de todos com o bem-estar e a
qualidade de vida de crianças e jovens [5]. Neste sentido, a Saúde Escolar assume-se como um programa de
extraordinária relevância, não apenas pelo seu papel na
promoção de saúde, mas também pelo seu contributo
para a criação de condições ambientais e de relação na
escola, favorecedoras da saúde e do bem estar da população escolarizada.

zadas por organismos educacionais, empresariais e de voluntariado, e dentro das
próprias instituições.
Carta de Otava, 1986
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2.1 O SISTEMA EDUCATIVO
Educação Pré-Escolar

A Lei de Bases do Sistema Educativo estabelece o enquadramento geral para o Sistema Educativo [6]. Nela,
o Sistema Educativo é definido como “o conjunto de
meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que
se exprime pela garantia de uma permanente ação formativa orientada para favorecer o desenvolvimento
global da personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade” [6].
A coordenação da política relativa ao sistema educativo
é da responsabilidade do Ministério da Educação, para
os Ensinos Básico e Secundário, cabendo ao Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a tutela do Ensino Superior. Nas Regiões Autónomas dos Açores e da
Madeira, a administração da educação é da responsabilidade dos Governos Regionais, através das respetivas

A Educação Pré-escolar destina-se a crianças dos 3 anos
até à idade de ingresso na escolaridade obrigatória.
A rede nacional de Educação Pré-escolar é constituída
pela rede pública e pela rede privada, pertencendo à
rede pública os estabelecimentos de Educação Pré-escolar tutelados pelo Ministério da Educação e pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
Da rede privada fazem parte os estabelecimentos com
e sem fins lucrativos, ou seja, instituições do ensino
particular e cooperativo e instituições particulares de
solidariedade social (IPSS), respetivamente.
A tutela pedagógica da Educação Pré-Escolar é da responsabilidade do Ministério da Educação, competindolhe assegurar a qualidade do ensino ministrado nos estabelecimentos da rede nacional de Educação Pré-Escolar. Existem para o efeito orientações curriculares para
a Educação Pré-Escolar [9].
Os objetivos gerais da Educação Pré-Escolar são [10]:

Secretarias Regionais de Educação, que adaptam a política educativa nacional a um plano regional e aos recursos humanos, materiais e financeiros existentes.
Desde 2009, a escolaridade obrigatória tem a duração
de 12 anos (FIG. 9), começando aos 6 anos de idade e
terminando aos 18 anos ou com a conclusão do Ensino
Secundário [7]. No âmbito da escolaridade obrigatória
o ensino público é gratuito e universal [7].
O ensino obrigatório está dividido em Ensino Básico e
Ensino Secundário (FIG. 21). A frequência da Educação
Pré-escolar é facultativa, reconhecendo-se à família o
primeiro papel na educação dos filhos. Consagrou-se

§
§
§
§
§
§
§
§

porém, a universalidade da Educação Pré-escolar para
todas as crianças a partir do ano em que completam 4
anos de idade [8].

promover o desenvolvimento pessoal e social da criança;
fomentar a sua inserção em grupos sociais diversos;
contribuir para a igualdade de oportunidades;
estimular o desenvolvimento global da criança;
desenvolver a sua expressão e a comunicação;
despertar a sua curiosidade e o pensamento crítico;
proporcionar ocasiões de bem-estar e de segurança;
proceder à despistagem de inadaptações, deficiências
ou precocidades;

§ incentivar a participação das famílias no processo educativo.

Idades
0

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

EDUCAÇÃO

ENSINO

ENSINO

PRÉ-ESCOLAR

BÁSICO

SECUNDÁRIO

1.º

Creche

8

Jardim de
infância

2.º

3.º

1.º Ciclo

4.º

5.º

6.º

2.º Ciclo

7.º

8.º

9.º

10.º

11.º

18

12.º

3.º Ciclo

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA
FIG. 21 | Organização do Sistema Educativo em Portugal (0-18 anos).
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Fonte: Ministério da Educação

A taxa de pré-escolarização em Portugal tem aumentado
ao longo dos últimos anos, sendo de 95,4% aos 5 anos e
83,4% aos 3 anos (FIG. 22). Fruto das alterações demográficas, o número de crianças com 3, 4 e 5 anos inscritas na
educação pré-escolar tem diminuído nos últimos anos
(FIG. 23). Porém, o número de crianças com 6 ou mais
anos (com idade para frequentar o 1.º ciclo do Ensino Básico) inscritas na educação pré-escolar aumentou de forma
expressiva, sendo em 2016/17 (9.912) quase 4 vezes mais
do que há 10 anos (FIG. 23).

No total, a taxa real de pré-escolarização no ano letivo
2016/17 foi de 90,8% a nível nacional, mas existem disparidades geográficas: a região Norte regista uma taxa de
95,6%, enquanto a Área Metropolitana de Lisboa é a região
do país com a taxa real de pré-escolarização mais baixa
(83,1%) (FIG. 24).
No ano letivo 2016/17, 253.959 crianças frequentaram o
ensino pré-escolar em Portugal, 52,7% das quais em estabelecimentos públicos (TABELA 6).
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FIG. 22 | Taxa de pré-escolarização em Portugal, por idade, anos letivos 2000/01–2016/17.
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FIG. 24 | Taxa real de pré-escolarização, por região (NUTS-II), ano letivo 2016/17.

Ensino Básico
O Ensino Básico tem a duração de 9 anos e organiza-se
em três ciclos sequenciais cabendo a cada um completar e aprofundar o anterior, numa perspetiva de unidade global:

§ o 1.º ciclo corresponde aos primeiros 4 anos da escolaridade;

§ o 2.º ciclo corresponde aos 2 anos seguintes;
§ o 3.º ciclo que tem a duração de 3 anos (FIG. 21).
Para além do Ensino Básico geral, o Ensino Básico inclui
os Cursos de Ensino Artístico Especializado nas áreas da
música e da dança. Os princípios orientadores da organização e gestão do currículo para o Ensino Básico devem assegurar a todos os cidadãos uma educação de
base, geral e comum, através da aquisição de conhecimentos fundamentais e de aptidões que lhes permitam
o prosseguimento dos estudos [6].
As taxas reais de escolarização em cada nível do Ensino
Básico têm registado uma diminuição desde o ano letivo
2010/11: a taxa real de escolarização no 1.º ciclo do
Ensino Básico é inferior a 100% desde o ano letivo
2013/14, situando-se em 95,3% em 2016/17; a taxa real
de escolarização no 2.º ciclo do Ensino Básico registada
em 2016/17 foi de 87,2% e no 3.º ciclo foi de 87,7% (FIG.
16). Se a redução da taxa de escolarização nos 2.º e 3.º
ciclos do Ensino Básico se pode explicar pelo aumento
da retenção e desistência observado nos últimos anos
letivos, a quebra verificada no 1.º ciclo do Ensino Básico
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Açores

Madeira
Fonte: DGEEC

terá outra explicação. No ano letivo 2016/17, 4,7% das
crianças com idade entre 6 e 9 anos não estavam matriculadas no 1.º ciclo do Ensino Básico. Este facto poderá
dever-se ao número crescente de crianças com 6 e mais
anos que permanecem na educação pré-escolar, como
foi referido anteriormente (FIG. 23).
No ano letivo 2016/17, 1.000.006 crianças frequentaram o
ensino básico em Portugal, 86,9% das quais em estabelecimentos públicos (TABELA 5).

Ensino Secundário
O Ensino Secundário tem a duração de três anos (FIG.
9). Está organizado segundo formas diferenciadas, consoante se destinem ao prosseguimento de estudos ou à
preparação para a vida ativa, estando assegurada a permeabilidade entre as duas vias.
A taxa real de escolarização no ensino secundário verifica uma tendência crescente, tendo-se situado nos
77,6% no ano letivo 2016/17 (FIG. 25). A diversificação
das modalidades educativas e formativas, nomeadamente através de percursos que proporcionam dupla
certificação escolar e profissional, bem como o alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos ajudam
a explicar a evolução positiva que se verifica desde o
ano letivo 2005/06 [11] (FIG. 25).
No ano letivo 2016/17, 399.775 jovens frequentaram o ensino secundário em Portugal, 78,7% dos quais em estabelecimentos públicos (TABELA 6).
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FIG. 25 | Taxa real de escolarização, por nível de ensino, ano letivos 2000/01–2016/17.
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TABELA 6 | Alunos inscritos na Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Ensino Secundário, por região (NUTS-II) e natureza
do estabelecimento, ano letivo 2016/17.
Total

Ensino público
n

EDUCAÇÃO
PRÉ-ESCOLAR

ENSINO
BÁSICO

ENSINO
SECUNDÁRIO

%

Ensino privado
dependente do
Estado
n

Ensino privado
(independente)

%

n

%

PORTUGAL

253.959

133.930

52,7

78.009

30,7

42.020

16,6

Norte

84.292

48.068

57,0

25.594

30,4

10.630

12,6

Centro

50.298

28.504

56,7

18.016

35,8

3.778

7,5

AM Lisboa

77.060

32.216

41,8

20.645

26,8

24.199

31,4

Alentejo

17.459

10.610

60,8

5.727

32,8

1.122

6,4

Algarve

11.787

6.602

56,0

3.398

28,8

1.787

15,2

Açores

7.166

4.619

64,5

2.043

28,5

504

7,0

Madeira

5.897

3.311

56,1

2.586

43,9

-

-

PORTUGAL

1.000.006

868.898

86,9

44.004

4,4

87.104

8,7

Norte

339.871

300.164

88,3

11.004

3,2

28.703

8,5

Centro

196.233

171.157

87,2

20.253

10,3

4.823

2,5

AM Lisboa

296.283

241.627

81,6

6.576

2,2

48.080

16,2

Alentejo

66.528

63.271

95,1

1.455

2,2

1.802

2,7

Algarve

45.530

43.012

94,5

284

0,6

2.234

4,9

Açores

28.199

26.752

94,9

-

-

1.447

5,1

Madeira

27.362

22.915

83,7

4.432

16,2

15

0,1

PORTUGAL

399.775

314.478

78,7

16.680

4,1

68.617

17,2

Norte

141.980

107.481

75,7

6.122

4,3

28.377

20,0

Centro

82.654

63.265

76,5

7.419

9,0

11.970

14,5

AM Lisboa

112.441

90.575

80,6

1.154

1,0

20.712

18,4

Alentejo

26.002

21.427

82,5

220

0,8

4.355

16,7

Algarve

15.471

14.790

95,7

18

0,0

663

4,3

Açores

10.373

7.833

75,5

-

-

2.540

24,5

Madeira

10.854

9.107

83,9

1.747

16,1

-

-

Fonte: DGEEC
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2.2 SAÚDE ESCOLAR
O percurso da Saúde Escolar em Portugal
O início da Saúde Escolar em Portugal remonta a 1901, com a
publicação do primeiro decreto que estrutura a sanidade pública no país. Porém, durante a segunda metade do século XIX,
os princípios higienistas já eram uma preocupação na elaboração de projetos de escolas primárias [12].
O Decreto de 1901 criou a Inspeção Sanitária e Escolar e a Direção Técnica das Construções Escolares. As inspeções sanitárias
eram realizadas pelos administradores do concelho e pelo subdelegado de Saúde, sendo da competência do médico municipal a vacinação dos alunos e a fiscalização da higiene nas escolas públicas e privadas. Nova legislação, publicada em 1902, estabeleceu que a inspeção sanitária passaria a ser realizada pelos inspetores sanitários, sediados em Lisboa, e pelos delegados
e subdelegados de saúde da respetiva área de abrangência. Os
alunos eram inspecionados relativamente a vacinações, doenças contagiosas ou prejudiciais à comunidade e, quando necessário, afastados temporariamente da escola e só readmitidos
após serem tomadas medidas preventivas com a família e restantes alunos da escola. Durante as férias grandes de cada ano
escolar, todas as escolas eram desinfestadas [13].
Em 1906, Costa Sacadura, primeiro médico escolar português e
Inspetor-Geral da Sanidade Escolar, traça um cenário negro das
escolas em Portugal: “instaladas em edifícios com más condições higiénicas, com deficiente e mal distribuída iluminação,
sem ventilação e arejamento capazes, sem lavatórios nem casas de banhos, sem retretes nem urinóis higiénicos, sem jardins
nem pátios, acrescendo a tudo isto a escassa dotação de mobi-

Pública os serviços da medicina escolar, criando a Direcção-Geral da Saúde Escolar, organismo que deveria superintender tudo
o que respeitasse “às condições sanitárias, médico-pedagógicas
e higiénicas do pessoal discente das escolas oficiais e particulares, dos respetivos meios de ensino e edifícios” [16]. O médico escolar passou a ser o “executor das leis e regulamentos
da Saúde Escolar”, exercendo a sua atividade “sempre com
vista não só à defesa da saúde física do aluno, mas também, e
principalmente, à das condições necessárias à formação e desenvolvimento do seu carácter” [16]. Para esse efeito, estava
autorizado a “prestar a assistência individual” que tivesse por
“conveniente” [16]. O número de médicos escolares era, contudo, muito reduzido, problema que tentou ser colmatado com
a figura das enfermeiras-visitadoras, embora estas também
existissem em número insuficiente [16].
Nessa altura, o objetivo central da Saúde Escolar era, sobretudo, defender a população escolar das doenças infeciosas,
em particular do sarampo. Porém, a atividade física depressa se impôs como uma das competências adicionais da
Saúde Escolar.
Em 1942, a Direção-Geral de Saúde Escolar deu lugar à DireçãoGeral de Educação Física, Desportos e Saúde Escolar, cujo regulamento dava especial ênfase à educação física [13]. Com
isso, os médicos escolares deixaram de pertencer a determinadas escolas para pertencerem a localidades, atuando em várias
escolas e colaborando com os médicos do desporto.
Gradualmente, a intervenção médico-pedagógica foi sendo

liário competente” [14]. Defende a necessidade de se fazer a

substituída por perspetivas psicopedagógicas, mais atentas ao

cultura física, moral e intelectual dos mais novos e alerta para
as vantagens do livrete sanitário individual, que permite coligir
dados sobre o desenvolvimento físico da criança, compará-lo
com outras crianças da sua idade e, ainda, entre crianças da
cidade e do campo, e de classes pobres e ricas [15].
Em 1918, a Inspeção Sanitária Escolar é substituída pela Repartição de Saúde Escolar, passando o serviço sanitário escolar a

desenvolvimento e à inserção social dos jovens de meios mais
desfavorecidos. O estatuto da saúde e assistência (1963) é um
exemplo desta abordagem. Um dos seus corolários era que os
serviços assistenciais “têm por objetivo a integração social da
infância, juventude e população idosa ou diminuída carecida
de auxílio e o incremento da promoção comunitária e social da
população” [17].

ser exercido, em todo o país, pelos médicos escolares, que tinham competências semelhantes às dos delegados e subdelegados de saúde [13].

Em 1971, surge a primeira grande reforma da Saúde Escolar.
Por um lado, foi criada a Saúde Escolar no Ministério da Saúde
e Assistência, que lhe conferiu um novo perfil mais interdisci-

Em 1926, é extinta a Inspeção-Geral da Sanidade Escolar e a
Direção-Geral da Saúde surge como o organismo responsável
pela prevenção e combate das doenças infeciosas, pela sanidade escolar e pela educação física. Porém, em Junho de 1933,
o Governo de Salazar fez regressar ao Ministério da Instrução

plinar, mais profissionalizante, e focada nos primeiros anos de
escolaridade. Foi também criado o Centro de Medicina Pedagógica de Lisboa, dinamizador e coordenador da nova saúde escolar [13]. Por outro lado, a reforma geral das estruturas e serviços do Ministério de Educação Nacional tornou a Saúde Esco-
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lar independente dos desportos e da educação física e fez
emergir a Secretaria-Geral [13]. A Secretaria-Geral do Ministério da Educação tornou-se num dos principais órgãos de conceção, coordenação e apoio das novas equipas periféricas de saúde escolar. A saúde escolar e a ação social escolar foram ambas incluídas no Instituto de Ação Social Escolar, cuja missão
era “proporcionar aos alunos de todos os graus de ensino meios
idóneos para realizarem os estudos nas melhores condições de
aproveitamento” [13].
Em 1973, é criado o Conselho Coordenador da Saúde Escolar,
reconhecendo aos Serviços Médico-Pedagógicos do Instituto de
Ação Social Escolar importantes competências nas atividades
de saúde escolar das escolas, na definição das condições médico-pedagógicas dos alunos e no desenvolvimento da carreira
médico-pedagógica do pessoal ligado à saúde escolar [13].

de higiene e segurança nas escolas e nas suas proximidades,
vigiar a adequação dos ali- mentos fornecidos nos estabelecimentos de ensino e as condições higiénicas da sua preparação
e conservação; atuar junto dos alunos, professores e pais
numa perspetiva de educação para a saúde e higiene mental
[18]. Em 1989, os Centros de Medicina Pedagógica passaram
para a dependência das Direções Regionais de Educação.
A Lei de Bases do Sistema Educativo (1986) decretou a gratuidade
da escolaridade obrigatória (até ao 9.º ano), dando apoio alimentar, com refeições gratuitas ou subsidiadas. A Saúde Escolar tinha
como finalidade “o acompanhamento do saudável crescimento e
desenvolvimento dos alunos” [6]. Nesta Lei, é estabelecido que
a educação sexual, a prevenção de acidentes e a educação para
a saúde deverão fazer parte dos planos curriculares do ensino básico em todos os ciclos, e que o desporto escolar “visa especifi-

Esta partilha de responsabilidades entre os Ministérios da Saúde
e Educação permaneceu até 2002. Neste período, os Centros
de Medicina Pedagógica, existentes em Lisboa, Porto e Coimbra, desempenharam um papel relevante na implementação
da Saúde Escolar no continente, em particular, através do serviço médico-pedagógico, ao qual competia “a prestação direta
de cuidados preventivos aos alunos e professores e médico-psicopedagógicos das atividades de educação para a saúde e de
consultas de especialidades médicas” [13,17]. O serviço médico-pedagógico prestava também apoio às equipas periféricas
e assessorava o diretor do Centro de Medicina Pedagógica. As
equipas periféricas eram formadas por um médico escolar e por
pessoal de enfermagem e de serviço social e tinham como competências efetuar exames gerais de saúde aos alunos e avaliar
a sua aptidão para o exercício físico, proceder à avaliação médico-pedagógica dos alunos com dificuldades escolares, colaborar no seguimento dos alunos acidentados e na prevenção dos
acidentes escolares, efetuar a vigilância epidemiológica dos
alunos e do pessoal docente e não docente, vigiar as condições

camente a promoção da saúde e condição física” [6].
Em maio de 1993, foi instituído, pelo Ministério da Educação, o
Programa de Promoção e Educação para a Saúde com o objetivo de fomentar a articulação das ações de promoção e educação para a saúde. Este programa desenvolveu várias atividades ao longo dos cinco anos propostos, prosseguindo os objetivos iniciais de assegurar e fomentando a articulação das ações
de promoção e educação para a saúde, nomeadamente as de
prevenção primária da toxicodependência e da SIDA a que vieram a ser acrescentadas a alimentação, a educação sexual, a
atividade física e outras temáticas sugeridas pelas escolas [13].
Finalizado o Programa de Promoção e Educação para a Saúde,
foi criada pelo Ministério da Educação a Comissão de Coordenação da Promoção e Educação para a Saúde, incumbida de
coordenar a intervenção para a saúde em meio escolar [19].
A partir de 2002, o Ministério da Saúde passou a tutelar em
exclusivo a Saúde Escolar, competindo atualmente a sua implementação, no território nacional, aos Agrupamentos de
Centros de Saúde [20].

8 | REDE DE ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE
Constituída em 1991 pelo Gabinete Regional para a Europa da Organização Mundial de Saúde, juntamente com a Comissão das Comunidades Europeias e o Conselho da Europa, a Rede Europeia de Escolas
Promotoras da Saúde visa promover um grupo de escolas modelo que demonstrem o impacto da promoção da saúde no meio escolar. A escola promotora de saúde tem como objetivo criar as condições para
os alunos desenvolverem plenamente as suas potencialidades, adquirindo competências para cuidarem
de si próprios, serem solidários e capazes de se relacionarem positivamente com o meio [4]. As escolas
e os centros de saúde envolvidos na Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde partilham as suas
experiências e informação e constroem, em conjunto, planos de ação orientados para as prioridades
identificadas, influenciando políticas e práticas de promoção da saúde na escola a nível nacional e internacional. Portugal aderiu à Rede Europeia em 1994,
através de um projeto comum dos Ministérios da Saúde e da Educação. No início do ano letivo 1994/95, foram selecionadas 10 escolas e 4 centros de saúde
que se disponibilizaram a participar na experiência-piloto de acordo como os princípios orientadores da Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde
[21]. Posteriormente, a Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde construiu o seu próprio quadro de referência, assente no conhecimento e experiência
partilhados. No ano letivo 2001/02, a Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde integrava já 3.407 escolas e 265 Centros de Saúde. Após alguns anos
em que adesão à Rede Nacional dependia da inclusão da Promoção e Educação para a Saúde no seu projeto educativo de escola e da associação com um
centro de saúde, a partir de 2005 todas as escolas passaram obrigatoriamente a incluir a área da Educação para a Saúde no Projeto Educativo de Escola
[22]. Deste modo, em teoria, todas as escolas passaram a ser escolas promotoras de saúde. A Direção Geral de Educação continua a representar Portugal
na Rede Europeia, que atualmente se configura na plataforma Schools for Health in Europe.
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Programa Nacional de Saúde Escolar
O enfoque cada vez maior na promoção da saúde e na capacitação dos indivíduos aliada à evidência científica crescente em promoção da saúde em meio escolar, conduziu
a alterações na intervenção em Saúde Escolar em Portugal.
O Programa Nacional de Saúde Escolar em vigor reflete essas alterações, adequando-se aos novos desafios que a população portuguesa enfrenta na área da saúde e à reorganização dos serviços de saúde [5]. Assim, o Programa surge
alinhado com o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 e a sua
revisão e extensão a 2020 [23], a estratégia Saúde 2020
da Região Europeia da Organização Mundial da Saúde [24]
e os princípios das Escolas Promotoras da Saúde [25].
Com um horizonte temporal até 2020, o Programa Nacional de Saúde Escolar 2015 traz um especial enfoque na
promoção da saúde mental, não esquecendo a valorização
e participação construtiva entre programas e planos de saúde, nomeadamente os programas de saúde prioritários
[26] e outros programas e planos nacionais e regionais.
O Programa Nacional de Saúde Escolar 2015 apresenta 6
eixos estratégicos, desenvolvendo-se em cada um deles as
áreas de intervenção e objetivos operacionais que correspondem às estratégias de intervenção da Saúde Escolar
2015-2020 [5] (TABELA 7). Os 3 primeiros eixos estratégicos (I. Capacitação, II. Ambiente escolar e saúde e III. Condições de Saúde) são nucleares, sendo os outros 3 complementares e transversais.
O Programa é coordenado a nível nacional pela DireçãoGeral da Saúde, prevendo também a criação de um grupo
de peritos e de um Conselho Consultivo, que nunca chegou
a ser efetivado. Regionalmente, a coordenação do Programa é feita pelo Departamento de Saúde Pública em
cada Administração Regional de Saúde, cabendo ao Presidente do Conselho Diretivo designar um Responsável Regional pelo Programa sob proposta do Diretor do Departamento de Saúde Pública. A nível local, a coordenação do
Programa cabe às Unidades de Saúde Pública de cada
Agrupamento de Centros de Saúde ou Unidade Local de
Saúde. As equipas de Saúde Escolar devem ser constituídas
por diversos profissionais dedicados ou não exclusivamente a esta área, e em número suficiente para poder responder às necessidades das escolas, colocando o Programa
como referência: 30 horas/semana, por cada grupo de
2.500 alunos [5].
O Programa Nacional de Saúde Escolar dispõe ainda de um
conjunto de 43 indicadores que visam responder aos objetivos programáticos e aferir em que medida as intervenções estão de acordo com o planeado e os resultados obtidos correspondem ao esperado [5]. Para cada indicador
são quantificadas as metas para 2016 e para 2020.
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O Programa Nacional de Saúde Escolar assume-se como o
principal instrumento orientador das políticas nacionais no
que se refere à promoção da saúde em meio escolar e o
seu conteúdo pretende estar de acordo com os desafios
atuais que a promoção da saúde em meio escolar enfrenta.
Os eixos nucleares do Programa englobam áreas de intervenção da maior relevância para a saúde das crianças em
idade escolar, incluindo a saúde mental, a alimentação
saudável e a atividade física.
O Programa foi igualmente pensado para interligar-se com
as principais estratégias de promoção da saúde atualmente vigentes, nomeadamente os programas de saúde
prioritários e o Plano Nacional de Saúde. Enquadra-se também no Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados, que visa preparar e apoiar prestadores informais em cuidados domiciliários, prevenir a diabetes e a obesidade, promover a saúde mental, o envelhecimento saudável e a utilização racional e segura do medicamento [27].
Finalmente, o conteúdo do Programa Nacional de Saúde
Escolar articula-se com o Programa Nacional para a Saúde
Infantil e Juvenil [28] e o Programa Nacional de Vacinação
[29], no que toca à vigilância em saúde das crianças, e
também com o Programa Nacional de Saúde Ocupacional
[30], na tentativa de reduzir os riscos profissionais associados à docência e outras atividades escolares do pessoal
docente e não docente nas escolas.

TABELA 7 | Programa Nacional de Saúde Escolar 2015: Objetivos gerais, eixos estratégicos, áreas de intervenção e
objetivos operacionais.

03. Promover a saúde, prevenir
a doença na comunidade educativa e reduzir o impacto dos problemas de saúde dos(as) alunos(as)

02. Contribuir para a melhoria da
qualidade do ambiente escolar e
para a minimização dos riscos em
saúde.

01. Promover estilos de vida saudável e elevar o nível de literacia para a saúde na comunidade educativa.

OBJETIVOS GERAIS

EIXOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS OPERACIONAIS

1. Saúde mental e competências socioemocionais;

01.1 Implementar o Programa Nacional
de Saúde Escolar 2015 nos Agrupamentos de Escolas.

2. Educação para os afetos e a
sexualidade;
3. Alimentação saudável e atividade física;
I. CAPACITAÇÃO

4. Higiene corporal e saúde
oral;
5. Hábitos de sono e repouso;
6. Educação postural;
7. Prevenção do consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas,
bem como de comportamentos
aditivos sem substância.

1. Desenvolvimento sustentável;
II. AMBIENTE ESCOLAR E
SAÚDE

2. Ambiente escolar seguro e
saudável;
3. Avaliação dos riscos ambientais para a saúde;
4. Prevenção dos acidentes e
primeiros socorros.

1. Saúde de crianças e jovens;
III. CONDIÇÕES DE SAÚDE

2. Necessidades de saúde especiais;
3. Saúde de docentes e não docentes.

01.2 Aumentar o número de Agrupamentos de Escolas com Programa Nacional de Saúde Escolar 2015 que desenvolvem Projetos Promoção e Educação
para a Saúde.
01.3 Aumentar o nível de literacia para
a saúde da comunidade educativa.
01.4 Aumentar a percentagem de crianças/alunos(as) que referem ter adotado um estilo de vida mais saudável.
01.5 Aumentar a percentagem de jovens que referem nunca ter consumido
substâncias psicoativas.
02.1 Aumentar a participação dos/as
jovens em projetos que promovam a saúde, a segurança e a sustentabilidade
ambiental.
02.2 Reduzir os riscos do ambiente escolar e peri-escolar com potencial impacto na saúde.
02.3 Reduzir os acidentes escolares e
peri-escolares e minimizar as suas consequências.
02.4 Aumentar a utilização de modos
de transporte suaves/ativos nas deslocações diárias.
03.1 Aumentar o cumprimento do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil e do Programa Nacional de Vacinação em crianças e jovens que frequentam a escola.
03.2 Aumentar a percentagem de crianças e jovens com intervenção personalizada das/os referenciadas/os à Saúde Escolar, por NSE ou maus tratos.
03.3 Aumentar a percentagem de AE
abrangidos por atividades de promoção
da segurança e saúde no trabalho.

IV. QUALIDADE E INOVAÇÃO
V. FORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE ESCOLAR
04. Estabelecer parcerias para a qualificação
profissional, a investigação e a inovação em
promoção e educação
para a saúde em meio
escolar.

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

N/A

N/A

N/A

N/A
04.1 Aumentar o número de instituições científicas parceiras com potencial
de formação e investigação em saúde
escolar

VI. PARCERIAS

N/A

04.2 Aumentar a formação dos/as profissionais de saúde no âmbito do
PNSE|2015.
04.3 Aumentar a investigação em saúde
escolar.
Fonte: DGS [5]
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9 | SAÚDE ESCOLAR NAS REGIÕES AUTÓNOMAS

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Na Região Autónoma dos Açores, a Saúde Escolar é operacionalizada através da Área
de Intervenção da Promoção da Saúde em Contexto Escolar do Plano Regional de
Saúde 2014-2016 – Extensão a 2020 [31].
As estratégias a contemplar na área de intervenção Promoção da Saúde em Meio
Escolar inscrevem-se na área da melhoria da saúde das crianças e dos jovens e da
restante comunidade educativa, com propostas de atividades assentes em dois eixos:
1) vigilância e proteção da saúde e 2) aquisição de conhecimentos, capacidades e
competências em promoção da saúde. À semelhança do que acontece no continente, todas as escolas são consideradas
promotoras da saúde por incluírem a educação para a saúde no currículo e terem atividades de saúde escolar.
A nível regional, existe produção normativa que estabelece o regime da educação para a saúde e as orientações para o
desenvolvimento de intervenções de promoção de estilos de vida saudável em meio escolar [32,33].
As intervenções a fomentar no âmbito da saúde escolar, integrantes dos Planos de Atividades de Saúde para a Escola e dos
Planos de Atividades dos Centros de Saúde/Unidades de Saúde de Ilha, têm por base a parceria entre os setores da educação
e da saúde, contemplando, além da educação para a saúde, ações de vigilância em saúde, nomeadamente de deteção
precoce de problemas de saúde e encaminhamento de eventuais perturbações do desenvolvimento, favorecendo a aquisição de conhecimentos, capacidades e competências em promoção da saúde de toda a comunidade educativa.
No âmbito do Plano Regional de Saúde 2014-2016 – Extensão a 2020, pretende-se que as atividades de educação para a
saúde a desenvolver em meio escolar abordem as áreas consideradas prioritárias para a Região. Estas incluem a alimentação
saudável, a saúde oral, a saúde mental, a saúde afetivo-sexual e reprodutiva, a atividade física, a prevenção dos consumos
nocivos e comportamentos de risco, a prevenção da violência em meio escolar, entre outras [31]. Desde o ano letivo
2014/15, é implementado na região o Sistema de Vigilância de Comportamentos de Risco em Jovens. Os questionários do
sistema são aplicados no final de todos os anos letivos, permitindo simultaneamente a realização do diagnóstico de situação
e a avaliação das intervenções das equipas de Saúde Escolar.
A responsabilidade da elaboração do Plano Regional de Saúde e consequentemente da Área de Intervenção da Promoção
da Saúde em Contexto Escolar foi, em 2014, da Direção Regional da Saúde, sendo operacionalizada por esta direção regional
até novembro de 2016, altura em que foi criada a Direção Regional da Prevenção e Combate às Dependências, atual
responsável pela Promoção de Hábitos de Vida Saudáveis e também pela da área da Saúde Escolar.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Na Região Autónoma da Madeira, os objetivos do Programa Nacional de Saúde Escolar são tidos como referencial para a atividade do Serviço de Saúde Escolar no
Centro de Saúde do Bom Jesus, que complementado pelos restantes centros de
saúde da região, dá uma resposta variada às necessidades da comunidade neste
domínio. Paralelamente, são realizadas ações de educação e promoção da saúde
nas escolas da região.
A organização, a monitorização e a avaliação da Saúde Escolar na Região Autónoma
da Madeira não estão estruturadas conforme preconizado no Programa Nacional de Saúde Escolar, pelo que não é possível extrair indicadores coerentes com a matriz de referência da Direção-Geral da Saúde.
No ano 2017, foram realizadas 1.836 consultas de Saúde Escolar na Região Autónoma da Madeira, tendo a maioria
correspondido a consultas de enfermagem (53,2%), médicas (29,6%) e de nutrição (8,0%).
A apreciação da Estratégia Regional para a Saúde Escolar está atualmente em curso pelo Instituto de Administração da
Saúde, em articulação com o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, entidade responsável pela implementação.
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Ciclo do Ensino Básico (90,8%), tendência que se observou em todas as regiões com exceção do Algarve, onde
foi 2.º Ciclo do Ensino Básico que registou a maior percentagem de alunos abrangidos pelo PNSE (99,3%) (FIG.
27). Pelo contrário, apenas 75,8% dos alunos que frequentavam o Ensino Secundário em Portugal continental foram abrangidos por ações do PNSE, registando o
Algarve a percentagem mais elevada (93,5%) e a região
Centro a percentagem mais baixa (62,7%) (FIG. 27).
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No ano letivo 2016/17, 85,6% dos alunos foram abrangidos pelo Programa Nacional de Saúde Escolar (FIG. 26).
Na região do Algarve o Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) abrangeu 93,3% dos alunos, enquanto na
região Centro apenas 75,1% dos alunos foram abrangidos pelo PNSE (FIG. 26). Foram também abrangidos por
intervenções do PNSE 55,8% dos docentes e 59,0% dos
não docentes a nível nacional.
O nível de ensino com maior percentagem de alunos
abrangidos por intervenções no âmbito do PNSE foi 1.º
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FIG. 26 | Percentagem de crianças/alunos, docentes e não docentes abrangidos pelo Programa Nacional de Saúde
Escolar, por região de saúde, ano letivo 2016/17.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
TOTAL

Norte

Centro

Lisboa e Vale do Tejo

Alentejo

Algarve

Fonte: ARS Norte, Centro, LVT, Alentejo, Algarve

FIG. 27 | Percentagem de crianças/alunos abrangidos pelo Programa Nacional de Saúde Escolar, por nível de educação/ensino e região de saúde, ano letivo 2016/17.

59

LISBOA

NORTE

20,1%

NORTE

55,6%

Pré-Escolar
1.º CEB
2.º CEB
3.º CEB
Secundário

19,2%
20,9%
22,3%
20,2%
17,4%

Pré-Escolar
1.º CEB
2.º CEB
3.º CEB
Secundário

15,4%
55,6%
64,8%
69,1%
57,2%

CENTRO

19,3%

CENTRO

32,3%

Pré-Escolar
1.º CEB
2.º CEB
3.º CEB
Secundário

13,4%
15,7%
14,0%
36,6%
19,0%

Pré-Escolar
1.º CEB
2.º CEB
3.º CEB
Secundário

20,5%
24,4%
32,8%
36,4%
47,0%

17,8%

LISBOA

13,8%
17,7%
20,7%
21,5%
12,6%

Pré-Escolar
1.º CEB
2.º CEB
3.º CEB
Secundário

E VALE DO TEJO

Pré-Escolar
1.º CEB
2.º CEB
3.º CEB
Secundário

37,2%

E VALE DO TEJO

22,0%
32,8%
49,7%
44,5%
34,2%

ALENTEJO

21,1%

ALENTEJO

26,7%

Pré-Escolar
1.º CEB
2.º CEB
3.º CEB
Secundário

31,1%
18,2%
19,2%
21,9%
16,7%

Pré-Escolar
1.º CEB
2.º CEB
3.º CEB
Secundário

7,6%
22,8%
27,3%
43,6%
29,4%

ALGARVE

13,0%

Pré-Escolar
1.º CEB
2.º CEB
3.º CEB
Secundário

4,7%
8,8%
20,5%
22,4%
6,1%

TOTAL

18,8%

Pré-Escolar
1.º CEB
2.º CEB
3.º CEB
Secundário

16,6%
18,2%
20,2%
22,4%
16,4%

ALGARVE

34,6%

Pré-Escolar
1.º CEB
2.º CEB
3.º CEB
Secundário

20,5%
22,0%
33,7%
54,9%
36,4%

TOTAL

43,4%

Pré-Escolar
1.º CEB
2.º CEB
3.º CEB
Secundário

18,0%
39,5%
51,0%
54,3%
45,9%

Fonte: ARS Norte, Centro, LVT, Alentejo, Algarve

Fonte: ARS Norte, Centro, LVT, Alentejo, Algarve

FIG. 28 | Percentagem de crianças/alunos abrangidos pelo
Programa Nacional de Saúde Escolar alvo de ações de Edu-

FIG. 29 | Percentagem de crianças/alunos abrangidos
pelo Programa Nacional de Saúde Escolar alvo de ações

cação para a Saúde na área de Saúde Mental/ Competências Socioafetivas, por nível de educação/ensino e região
de saúde, ano letivo 2016/17.

de Educação para a Saúde na área de Educação para
os Afetos e a Sexualidade, por nível de educação/ensino e região de saúde, ano letivo 2016/17.

No ano letivo 2016/17, 18,8% dos alunos abrangidos
pelo PNSE foram alvo de intervenções na área de Saúde
Mental/Competências Socioafetivas (FIG. 28). A maioria destes alunos frequentava o 3.º ciclo do Ensino Básico (22,4%), excetuando a região Norte, onde 22,3% dos

maioria deles o 3.º Ciclo do Ensino Básico (54,3%) (FIG.
29). Foi na região Norte que se registou a maior percentagem de alunos abrangidos pelo PNSE alvo de ações na
área de Educação para os Afetos e a Sexualidade
(55,6%), enquanto na região do Alentejo apenas 26,7%

alunos dos alunos abrangidos pelo PNSE que frequenta-

dos alunos abrangidos pelo PNSE foram alvo destas in-

vam o 2.º Ciclo do Ensino Básico foram alvo destas ações
(FIG. 28). A região do Algarve registou a menor percentagem de alunos alvo de intervenções na área de Saúde
Mental/Competências Socioafetivas (13,0%), enquanto

tervenções (FIG. 29). De notar que, contrariando a tendência nacional, 47,0% dos alunos abrangidos pelo PNSE
que frequentavam o Ensino Secundário na região Centro
e 49,7% dos alunos que frequentavam o 3.º Ciclo do En-

a região do Alentejo registou a percentagem mais elevada (21,1%). Só 16,4% alunos abrangidos pelo PNSE que
frequentavam o Ensino Secundário foram alvo destas in-

sino Básico na região de Lisboa e Vale do Tejo foram
alvo de ações sobre Educação para os Afetos e a Sexualidade (FIG. 29). Apenas 7,6% dos alunos abrangidos

tervenções, percentagem particularmente baixa no Algarve (6,1%).
Relativamente à área de Educação para os Afetos e a
Sexualidade, 43,4% dos alunos abrangidos pelo PNSE foram alvo de intervenções nesta área, frequentando a

pelo PNSE que frequentavam o Ensino Pré-Escolar no
Alentejo foram alvos destas intervenções, percentagem
que contrasta com os 22,0% da região de Lisboa e Vale
do Tejo no mesmo nível de ensino.
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Fonte: ARS Norte, Centro, LVT, Alentejo, Algarve

Fonte: ARS Norte, Centro, LVT, Alentejo, Algarve

FIG. 30 | Percentagem de crianças/alunos abrangidos

FIG. 31 | Percentagem de crianças/alunos abrangidos

pelo Programa Nacional de Saúde Escolar alvo de ações
de Educação para a Saúde na área de Alimentação Saudável/Atividade Física por nível de educação/ensino e
região de saúde, ano letivo 2016/17.

pelo Programa Nacional de Saúde Escolar alvo de ações
de Educação para a Saúde na área de Higiene Corporal/ Saúde Oral, por nível de educação/ensino e região de saúde, ano letivo 2016/17.

As ações de Educação para a Saúde na área de Alimentação Saudável/Atividade Física alcançaram 39,1% dos alunos abrangidos pelo PNSE no ano letivo 2016/17, tendo
sido a região Centro que registou a percentagem mais
elevada (47,2%) (FIG. 30). No total, 53,0% das crianças

no Básico foram alvo de ações nesta área, destacando-se
a região Norte onde 74,1% dos alunos do Pré-Escolar e
58,7% dos alunos do 1.º ciclo foram alvo de intervenções
sobre Higiene Corporal/Saúde Oral (FIG. 31). Só 5,1% dos
alunos dos alunos abrangidos pelo PNSE que frequenta-

que frequentavam Ensino Pré-Escolar foram alvo de
ações nesta área, registando-se a percentagem mais elevada na região Centro (62,2%). Pelo contrário, apenas

vam o Ensino Secundário foram alvo de ações nesta área,
tendo esta percentagem sido inferior a 7,0% em qualquer
região e particularmente baixa na região do Alentejo

23,4% dos alunos que frequentavam o Ensino Secundário
foram alvo de ações na área de Alimentação Saudável/Atividade Física, percentagem particularmente

(0,4%) (FIG. 31).
Existem diversas iniciativas nas escolas dedicadas à promoção da saúde oral. Um exemplo dessas iniciativas é o

baixa na região do Algarve (8,6%) (FIG. 30).
No total, 30,6% dos alunos abrangidos pelo PNSE foram
alvo de intervenções na área de Higiene Corporal/Saúde
Oral, tendo sido a região do Algarve que registou a percentagem mais elevada (36,6%) (FIG. 31). No total, 61,6%

projeto SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares). Criado
em 2012, numa parceria entre a Direção-Geral da Saúde,
o Plano Nacional de Leitura e a Rede de Bibliotecas Escolares, o projeto SOBE visa desenvolver ações de promoção
da leitura, da escrita, das artes e da saúde, com enfoque

das crianças que frequentavam Ensino Pré-Escolar e
50,6% das crianças que frequentavam o 1.º Ciclo do Ensi-

no Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral. O projeto envolve todas as bibliotecas escolares do continente
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(mais de 2.300) e dá total autonomia criativa às escolas
para desenvolverem as atividades com os alunos, sendo
enviado um Kit SOBE, criado para dotar os professores com
um conjunto de materiais que lhes permitam trabalhar as
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suas áreas, tendo como base o tema saúde oral. Na internet [www.sobe.pt], o projeto disponibiliza inúmeros recursos sobre saúde oral destinados a alunos, pais e professores.
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Fonte: ARS Norte, Centro, LVT, Alentejo, Algarve

Fonte: ARS Norte, Centro, LVT, Alentejo, Algarve

FIG. 32 | Percentagem de crianças/alunos abrangidos
pelo Programa Nacional de Saúde Escolar alvo de ações
de Educação para a Saúde na área de Prevenção do consumo de tabaco, por nível de educação/ensino e região
de saúde, ano letivo 2016/17.

FIG. 33 | Percentagem de crianças/alunos abrangidos
pelo Programa Nacional de Saúde Escolar alvo de ações
de Educação para a Saúde na área de Prevenção do consumo de bebidas alcoólicas, por nível de educação/ensino e região de saúde, ano letivo 2016/17.

As ações na área da Prevenção do consumo de tabaco alcançaram 13,9% dos alunos abrangidos pelo PNSE no ano
letivo 2016/17, tendo a percentagem mais elevada sido

3.º Ciclo do Ensino Básico (18,3%) (FIG. 33). A região Centro registou a maior percentagem de alunos abrangidos
pelo PNSE alvo de ações nesta área (17,1%), enquanto na

registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (18,2) (FIG.
32). No global, 24,7% dos alunos que frequentavam o 3.º
Ciclo do Ensino Básico foram alvo destas ações, enquanto
só 12,0% dos alunos abrangidos pelo PNSE que frequentavam o Ensino Secundário receberam intervenções nesta

região do Algarve apenas 7,8% dos alunos abrangidos pelo
PNSE foram alvo destas intervenções (FIG. 33). Apenas
11,8% dos alunos abrangidos pelo PNSE que frequentavam
o Ensino Secundário foram alvo de ações sobre Prevenção
do consumo de bebidas alcoólicas, tendo a percentagem

área, percentagem particularmente baixa nas regiões do
Alentejo (3,9%) e Algarve (6,9%) (FIG. 32).
Relativamente à Prevenção do consumo de bebidas alcoó-

mais baixa sido observada na região do Algarve (7,6%) e a
mais alta na região Centro (17,7%) (FIG. 33). Nesta última,
26,9% dos alunos abrangidos pelo PNSE que frequentavam

licas, 11,2% dos alunos abrangidos pelo PNSE foram alvo de
intervenções nesta área, frequentando a maioria deles o

o 2.º Ciclo do Ensino Básico foram alvo destas ações.
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FIG. 34 | Percentagem de crianças/alunos abrangidos
pelo Programa Nacional de Saúde Escolar alvo de ações
de Educação para a Saúde na área de Prevenção do consumo e substâncias psicoativas ilícitas, por nível de
educação/ensino e região de saúde, ano letivo 2016/17.

FIG. 35 | Percentagem de crianças/alunos abrangidos
pelo Programa Nacional de Saúde Escolar alvo de ações
de Educação para a Saúde na área de Ambiente e Saúde,
por nível de educação/ensino e região de saúde, ano letivo 2016/17.

Apenas 8,6% dos alunos abrangidos pelo PNSE foram
alvo de ações de Educação para a Saúde sobre Prevenção do consumo de substâncias psicoativas ilícitas,

As ações de Educação para a Saúde na área de Ambiente
e Saúde alcançaram 19,7% dos alunos abrangidos pelo
PNSE no ano letivo 2016/17, sobretudo alunos que fre-

tendo estas ações alcançado 14,6% dos alunos que frequentavam o 3.º Ciclo do Ensino Básico e 11,3% dos alunos que frequentavam o Ensino Secundário (FIG. 34). A

quentavam o Ensino Pré-Escolar (23,3%) e o 1.º Ciclo do
Ensino Básico (20,1%) (FIG. 35). A região de Lisboa e
Vale do Tejo destaca-se com a percentagem mais ele-

região Centro registou a percentagem de alunos abrangidos pelo PNSE que foram alvo de ações nesta área
(11,4%), enquanto a região Norte registou a percentagem mais baixa (6,9%) (FIG. 34). Na região do Algarve
18,5% dos alunos abrangidos pelo PNSE que frequenta-

vada (26,1%), enquanto a região do Algarve registou a
percentagem mais baixa (17,7%) (FIG. 35). Apenas
17,0% dos alunos abrangidos pelo PNSE que frequentavam o Ensino Secundário foram alvo de ações sobre Ambiente e Saúde. Foi na região Norte que se observou a

vam o 3.º Ciclo do Ensino Básico foram alvo de ações na
área da Prevenção do consumo de substâncias psicoativas ilícitas.

percentagem mais baixa neste nível de ensino (11,9%),
mas na região do Algarve 21,1% dos alunos abrangidos
pelo PNSE que frequentavam o Ensino Secundário foram
alvo destas ações (FIG. 35).
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Mapa desenvolvido em www.geosaude.dgs.pt
00,0 – 19,9 horas/semana
20,0 – 29,9 horas/semana
30,0 – 49,9 horas/semana
50,0 – 119,9 horas/semana
Sem Dados
Fonte dos dados: ARS Norte, ARS Centro, ARS LVT, ARS Alentejo, ARS Algarve

FIG. 36 | Carga horária das Equipas de Saúde Escolar por grupo de 2.500 alunos, por Agrupamento de Centros de Saúde,
ano letivo 2016/17.
Observam-se muitas discrepâncias na distribuição da
carga horária das equipas de Saúde Escolar nos vários

por grupo de 2.500 alunos. É preciso notar que este rácio é muito sensível ao número total de alunos que fre-

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) (FIG. 36).
Por exemplo, quer a região Centro quer o Alentejo têm
equipas em que a referências de 30 horas semanais por
grupo de 2.500 alunos é largamente ultrapassada e outros com evidente défice de horas alocadas ao Pro-

quentam as escolas da área de intervenção de casa
ACES. Assim, ACES com um número reduzido de alunos
e uma alocação razoável de horas semanais dedicadas
ao Programa, facilmente ultrapassam o valor de referência de 30 horas semanais por grupo de 2.500 alunos.

grama. As situações mais preocupantes verificam-se nos
ACES AltoTrás-os-Montes/Nordeste e Cávado II- Ge-

Por outro lado, deve ser referido que existem muitos
elementos das equipas de Saúde Escolar não têm uma

rês/Cabreira (Norte), cujas equipas de Saúde Escolar
têm menos de 10 horas semanais alocadas por grupo de
2.500 alunos. Por outro lado, existem vários ACES que

carga horária definida alocada ao Programa Nacional de
Saúde Escolar e, tratando-se de recursos partilhados
dos ACES, são muitas vezes desviados para outras tare-

têm alocadas ao Programa mais de 50 horas semanais

fas conforme as necessidades (e.g. durante os picos de
afluência à vacinação contra a gripe sazonal).
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Promoção e Educação para a Saúde
Em paralelo com o Programa Nacional de Saúde Escolar,
existem diversas políticas públicas relacionadas com a
Promoção e Educação para a Saúde em meio escolar levadas a cabo pelo setor da Educação. Tendo por base
os conceitos de Promoção e Educação para a Saúde em
meio escolar, desenvolvidos durante os anos 90 através
da Rede Europeia de Escolas Promotoras da Saúde, o
Ministério da Educação tem desenvolvido diversas ações
no sentido de apoiar as escolas na adoção destes conceitos. Desde 2005, todas as escolas devem incluir obrigatoriamente a área da Promoção e Educação para a
Saúde no seu Projeto Educativo [22] e, desde 2009,
cada Agrupamento de Escolas e escola não agrupada deverá ter uma equipa interdisciplinar de Educação para
a Saúde e Educação Sexual, com uma dimensão adequada ao número de turmas existentes, coordenada por
um professor [34,35].
Com o objetivo de reforçar o apoio às escolas no desenvolvimento de atividades de Promoção e Educação para
a Saúde, foi lançado, no ano letivo de 2014/15, o novo
Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde
(PAPES), disponibilizando materiais de apoio e funcionando como um instrumento para monitorizar o desenvolvimento do trabalho das escolas segundo o conceito
Escola Promotora de Saúde [36]. O PAPES tem como finalidade incentivar as escolas a:
§
§

promover a literacia em saúde;
promover atitudes e valores que suportem comportamentos saudáveis;

§
§
§
§

valorizar comportamentos de estilos de vida saudáveis;
criar condições ambientais para uma escola promotora de saúde;
universalizar o acesso à educação para a saúde
em meio escolar;
consolidar o apoio aos projetos em meio escolar.

No ano letivo 2016/17, foi concedido apoio no âmbito
do PAPES a 299 Agrupamentos de Escolas ou escolas não
agrupadas. Destas, a maioria (74,4%) integrava o 3.º ciclo do Ensino Básico e apenas 47,8% integrava o Ensino
Secundário.
As candidaturas ao PAPES envolveram 308.442 alunos
matriculados nos 299 Agrupamentos de Escolas ou escolas não agrupadas apoiados pelo programa (TABELA 8).
Nas candidaturas apresentadas ao PAPES, as áreas temáticas de Saúde Mental, Educação Alimentar e Atividade Física, Comportamentos Aditivos e Dependências,
e Afetos e Educação para a Sexualidade foram abordadas em todas as escolas candidatas no ano letivo
2016/17. A área de Primeiros Socorros/Suporte Básico
de Vida foi abordada em metade (50,0%) das escolas,
seguida das áreas de Higiene Pessoal (43,0%), Segurança
e Prevenção de Acidentes (36,6%) e Saúde Oral (19,0%).
Para além de apoio técnico, o PAPES contemplou no ano
letivo 2016/17 a distribuição de 135.000 € pelas escolas, de acordo com a coerência do projeto, a envolvência com vários parceiros (nomeadamente da Saúde Escolar) e o número de alunos abrangidos.

TABELA 8 | Número de alunos abrangidos por projetos no âmbito do Programa de Apoio à Promoção e Educação para a
Saúde (PAPES), ano letivo 2016/17.
Alunos(as) abrangidos(as)
Nível de Educação/Ensino
n

%

Pré-Escolar

33.799

11,0%

1.º Ciclo do Ensino Básico

87.691

28,4%

2.º Ciclo do Ensino Básico

48.376

15,7%

3.º Ciclo do Ensino Básico

76.474

24,8%

Ensino Secundário

62.102

20,1%

308.442

100,0%

TOTAL

Fonte: DGE
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Apesar da atribuição da Saúde Escolar, em exclusivo, ao
Ministério da Saúde, a colaboração e articulação entre a
Educação e a Saúde continua a existir na conceção de documentos orientadores para as escolas em matéria de Educação para a Saúde e de Saúde Escolar.
Um exemplo dessa forte parceria é o Referencial de Educação para a Saúde [37]. Este documento, elaborado pela
Direção Geral de Educação em parceria com a Direção-Geral da Saúde e o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), pretende ser uma
ferramenta educativa flexível, de adoção voluntária, passível de ser utilizada e adaptada em função das opções e
das realidades de cada contexto educativo, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário, nas suas diferentes modalidades. Para além das escolas, o Referencial
pode também ser utilizado por “outras entidades e agentes educativos, de caráter formal ou não-formal, que pretendam desenvolver projetos de promoção de estilos de
vida saudáveis com crianças e jovens, bem como a pais e
encarregados de educação e a cuidadores” [37]. O Referencial de Educação para a Saúde encontra-se organizado
por níveis de educação e por ciclos de ensino, oferecendo,
para cada um deles, uma proposta de abordagem específica de Promoção e Educação para a Saúde. No novo Referencial (2017) foram identificados cinco temas globais
[37]:
§
§
§
§
§

Estas são, portanto, as áreas prioritárias para o desenvolvimento de atividades de Promoção e Educação para a Saúde nas Escolas. Para a coordenação destas atividades, os
Agrupamentos de Escolas ou escolas não agrupadas designam um Coordenador de Projeto de Educação para a Saúde. A organização das atividades varia de escola para escola, havendo dias ou semanas temáticas dedicadas a temas do âmbito da saúde. Existem inúmeras iniciativas levadas a cabo nas escolas nacionais no âmbito de protocolos
interinstitucionais com enfoque em diversas áreas, incluindo saúde oral, alimentação saudável, atividade física ou
saúde mental. Existem escolas com gabinetes especificamente dedicados a prestar informações e apoio aos alunos
em questões de saúde e de educação sexual.
Ao nível local, as unidades de saúde colaboram frequentemente com as escolas no diagnóstico, na definição de prioridades de intervenção e no desenho dos projetos de educação para a saúde. Deste modo, as equipas de Saúde Escolar, sediadas nos Agrupamentos de Centros de Saúde,
integram as equipas de Promoção e Educação para a Saúde
das escolas e intervêm ativamente no processo.
É de destacar o alinhamento e a articulação entre os setores da Saúde e da Educação no delineamento de estratégias e orientações para a promoção e educação para a saúde em meio escolar, o que permite que as diversas intervenções levadas a cabo nas escolas sejam consistentes e
orientadas para os mesmos problemas de saúde. Essa articulação também é feita ao nível da formação de profissionais dos setores da saúde e da educação que desenvolvem
atividades de Saúde Escolar e Promoção e Educação para
a Saúde nas escolas.

Saúde Mental e Prevenção da Violência;
Educação Alimentar;
Atividade Física;
Comportamentos Aditivos e Dependências;
Afetos e Educação para a Sexualidade.

10 | SELO ESCOLA SAUDÁVEL
Com a sua primeira edição no ano letivo 2017/18, o Selo Escola
Saudável, uma iniciativa da Direção-Geral da Educação com a
colaboração da Direção-Geral da Saúde, pretende premiar as
escolas que privilegiem, no seu quotidiano, a promoção da saúde e do bem-estar da comunidade educativa.
Na primeira edição, o Selo Escola Saudável foi atribuído por níveis de certificação:
§ Nível I – Iniciação;
§ Nível II – Intermédio;
§ Nível III – Avançado.
A atribuição do Selo Escola Saudável depende de uma candidatura da iniciativa dos Agrupamentos de Escolas ou escolas
não agrupadas, sejam elas públicas ou privadas. O selo é atribuído desde que as escolas obtenham a classificação mínima
estabelecida para cada nível de certificação. Este escalonamento pretende incentivar as escolas a participar e a melhorar as suas práticas na implementação da Educação para a Saúde em meio escolar, com vista ao seu desenvolvimento
e reconhecimento enquanto Escola Saudável.
Na primeira edição, foram recebidas mais de 300 candidaturas, tendo 48 escolas recebido a certificação de nível III, 69
a certificação de nível II e 174 a certificação de nível I [38].
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2.3 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Lançado em 2012 [39], o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável é um dos onze programas
prioritários aprovados pela Direção-Geral de Saúde e
tem como finalidade melhorar o estado nutricional da
população, incentivando a disponibilidade física e económica de alimentos constituintes de um padrão alimentar saudável e criar as condições para que a população os valorize, aprecie e consuma, integrando-os nas
suas rotinas diárias [40].
Considerando as linhas de orientação da Organização
Mundial da Saúde e da Comissão Europeia, o Programa
Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável possui
cinco objetivos gerais [40]:

§
§

Aumentar o conhecimento sobre o consumo de
alimentos pela população portuguesa;
Modificar a disponibilidade de certos alimentos,
nomeadamente em escolas, locais de trabalho e
espaços públicos;

§

Informar e capacitar a população em geral, especialmente os grupos mais desfavorecidos, sobre como comprar, cozinhar e armazenar alimentos saudáveis;

§

Identificar e promover ações transversais para
incentivar o consumo de alimentos de qualidade,
com a colaboração de outros setores público e
privado, nomeadamente nos domínios da agricultura, desporto, ambiente, educação, segurança social e municípios;

§

Melhorar a qualificação e modo de ação dos diferentes profissionais que, através da sua atividade, podem influenciar conhecimentos, atitudes e comportamentos na área da alimentação.

Entre as metas a atingir até 2020, o Programa Nacional
para a Promoção da Alimentação Saudável inclui, entre outros, “impedir o aumento de crianças e jovens com peso
a mais” [41].
Os dados do 2.º Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN-AF), recolhidos entre 2015 e 2016,
ilustram a situação alimentar e nutricional da população e
permitem identificar as franjas da população em situação
risco nutricional.

Relativamente ao consumo alimentar da população portuguesa, os resultados do Inquérito indicam disparidades significativas entre diferentes grupos etários da população portuguesa. As crianças (3-9 anos) e adolescentes (10-17 anos)
eram os grupos etários que consumiam maior quantidade de
leite, iogurte e leite fermentado e de cereais de pequenoalmoço infantis. Porém, eram os grupos da população que
ingeriam menor quantidade de fruta e produtos hortícolas,
destacando-se os adolescentes como o grupo etário que
consumia significativamente menos fruta fresca e hortícolas
(97 g/dia e 133 g/dia, respetivamente) [42]. O consumo
de fruta e produtos hortícolas é um dos indicadores
mais utilizados em todo o mundo para avaliar a qualidade da alimentação. A Organização Mundial da Saúde
recomenda um consumo igual ou superior a 400 g/dia
de alimentos deste grupo (equivalente a 5 ou mais porções diárias) [43]. Analisando a situação por faixas etárias os dados revelam-se especialmente preocupantes
no grupo das crianças e dos adolescentes, em que a prevalência de inadequação alcançou os 72% e os 78%, respetivamente [42].
Quanto ao consumo de água, as crianças eram as que
menos água bebiam, consumindo em média menos de
meio litro por dia (432 mL/dia), enquanto os adolescentes consumiam em média 738 mL/dia [42]. A prevalência de consumo diário de um ou mais refrigerantes foi
de 13% nas crianças e 34% nos adolescentes, sendo que
nos adolescentes que bebiam refrigerantes, 25% bebia
aproximadamente dois refrigerantes por dia [42].
A prevalência de obesidade obtida no Inquérito Alimentar
Nacional e de Atividade Física foi de 7,7% nas crianças
com menos de 10 anos e de 8,7% nos adolescentes (1017 anos) [42]. No total da amostra com menos de 18
anos, a prevalência de obesidade foi de 8,3% (FIG. 37).
Outros inquéritos conduzidos recentemente na população escolar encontraram prevalências distintas, conforme as idades das amostras (FIG. 38 e FIG. 39). Embora a comparação entre os estudos deva ser feita com
precaução, devido às diferentes amostras e metodologias utilizadas, eles traçam um retrato atual da obesidade nas crianças e jovens em Portugal.
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NORTE
Pré-Obesidade
Obesidade

23,6%
4,5%

CENTRO

AÇORES
Pré-Obesidade
Obesidade

Pré-Obesidade
Obesidade

22,8%
8,7%

19,2%
9,5%

ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

Pré-Obesidade
Obesidade

19,6%
9,9%

ALENTEJO
Pré-Obesidade
Obesidade

17,6%
12,2%

MADEIRA
Pré-Obesidade
Obesidade

17,2%
12,8%

ALGARVE
Pré-Obesidade
Obesidade

14,9%
12,1%

TOTAL
Pré-Obesidade
Obesidade

20,6%
8,3%

Fonte: IAN-AF [42]

FIG. 37 | Prevalência de pré-obesidade(1) e obesidade(2) em indivíduos menores de 18 anos no estudo IAN-AF (201516)(3), por região (NUTS-II).
Notas: (1) Pré-obesidade: IMC entre 25,0 e 29,9 kg/m2 (2) Obesidade: IMC igual ou superior a 30,0 kg/m2 (3) Amostra: 2.155 indivíduos menores
de 18 anos.

O inquérito Health Behaviour in School-aged Children
(HBSC) mais recente, realizado em 2014, registou uma

obesidade de 3,6%. Foram encontrados valores semelhantes nas crianças que frequentavam o 8.º ano (15,5%

prevalência de obesidade de 3,0% e uma prevalência de
pré-obesidade de 15,2% nas crianças que frequentavam
os 6.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade em Portugal con-

pré-obesidade e 2,9% de obesidade). Quanto às crianças
que frequentavam o 10.º ano, 13,3% apresentavam préobesidade e 2,1% apresentavam obesidade [44]. Os ra-

tinental (FIG. 38) [44]. As maiores prevalências de préobesidade e de obesidade foram encontradas na região
de Lisboa e Vale do Tejo, enquanto a região do Algarve
registava as menores prevalências (FIG. 38). As crianças que frequentavam o 6.º ano de escolaridade registavam uma prevalência de pré-obesidade de 16,0% e de

pazes participantes no inquérito registaram uma prevalência de 16,0% de pré-obesidade e 3,8% de obesidade,
enquanto as raparigas registaram valores inferiores:
14,4% e 2,3%, respetivamente [44].
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NORTE
Pré-Obesidade
Obesidade

15,4%
2,9%

CENTRO
Pré-Obesidade
Obesidade

14,4%
2,6%

LISBOA E VALE DO TEJO
Pré-Obesidade
Obesidade

16,1%
4,1%

ALENTEJO
Pré-Obesidade
Obesidade

14,7%
2,7%

TOTAL
Pré-Obesidade
Obesidade

15,2%
3,0%

ALGARVE
Pré-Obesidade
Obesidade

13,9%
1,6%

Fonte: HBSC [44]

FIG. 38 | Prevalência de pré-obesidade(1) e obesidade(1) em alunos que frequentavam os 6.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade no inquérito HBSC (2014)(2), por região de saúde.
Notas: (1) No inquérito HBSC, o índice de massa corporal foi categorizado seguindo o critério de Cole et al [45]. (2) Amostra: 6.026 alunos que
frequentavam os 6.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade em Portugal continental.

O estudo Childhood Obesity Surveillance Initiative
(COSI), conduzido em 2016, encontrou uma prevalência

obesidade (14,0%) (FIG. 39). A região Norte registou a
maior prevalência de pré-obesidade (20,7%) (FIG. 39). Os

de 11,7% de obesidade e de 19,0% de pré-obesidade nas
crianças que frequentavam o 1.º ciclo do Ensino Básico
no território nacional (FIG. 39) [46]. Lisboa e Vale do

resultados do estudo COSI (2016) indicam que o sexo
masculino é o que apresenta maior prevalência de obesidade em todos os intervalos de idade considerados

Tejo (9,7%) e Algarve (8,6%) foram as regiões que apresentaram menor prevalência de obesidade infantil. Pelo
contrário, os resultados foram particularmente preocu-

[46]. A análise por idades revelou que a prevalência de
obesidade era de 10,4% nas crianças de 6 anos, 11,4%
nas crianças de 7 anos e 13,9% nas crianças de 8 anos

pantes nos Açores, onde se registou a maior prevalência
de obesidade (17,0%) e onde esta foi superior à de pré-

[46].
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NORTE
Pré-Obesidade
Obesidade

20,7%
13,2%

AÇORES
Pré-Obesidade
Obesidade

14,0%
17,0%

CENTRO
Pré-Obesidade
Obesidade

17,9%
12,1%

ALENTEJO
Pré-Obesidade
Obesidade

MADEIRA
Pré-Obesidade
Obesidade

14,9%
12,2%

19,0%
12,6%

LISBOA E VALE DO TEJO
Pré-Obesidade
Obesidade

ALGARVE

19,6%
9,7%

Pré-Obesidade
Obesidade

12,5%
8,6%

TOTAL
Pré-Obesidade
Obesidade

19,0%
11,7%

Fonte: INSA/COSI [46]
(1)

(2)

FIG. 39 | Prevalência de pré-obesidade e obesidade em crianças em idade escolar do 1.º ciclo do Ensino Básico, dos
6 aos 8 anos, no estudo COSI Portugal 2016(3), por região de saúde.
Notas: (1) Pré-obesidade: IMC/idade ≥ +1desvio-padrão (DP) da mediana da referência, equivalente ao Percentil 85 (P85) e < +2DP (P97). (2)
Obesidade: IMC/idade ≥ +2DP (equivalente ao P97). (3) Amostra: mostra: 6.745 crianças em idade escolar do 1.º ciclo do Ensino Básico, dos 6
aos 8 anos.

Dos vários inquéritos conclui-se que tanto a pré-obesidade como a obesidade tendem a diminuir com a idade,
o que coloca as crianças mais novas com as prevalências

paração com o estudo COSI de 2008, a prevalência de
obesidade em crianças dos 6 aos 8 anos diminuiu de 15,3%
para 11,7% [46].

mais elevadas de pré-obesidade e de obesidade. Concluise também que, em relação ao inquérito HBSC realizado
em 2010 existiu uma diminuição da prevalência de obesidade em crianças que frequentavam os 6.º, 8.º e 10.º

Apesar desta tendência de melhoria, a prevalência de
obesidade infantil permanece elevada em Portugal. Uma
das causas para esta situação relaciona-se com o facto
de as crianças portuguesas continuarem a passar dema-

anos de escolaridade de 3,4% para 3,0% [44], e em com-

siado tempo em atividades sedentárias, como jogos eletrónicos (ver 2.4 | ATIVIDADE FÍSICA).
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Desde dezembro de 2017, Portugal dispõe de uma Estratégia
Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável, estruturada em quatro eixos principais [47]:
1.

2.

3.
4.

Modificar o meio ambiente onde as pessoas escolhem
e compram alimentos, através da modificação da disponibilidade de alimentos em certos espaços físicos e
promoção da reformulação de determinadas categorias de alimentos;
Melhorar a qualidade e acessibilidade da informação
disponível ao consumidor, de modo a informar e capacitar os cidadãos para escolhas alimentares saudáveis;
Promover e desenvolver a literacia e autonomia para
o exercício de escolhas saudáveis pelo consumidor;
Promover a inovação e o empreendedorismo direcionado à área da promoção da alimentação saudável.

Esta estratégia apresenta dois desafios principais face a anteriores modelos de intervenção
em Portugal. Por um lado, trata-se de uma
proposta baseada na abordagem “saúde me
todas as políticas” com o compromisso formal
de vários setores (agricultura, economia, finanças, educação, autarquias, mar). Por outro lado, apresenta uma intervenção centrada
na modificação da oferta alimentar por parte
da produção e nos espaços públicos, em vez
de outras anteriores focadas apenas na educação do cidadão.
Seguindo esta abordagem, foram já implementadas medidas relativas à oferta alimentar nas máquinas de venda automática das instituições do Serviço Nacional de Saúde [48],
posteriormente alargadas aos bares, bufetes e
cafetarias destas instituições [49]. Em 2017,
através da Lei do Orçamento de Estado, foi
criado o Imposto Especial de Consumo de Bebidas adicionadas de Açúcar ou Edulcorantes.
Todas as bebidas adicionadas de açúcar ou edulcorantes são
abrangidas pelo imposto, mas existem dois níveis de taxação
em função do teor de açúcar destas bebidas [50]:

§

8,22€ por hectolitro para bebidas com um teor de
açúcar inferior a 80 g/L

§

16,46€ por hectolitro para bebidas com um teor de
açúcar igual ou superior a 80 g/L.

De acordo com dados preliminares de um estudo de avaliação do impacto desta medida, com base no conjunto de dados disponibilizados pela Associação Portuguesa de Bebidas
Refrescantes Não Alcoólicas e da Autoridade Tributária e
Aduaneira, verificou-se em 2017 uma quebra de 4,3% de
vendas relativamente ao período homólogo e uma redução
de quase 50% no consumo de bebidas com um teor de açúcar

superior a 8 g por 100 ml, o que pode ser o resultado quer
de processos de reformulação das bebidas quer de mecanismos de transferência de consumo para bebidas com menor
teor de açúcar [51].
As crianças e jovens são alvo constante de estratégias de
marketing e publicidade de alimentos e existem diversos estudos que demonstram que o marketing alimentar tem impacto nas preferências alimentares das crianças, bem como
nos seus hábitos de consumo alimentar. Assim, o Programa
Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável prevê
que, até ao final de 2018, seja publicada legislação que regule o marketing e a publicidade de alimentos dirigidos a
crianças [51].
Existem igualmente várias políticas públicas relativamente
ao fornecimento de refeições nos estabelecimentos escolares. Instituído em 1990, o Programa Leite Escolar prevê a
distribuição diária e gratuita
de 20cl de leite escolar às crianças que frequentam a educação pré-escolar e aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, ao longo de todo o ano
letivo [52]. Para complementar necessidades nutricionais
das crianças da educação
pré-escolar e dos alunos do
1.º ciclo do ensino básico da
rede pública, podem ser associados ao leite escolar outros alimentos saudáveis. Em
2006, foi aprovado o novo
modelo de gestão do Programa Leite Escolar [53] e
posteriormente foi regulamentado o regime de concessão da ajuda comunitária destinada à distribuição de leite e
produtos láteos aos alunos dos estabelecimentos de ensino
no continente e nas regiões autónomas [54]. Com vista a
uma melhor eficiência da ajuda concedida no âmbito da distribuição gratuita de leite e fruta escolar, e ao reforço da
sua dimensão educativa, estes regime foram fundidos num
único – o Regime Escolar – aplicável a partir do ano letivo
2017/18 [55,56].
Em 2006, em articulação com a Direção-Geral da Saúde, foi
publicado pelo Ministério da Educação o manual Educação
Alimentar em Meio Escolar – Referencial para uma oferta
alimentar saudável destinado a funcionar como um guião
dirigido aos estabelecimentos de ensino, no sentido de os
ajudar a disponibilizar serviços cada vez mais em sintonia
com os princípios da educação alimentar e da alimentação
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saudável [57]. Porém, em 2007, foi regulamentado pelo Ministério da Educação que os bufetes escolares deveriam promover uma alimentação equilibrada e saudável e com condições de higiene [58]. Em 2012, essas recomendações foram
revistas, em colaboração com a Direção-Geral da Saúde, estando claramente elencados os géneros alimentícios a promover, a limitar e a não disponibilizar nos bufetes escolares [59].
Relativamente aos refeitórios
escolares, foram publicadas
em 2018 as novas orientações
do Ministério da Educação, elaboradas em colaboração com o
Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável e a Ordem dos Nutricionistas [60]. As novas orientações
foram produzidas na sequência
de nova legislação relativa à
obrigatoriedade de existência
de opções vegetarianas nos refeitórios escolares [61] e resultam também do trabalho desenvolvido no âmbito do Grupo
de Acompanhamento para a
salvaguarda e promoção da Dieta Mediterrânica [62], da Comissão Nacional de Combate ao
Desperdício Alimentar [63] e do Grupo de Trabalho para a
elaboração de uma estratégia para a promoção da alimentação saudável, do qual resultou a Estratégia Integrada para a
Promoção da Alimentação Saudável [47]. As novas orientações são exaustivas e, para além de continuarem a especificar
os géneros alimentícios a promover, a limitar e a não disponibilizar nos bufetes dos estabelecimentos de ensino, apresentam várias sugestões de ementas vegetarianas e de dieta mediterrânica.
Na realidade, a maioria das escolas não cumpre a proporção
3:1 entre Géneros Alimentícios a Promover e Géneros Alimentícios a Limitar [64]. Um estudo recente, com uma amostra
de 156 escolas públicas 5 escolas privadas a nível nacional,
revelou que só 3,7% das escolas cumprem os horários dos dois
períodos do bufete escolar e que somente 1,3% respeitam a
proporcionalidade de 3:1 entre Géneros Alimentícios a Promover e Géneros Alimentícios a Limitar [64]. O estudo alerta
que as Máquinas de Venda Automática existentes nas escolas
continuam a conter alimentos a limitar e a não disponibilizar
e que muitas não são bloqueadas à hora de almoço [64].
Paralelamente aos programas nacionais, existem outras iniciativas a nível regional de promoção da alimentação saudável
em ambiente escolar.
A Direção Regional de Educação da Madeira, implementou no
ano letivo 2001/02, o projeto Rede de Bufetes Escolares Saudáveis [http://rbes.weebly.com] dirigido às escolas Básicas
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de 2.º/3.º Ciclo e Secundárias da Região Autónoma da Madeira. Inicialmente com 6 escolas, a Rede de Bufetes Escolares Saudáveis envolve já 20 dos 35 Estabelecimentos da Rede
de Ensino Público e Particular. A Rede de Bufetes Escolares
Saudáveis pretende aumentar a disponibilidade alimentar
nos bufetes escolares através da promoção de alimentos nutricionalmente equilibrados em detrimento daqueles que,
pela sua composição, constituem alternativas
menos saudáveis, assim como a exposição apelativa e a decoração alusiva à alimentação.
Sob a coordenação da Direção Regional de Educação as escolas participantes neste projeto desenvolvem várias atividades com a envolvência
e a participação ativa dos alunos e docentes,
bem como dos restantes membros da comunidade não-educativa, os funcionários do bar e da
cantina, na dinamização de atividades promotoras e de alternativas alimentares saudáveis nas
escolas. As atividades desenvolvidas incluem as
semanas promocionais (um ou mais produtos alimentares são destacados no bufete escolar);
confeção/preparação de uma ementa; atividades físicas alusivas à alimentação; datas festivas
acompanhadas de promoções especiais no bufete; registos dos consumos do bar dos alunos;
ações de sensibilização; participação dos alunos na confeção
e distribuição de alimentação saudável.

Na região Norte, existe, desde 2009, o PASSE - Programa de
Alimentação Saudável em Saúde Escolar. Trata-se de um programa da Administração Regional de Saúde, em parceria com
a Direção Regional de Educação do Norte, que pretende promover comportamentos alimentares saudáveis e contribuir
para que exista um ambiente promotor da saúde, em especial
no que se refere à alimentação. O PASSE trabalha ainda outros determinantes da saúde, como a saúde mental, atividade
física e saúde oral. A criação e a gestão deste programa são
do PASSE Regional do Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde Norte, que realiza formação
às equipas PASSE locais. São estas equipas locais que, em conjunto com os Agrupamentos de Escolas, desenvolvem e implementam o Programa. Além da presença nos media, foram
concebidos livros ilustrados, videojogos para diferentes faixas etárias, um website [www.passe.com.pt] dedicado a crianças, jovens e adultos, e materiais destinados a eventos lúdicos. O serviço de alimentação escolar é também um dos al-

vos do PASSE, contribuindo para que a oferta alimentar esteja de acordo com as recomendações nutricionais. O PASSE
desenvolve diversas parcerias a comunidade extra-educativa,
nomeadamente autarquias, comércio, clubes, organizações
não governamentais e de base comunitária bem como outras
associações.
Estes e outros projetos encontram-se reunidos no MAPICO Mapeamento e Divulgação de Boas Práticas em Projetos de
Intervenção Comunitária na Área da Prevenção da Obesidade
e na Diminuição da Prevalência da Pré-obesidade e Obesidade

Infantil em Portugal, disponível no site do Programa Nacional
para a Promoção da Alimentação Saudável [www.alimentacaosaudavel.dgs.pt]. O MAPICO tem como principal objetivo
a realização de um mapeamento de programas de intervenção comunitária que visem a prevenção da obesidade ao nível
dos serviços de cuidados de saúde primários e também em
contexto escolar. Assim, foi feito o levantamento de todos os
projetos de intervenção comunitária que têm como objetivo
prevenção da obesidade infantil e a diminuição da prevalência da pré-obesidade e obesidade infantil ao nível nacional.

11 | REGIME DE FRUTA ESCOLAR
O Regime de Fruta Escolar é uma iniciativa de âmbito europeu, que pretende promover a prática de uma alimentação saudável.
Consiste na distribuição gratuita de uma peça/dose de fruta e/ou produtos hortícolas, duas vezes por semana, aos alunos do 1.º ciclo
do Ensino Básico e na realização de atividades no meio escolar que visam o desenvolvimento de competências de alimentação
saudável e o conhecimento das origens dos produtos agrícolas. O Regime de Fruta Escolar aplica-se aos Agrupamentos de Escolas e
escolas não agrupadas do setor público, em todo o território nacional.
Apesar deste programa não ter caráter obrigatório, Portugal aderiu ao Regime de Fruta Escolar no seu primeiro ano de implementação (ano letivo 2009-2010) [65]. A coordenação nacional do Regime de Fruta Escolar envolve uma ação intersectorial entre o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação [66]. Contudo, são as
autarquias as responsáveis pela implementação do Regime de Fruta Escolar a nível local, uma vez que, possuem competências ao
nível da gestão das escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico onde o regime é aplicado [67]. Nas Regiões Autónomas dos Açores e a
Madeira o modelo aplica-se da mesma forma, substituindo as autarquias pelas autoridades competentes. Os regimes de leite e fruta
escolar foram recentemente fundidos no Regime Escolar, tendo sido elaborada uma nova Estratégia Nacional de Implementação do
Regime Escolar em Portugal [66].
Ao longo dos vários anos do Regime de Fruta Escolar verifica-se uma tendência decrescente no número de autarquias aderentes
(FIG. 40). O número de alunos abrangidos mostra variações consideráveis ao longo dos anos, acompanhando a tendência verificada no número de autarquias aderentes (FIG. 40). Considerando o universo de alunos matriculados no 1.º ciclo do Ensino Básico
em escolas públicas no ano letivo 2016/2017, o Regime de Fruta Escolar registou uma taxa de cobertura de 41,4%.
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FIG. 40 | Evolução do número de autarquias aderentes e do número de alunos abrangidos pelo Regime de Fruta Escolar,
anos letivos 2009/10–2016/17.
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2.4 ATIVIDADE FÍSICA
A criação do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, em 2016, constituiu um importante passo para
aumentar o interesse da população pela prática regular de
atividade física e pela redução do tempo sedentário [68]. O
Programa funciona em harmonia com o Plano Nacional
de Saúde e com as principais orientações internacionais
na área, nomeadamente da Organização Mundial da Saúde. Os objetivos gerais do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física são [69]:
Aumentar a literacia, a valorização e a participação da população relativamente às diferentes
formas de atividade física, desportivas e nãodesportivas;

§

Capacitar os profissionais de saúde, e promover al-

Os vários estudos conduzidos recentemente em crianças
e jovens em Portugal mediram a prática de atividade
física de formas diversas. O inquérito Health Behaviour
in School-aged Children (HBSC), de 2014, revelou que
mais de metade (66,6%) das crianças que frequentavam os 6.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade em Portugal
continental praticava atividade física três ou mais vezes
por semana (FIG. 41). Essa percentagem foi mais elevada na região do Algarve e mais baixa na região Norte
[44]. Os mais novos (6.º ano) praticavam atividade física com mais frequência, enquanto os mais velhos (10.º
ano) eram os que mais frequentemente afirmavam
nunca praticar atividade física (FIG. 41) [44]. No geral,
verificou-se uma ligeira melhoria em relação ao inquérito anterior (2010), altura em que 61,5% dos inquiridos
praticavam atividade física pelo menos 3 vezes por semana [44].

terações estruturais, com vista generalização da
promoção da atividade física nos serviços de saúde;

§

Incentivar ambientes facilitadores de atividade física no lazer, nos transportes, no trabalho, na escola/universidade e nos demais contextos de vida;

§

Promover a vigilância da atividade física e dos seus
determinantes, e a valorização e reconhecimento
das boas práticas na promoção da atividade física.
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§

Nas metas a atingir até 2020, o Programa Nacional para a
Promoção da Atividade Física inclui “aumentar para 70% a
percentagem de adolescentes que pratica atividade física
três ou mais vezes por semana” [69].
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FIG. 41 | Prática de atividade física na última semana, Portugal continental, inquérito HBSC (2014).
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rário escolar, mas os adolescentes do 10º ano praticavam exercício fora do horário escolar durante mais horas por semana [44].

fora de casa (FIG. 42) [46]. A maior percentagem foi
observada na região do Alentejo (72,6%) e a menor percentagem foi registada no Algarve (63,8%) (FIG. 42).

Nunca

Menos 1 hora/dia

Cerca 1 hora/dia

Cerca 2 horas/dia

Cerca 3 ou mais horas/dia

Fim-de-semana

O estudo Childhood Obesity Surveillance Initiative
(COSI), realizado em 2016, analisou o tempo que a criança passou a brincar, a jogar e em outras atividades
lúdicas fora de casa durante a semana e aos fins-desemana. Os resultados mostraram que, durante a semana, a maioria das crianças que frequentavam o 1.º
ciclo do Ensino Básico brincava 1 hora por dia (35,3%)
ou 2 horas por dia (34,3%) fora de casa (FIG. 42) [46].
A região dos Açores registou a maior percentagem
(21,9%) de crianças que brincavam três ou mais horas
por dia fora de casa durante a semana e a região Norte
registou a percentagem mais baixa (9,4%) (FIG. 42). Durante o fim-de-semana mais de metade das crianças
(66,3%) brincava cerca de três ou mais horas por dia

Semana

Quanto à prática de exercício fora do horário escolar, o
inquérito HBSC verificou que mais de metade das crianças (63,7%) praticava exercício mais de duas vezes por
semana e que mais de um quarto (27,0%) dos inquiridos
fazia exercício físico cerca de uma hora por semana
[44].
Foram os rapazes que praticaram mais frequentemente
exercício fora do horário escolar, e faziam-no durante
mais horas semanais do que as raparigas [44]. Futebol
e basquetebol foram os desportos mais frequentemente
praticados por rapazes, enquanto as raparigas praticavam mais ginástica e natação.
As crianças que frequentavam do 6º ano foram os que
praticavam mais frequentemente exercício fora do ho-
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FIG. 42 | Tempo diário que a criança brinca fora de casa no estudo COSI Portugal 2016, por região.
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O 2.º Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física
(IAN-AF), realizado em 2015-16, avaliou a prevalência
de crianças e adolescentes entre os 6 e os 14 anos que
cumpria as recomendações de 60 minutos diários de atividade física moderada a vigorosa da Organização Mundial da Saúde [70]. No global, 57,5% das crianças entre
os 5 e os 14 anos cumpria esta recomendação, sendo
esta prevalência de 59,3% nas crianças entre os 6 e 9
anos e de 56,5% nas crianças dos 10 aos 14 anos [42].
Embora as diferenças entre sexos não fossem estatisticamente significativas, os rapazes apresentam frequências de cumprimento dos 60 minutos de atividade física
moderada a vigorosa mais elevadas, nos dois grupos
etários, sendo estatisticamente significativas no grupo
dos 6 aos 9 anos (sexo feminino: 53,4%; sexo masculino:
68,3%) [42].

O IAN-AF 2015-16 inclui também uma questão sobre a
prática de atividade física desportiva e/ou de lazer programada, com caráter “regular”. O inquérito concluiu
que 59,6% das crianças entre 3 e 14 anos praticavam
regularmente algum tipo de atividade física desportiva
e/ou de lazer programada, sendo a percentagem semelhantes entre rapazes (59,8%) e raparigas (59,4%) [42].
A percentagem mais elevada de participação em atividade física programada (71,2%) registou-se nas raparigas entre os 3 e os 5 anos, e a mais baixa verificou-se
nos rapazes do mesmo grupo etário (52,2%) [42]. Das
crianças que praticavam atividade física desportiva programada e regular, 54,6% fazia 1 a 2 sessões por semana, 22,6% fazia 3 sessões por semana e 21% fazia em
média 4 ou mais sessões semanais [42].
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FIG. 43 | Frequência da prática de atividade física desportiva e/ou de lazer programada em crianças dos 3 aos 14 anos
no estudo IAN-AF (2015-16), por região (NUTS-II).
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As regiões autónomas dos Açores (28,9%) e da Madeira
(28,9%) e o Alentejo (28,6%) foram aquelas onde se registou a maior percentagem de crianças a praticar 4 ou mais
sessões/semanais de atividade física programada (FIG.
43). Pelo contrário, a Área Metropolitana de Lisboa
(13,3%) e a região Norte (14,7%) foram as regiões com menor percentagem de crianças a participar em 4 ou mais
sessões semanais de atividade física desportiva programada e regular sendo, também, aquelas onde a prática 1
a 2 vezes por semana é mais frequente (63,9% na Área Metropolitana de Lisboa e 70,5% no Norte) (FIG. 43). As atividades mais frequentes no sexo feminino são a natação e
as atividades na área da dança e expressão, enquanto no
sexo masculino são a natação e o futebol, que é predomi-

Os três estudos analisaram igualmente as atividades sedentárias das crianças em Portugal. Segundo o inquérito
HBSC (2014), mais de metade dos adolescentes (58,1%) via
entre uma a três horas de televisão durante a semana, e,
durante o fim-de-semana, cerca de metade dos adolescentes (46,9%) via quatro ou mais horas de televisão (FIG. 44)
[44]. Os adolescentes do 8.º ano eram os que viam televisão durante mais horas, quer durante a semana (24,4%),
quer ao fim de semana (50,8%) (FIG. 44) [44]. Relativamente aos jogos de computador, metade dos adolescentes (50,5%) joga computador meia hora ou menos durante
a semana, enquanto mais de um terço dos adolescentes
(39,5%) joga computador entre uma a três horas durante o
fim de semana (FIG. 45). Tal como na televisão, também

nante na adolescência [42].

são os adolescentes que frequentam o 8.º ano de escolaridade que jogam computador durante mais horas, quer durante a semana, quer ao fim de semana (FIG. 45) [44].
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FIG. 44 | Número de horas a ver televisão, inquérito HBSC (2014).
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O estudo COSI 2016, que estudou crianças que frequentavam o 1.º ciclo do Ensino Básico, também analisou o
tempo que a criança passou a jogar no computador.
Este estudo verificou que, durante a semana, mais de
metade das crianças (59,1%) utilizava o computador durante cerca de uma hora por dia (FIG. 46) [46]. Durante
o fim de semana observou-se um aumento de horas despendidas a utilizar o computador para jogos eletrónicos
com utilização de duas horas ou mais por dia comparativamente aos dias de semana (FIG. 46) [46]. Regionalmente verificou-se a mesma situação comparativamente com a amostra nacional durante a semana: a
maioria das crianças utilizava o computador cerca de
uma hora por dia e ao fim de semana as crianças utilizavam o computador três ou mais horas por dia para
jogar jogos eletrónicos (FIG. 46). As regiões dos Açores

Nunca

Menos 1 hora/dia

(11,5%) e do Alentejo (6,7%) registaram as percentagens
mais elevadas de crianças que despendiam 3 ou mais horas
por dia durante a semana em jogos eletrónicos, situação
que se mantinha durante o fim de semana (49,0% e 48,1%,
respetivamente) (FIG. 46).
Finalmente, o IAN-AF 2015-16, que incluiu crianças e
adolescentes menores de 18 anos na sua amostra, concluiu que, durante a semana, apenas 36,5% das crianças e adolescentes via televisão por períodos de tempo
iguais ou superiores a 2 horas [42]. Contudo, aos fins de
semana, esta percentagem aumentava significativamente para 71,3% [42]. A prevalência de crianças e
adolescentes que viam, em média, 2 ou mais horas de
televisão por dia, aos fins de semana, era superior a 65%
em todas as regiões de Portugal (FIG. 47). Durante o fim
de semana, as maiores prevalências registavam-se nas re-
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FIG. 46 | Tempo diário dia que a criança despende a utilizar um computador em jogos eletrónicos no estudo COSI
Portugal 2016, por região.
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FIG. 47 | Prevalência de tempo passado a ver televisão (≥ 2 horas/dia) no estudo IAN-AF (2015-16), por região (NUTS
II), ponderada para a distribuição da população portuguesa.

giões do Alentejo (78,7%), Centro (78,6%) e Algarve
(78,0%), enquanto as regiões autónomas dos Açores

Nos últimos anos intensificou-se o lançamento de políticas
públicas para a promoção da atividade física. Paralela-

(49,4%) e Madeira (43,5%) registavam as maiores frequências de tempo de televisão igual ou superior a 2 horas por
dia durante a semana (FIG. 47). A região Norte registava
as menores prevalências de tempo de televisão ≥2ho-

mente ao Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, foi lançada, em Maio de 2016, a Estratégia
Nacional para a Promoção da Atividade Física, da Saúde e
do Bem-Estar, com o objetivo de consciencializar a popu-

ras/dia durante a semana (30,1%) (FIG. 47). A prevalência

lação para a importância da atividade física na saúde e de

de crianças que veem 2 horas ou mais de televisão por dia
diminuía à medida que a escolaridade dos pais era superior, independentemente de ser semana ou fim de semana
[42]. Os filhos de pais com menores níveis de escolaridade

implementar políticas intersectoriais e multidisciplinares
que visem a diminuição do sedentarismo e o aumento dos
níveis de atividade física [71]. Esta Estratégia Nacional define como um dos seus objetivos a promoção da atividade

apresentavam as prevalências mais elevadas de tempo a
ver a televisão (44,5% nos dias de semana e 77,4% nos dias
de fim de semana), sendo a prevalência de crianças e ado-

física “através de parcerias com diversas instituições e entidades”, nomeadamente com o setor da Educação [71].
O Ministério da Educação tem desenvolvido diversos pro-

lescentes que via mais de 2h/dia durante a semana particularmente baixa em filhos de pais com o nível de ensino

gramas para aumentar o número dos alunos que praticam
regularmente atividade física/desporto. A promoção da

superior (27,5%) [42].

atividade física, no âmbito do Sistema Educativo Português
decorre, predominantemente, dos conteúdos das orienta-
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ções curriculares para a educação pré-escolar, da componente de Expressões do Currículo e dos Programas da disciplina de Expressões no 1.º Ciclo do Ensino Básico, e de
Educação Física nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e no
Ensino Secundário, cuja oferta e frequência são obrigatórias. Complementarmente, os estabelecimentos educativos promovem a atividade física e desportiva, de carácter
formal e informal, através de atividades de Desporto Escolar, nas suas componentes interna (promoção, sensibilização) e externa (competição). As atividades do Desporto Escolar são de oferta obrigatória e estão presentes em todos
os níveis do ensino básico e secundário.
A Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade Física, da Saúde e do Bem-Estar prevê a elaboração de um
plano de ação intersectorial que inclua, entre outras, as
seguintes iniciativas [71]:
§
Reforço dos mecanismos de comunicação entre os diferentes atores e instituições dos sistemas de saúde
e escolar, designadamente os profissionais de saúde,
docentes, alunos e famílias;
§
Possibilidade de monitorização dos níveis de aptidão
física das crianças e jovens, designadamente

por via do Programa FITescola®.
Com um percurso histórico de mais de 80 anos, o Desporto
Escolar, encontra-se atualmente integrado na Direção Geral de Educação e tem como missão estimular a prática da
atividade física e da formação desportiva como meio de
promoção do sucesso dos alunos, de estilos de vida saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania
ativa, consagrando o disposto na Constituição da República
Portuguesa (Art.º 79.º): “todos têm direito à cultura física
e ao desporto” [72]. O Programa do Desporto Escolar
2017-2021 define as orientações para a realização dos projetos que irão contribuir para a melhoria da literacia física
dos alunos [73]. O novo programa segue as recomendações
da Organização Mundial de Saúde assim como as recomendações da Assembleia da República relativas à promoção
do desporto escolar e da prática desportiva pelos jovens
[74].
O Desporto Escolar pratica-se em todas as escolas do ensino público do país e proporciona aos jovens a prática de
37 modalidades, liderando o Futsal a tabela das modalidades mais praticadas. Para o ano letivo 2018-19, o Desporto
Escolar viu o crédito horário disponível reforçado [75].

12 | PROGRAMA FITescola®
O FITescola® é uma plataforma online [http://fitescola.dge.mec.pt], gratuita, que resulta
de uma parceria entre a Direção Geral de Educação e a Faculdade de Motricidade Humana (Universidade de Lisboa). O FITescola® tem como objetivo a promoção de estilos
de vida saudáveis, educando os jovens para serem fisicamente ativos, e permite também a avaliação da aptidão física e da atividade física de crianças e adolescentes através da aplicação de uma bateria de testes selecionados para o efeito. A plataforma
destina-se a todos os alunos do ensino básico e secundário, sendo a sua utilização extensiva aos técnicos de saúde e autarquias.
Através de uma senha, os professores acedem às suas turmas e alunos. É ao professor de
Educação Física que cabe a gestão do processo de avaliação, do registo, informação, aconselhamento e acompanhamento dos
alunos. Após os alunos realizarem as provas de avaliação da aptidão física, e do professor efetuar o seu registo, a plataforma
gera automaticamente 9 relatórios diferentes que podem ser visualizados pelos alunos e encarregados de educação em qualquer momento do percurso escolar. O aluno acede à sua área privada de informação através de uma senha e pode fazer o seu
registo diário de atividades e consultar os relatórios de todas as avaliações. A análise dos resultados permite avaliar e aconselhar o aluno tendo em conta a sua aptidão aeróbia, composição corporal, aptidão muscular e dispêndio energético. A avaliação e aconselhamento são baseados em critérios de saúde, identificando desempenhos saudáveis ou que necessitam de ser
melhorados. O FITescola® tem como referência uma base de dados nacional que permite situar o aluno relativamente à idade
e ao género e possibilita a acumulação de informação na plataforma para conhecer a situação nacional de forma dinâmica e
em tempo real. Este sistema de informação poderá constituir um contributo para a planificação de estratégias de apoio às
políticas de educação, de atividade física e de saúde. O FITescola® tem um conjunto variado de recursos educativos no âmbito
da aptidão física, os hábitos desportivos, a saúde e o bem-estar dos alunos, a hidratação, a nutrição, a atividade física, e
disponibiliza também materiais pedagógicos que podem facilitar o aconselhamento dos professores e a combater os comportamentos sedentários. Além dos professores e dos alunos, é necessária a participação ativa dos encarregados de educação,
permitindo o acompanhamento dos alunos por parte das famílias e ajudando, assim, a melhorar o processo educativo.
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A carga horária semanal da disciplina de Educação Física foi, em 2018, reforçada para os alunos do Ensino
Básico [76]. Assim, em vez de 135 minutos semanais, os
alunos têm agora uma carga horária da disciplina de 150
minutos por semana (TABELA 9), o que coloca Portugal
entre os país europeus que tem atribuído maior importância à disciplina [77]. Adicionalmente, foi eliminado

o regime excecional relativo à classificação da disciplina de Educação Física, passando esta a ser considerada, a par das demais disciplinas, para o apuramento
da classificação final de todos os cursos do ensino secundário [76].

TABELA 9 | Carga horária semanal da disciplina de Educação Física, por nível de ensino.
Nível de Educação/Ensino

Carga horária semanal

1.º Ciclo do Ensino Básico

5 horas(a)

2.º Ciclo do Ensino Básico

150 minutos

3.º Ciclo do Ensino Básico

150 minutos

Ensino Secundário

150 minutos(b)
Fonte: [76]

Notas: (a) É dada à escola a possibilidade de prever coadjuvações na Educação Artística e na Educação Física, sempre que adequado,
privilegiando, para o efeito, os recursos humanos disponíveis. (b) Cursos profissionais: 140 minutos.

As aprendizagens essenciais dos ensino básico e secundário da disciplina de Educação Física focam-se sobretudo
nas áreas de aptidão física (resistência, força, velocidade, flexibilidade e destreza geral) e de atividades físicas, com várias subáreas, das quais se destacam os jogos
desportivos coletivos (Basquetebol, Futebol, Andebol,
Voleibol) e ginástica (Solo, Aparelhos, Rítmica) [78,79].
O conteúdo das aprendizagens essenciais descreve, pormenorizadamente, para cada ano de escolaridade, os
objetivos que o aluno deve atingir em cada nível.
Estes conteúdos curriculares encontram-se alinhados
com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, segundo os quais se espera que os alunos adquiram
competências na área de Bem-estar, saúde e ambiente
[80]. As competências associadas a Bem-estar, saúde e
ambiente implicam que os alunos sejam capazes de [80]:
•

•

adotar comportamentos que promovem a saúde
e o bem-estar, designadamente nos hábitos
quotidianos, na alimentação, nos consumos, na
prática de exercício físico, na sexualidade e nas
suas relações com o ambiente e a sociedade;
compreender os equilíbrios e as fragilidades do
mundo natural na adoção de comportamentos
que respondam aos grandes desafios globais do
ambiente;

•

manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente
para o bem comum, com vista à construção de
um futuro sustentável.

À saída da escolaridade obrigatória, os alunos devem ser
“responsáveis e estar conscientes de que os seus atos e
as suas decisões afetam a sua saúde, o seu bem-estar e
o ambiente”. Espera-se que assumam uma crescente responsabilidade para cuidarem de si, dos outros e do ambiente e para se integrarem ativamente na sociedade;
que façam escolhas que contribuam para a sua segurança
e a das comunidades onde estão inseridos; e que estejam
conscientes da importância da construção de um futuro
sustentável e se envolvam em projetos de cidadania ativa
[80].
O estudo COSI (2016) revelou que a maioria (98,6%) das
escolas participantes no estudo disponibilizavam aulas de
Educação Física no currículo escolar, o que apenas não
se verificava nas regiões Norte (98,3%) e Centro (95,7%)
[46]. A maioria das escolas disponibilizavam 90 minutos
ou mais por semana de Educação Física às crianças do 1.º
ano (65,1%) e do 2.º ano (64,3%) [46]. A região dos Açores
destacava-se como a única região do país em que todas
as escolas disponibilizavam 90 ou mais minutos de Educação Física, tanto para as crianças do 1.º ano como do
2.º ano [46].
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2.5 SAÚDE MENTAL
As crianças e jovens constituem uma das áreas prioritárias
de intervenção no contexto político europeu e, nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde declarou que a saúde mental das crianças e jovens é uma área-chave para a
qual os profissionais e decisores políticos devem dirigir a
sua atenção e preocupações. O Pacto Europeu para a Saúde Mental e Bem-Estar apela a que os Estados membros
da União Europeia intervenham em cinco áreas prioritárias, sendo uma das quais a Saúde Mental na Juventude e
Educação.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em todo
o mundo, cerca de 20% das crianças e adolescentes sofrem
de problemas comportamentais, de desenvolvimento e
emocionais, sendo que um em cada oito, apresenta uma
perturbação mental [81].
Os dados epidemiológicos sobre a Saúde Mental de crianças e jovens em Portugal é muito limitado. É fundamental
que este grupo constitua uma prioridade na investigação
em Saúde Mental em Portugal de forma a possibilitar análises detalhadas e planeamento de ações concertadas.
Em Portugal, sabe-se que entre os 5 e os 14 anos, a maior
carga de doença na qualidade de vida se deve às perturbações mentais e comportamentais (22% do total de DALY
associados às doenças não transmissíveis) [82].
Os resultados do inquérito Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC), realizado em 2014, revelaram que

Taxa de mortalidade por suicídio (por 100.000
habitantes)

Total (H)

15-24 anos (H)

14,6% das crianças que frequentam os 6.º, 8.º e 10.º anos
de escolaridade se sentem infelizes [44]. As raparigas
mencionavam mais frequentemente sentirem-se infelizes
(18,9% das raparigas; 9,8% dos rapazes). Relativamente
aos sentimentos de tristeza, 3,8% das crianças que frequentavam o 6.º ano disseram sentir-se tristes/deprimidas
quase todos os dias, percentagem que aumentava para
5,9% das crianças que frequentavam o 8.º ano e 5,5% dos
que frequentavam o 10.º ano de escolaridade [44].
Relativamente ao bullying, segundo a UNICEF, Portugal é
o 15.º país com mais relatos de bullying na Europa e na
América do Norte, ficando mesmo à frente dos EUA [83].
O documento usou dados oficiais para mostrar que, no que
se refere ao bullying, entre 31% e 40% dos adolescentes
portugueses com idades entre os 11 os 15 anos disseram
ter sido intimidados na escola pelo menos uma vez em menos de dois meses [83].
Os dados sobre suicídio no grupo etário dos 15 aos 24 anos
em Portugal, mostram um ligeiro aumento na taxa de mortalidade por suicídio entre 2011 e 2016 em ambos os sexos
(FIG. 48). A taxa de suicídio em rapazes do grupo etário
15-24 anos foi superior à taxa global no sexo feminino em
2012 e 2015 (FIG. 48).
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FIG. 48 | Taxa de mortalidade por suicídio, total e grupo etário 15-24 anos, por sexo, Portugal, 2011-2016.
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Fonte: INE

Tendo em conta as características do espaço escola e a
agenda educativa de uma escola bem-sucedida, o contexto educativo representa um dos contextos com maior
potencial para a realização de ações de prevenção e promoção da saúde mental em crianças e jovens [84].
As evidências científicas disponíveis apontam para a custoefetividade da prevenção e promoção da saúde mental em
contexto educativo – os programas, desde que bem implementados, são eficazes e demonstram resultados positivos
estáveis e duradouros no desenvolvimento saudável e
bem-estar mental de crianças, jovens, famílias e comunidades.
A promoção eficaz da saúde mental exige que a enfâse
mude: de um foco exclusivo na educação dentro da sala

psicológica decorrer o mais precocemente possível, incluindo no contexto dos Jardins de Infância permitindo, entre
outros, avaliações iniciais mais compreensivas e o trabalho
em torno da educação parental, estimulando uma parentalidade positiva e autoritativa, aumento de fatores protetores e desenvolvimento de competências socioemocionais, entre outros.
O contributo dos profissionais de Psicologia a nível escolar
passa por uma resposta custo-efetiva a um amplo e diversificado conjunto de problemas (por exemplo, dificuldades
de aprendizagem, indisciplina ou problemas emocionais),
mas também pela implementação de programas de Saúde
Escolar focados na prevenção e promoção da Saúde Psicológica, com resultados positivos, estáveis e duradouros no

de aula para uma abordagem mais compreensiva na qual
a promoção da saúde mental opera de modo consistente
ao longo do currículo, do ambiente escolar e dos serviços
escolares, sendo integrada em programas e estruturas
dentro da escola [85].
É importante capacitar os alunos não só para as aquisições
académicas, mas também prepará-los para a responsabilidade de assumirem um papel cívico ativo que possa fazer
a diferença nas mudanças sociopolíticas que estão por vir.
O desenvolvimento de competências como a autonomia, a
resiliência, a perseverança, o otimismo e a generosidade
são os pilares do desenvolvimento socioemocional necessário ao bem-estar e Saúde Psicológica das crianças e jovens que serão os futuros adultos. Neste sentido, é necessário implementar estratégias e ações que visem aumentar
os fatores de proteção da Saúde Psicológica Escolar (por
exemplo, capacidade de adaptação e autorregulação emocional, relações interpessoais, comunicação ou resolução
de problemas) e minimizar os fatores de risco (discriminação sexual ou de género, exclusão social e estigma,

desenvolvimento saudável e no bem-estar de crianças, jovens, famílias e comunidades. As evidências científicas
disponíveis fundamentam o estabelecimento de intervenções multinível, a preponderância da prevenção e da diferenciação pedagógica como instrumentos de inclusão e de
eficácia educativa.
Para além das abordagens de pedagogia ativa e relacional,
a intervenção dos psicólogos nas escolas é fundamental
para aumentar a satisfação das crianças com a escola e
com a vida; melhorar a regulação emocional e as estratégias de resolução de problemas; diminuir o bullying e a
violência; aumentar o compromisso e o envolvimento com
a escola; melhorar o desempenho escolar e diminuir o absentismo e o abandono escolar; reduzir os problemas de
aprendizagem e os problemas emocionais (como a depressão e a ansiedade), assim como os comportamentos de
risco para a Saúde (por exemplo, o tabagismo, a gravidez
precoce ou o abuso de álcool e substâncias).
O custo da intervenção psicológica é geralmente baixo,
mas origina retornos económicos elevados. De acordo com

bullying e violência escolar, insucesso e abandono escolar,
dificuldades de aprendizagem e transições escolares difíceis). São inúmeros os programas neste âmbito que já se

vários estudos, o retorno do investimento pode atingir os
€12,57 por cada €0,75 gasto. Ou seja, os ganhos económicos com a intervenção psicológica podem ser até 17 vezes

mostraram custo-efetivos, nacional e internacionalmente.
Finalmente importa criar condições para a intervenção

superiores aos valores investidos.

13 | SELO ESCOLA SAUDÁVELMENTE
O Selo Escola SaudávelMente – Boas Práticas em Saúde Psicológica
e Sucesso Educativo pretende reconhecer e distinguir as escolas
portuguesas, cujas políticas e práticas educativas, demonstram
um compromisso forte e efetivo com a promoção do desenvolvimento, da aprendizagem, e da saúde psicológica de toda a comunidade educativa. A campanha, lançada pela Ordem dos Psicólogos Portugueses em 2017, materializa-se no site www.escolasaudavelmente.pt e está associada ao Selo Escola SaudávelMente. Após receção de 253 candidaturas, 99 escolas e agrupamentos de escolas públicos e privados foram distinguidos com o Selo Escola SaudávelMente – Boas Práticas de Saúde Psicológica e Sucesso Educativo 2016-2018.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA

§

Em 2016/17, havia 9.912 crianças com 6 ou mais anos (com idade para frequentar o 1º ciclo do Ensino
Básico) inscritas no ensino pré-escolar, um número quatro vezes maior do que há 10 anos.

§

No mesmo ano, 52,7% das crianças do ensino pré-escolar frequentavam estabelecimentos públicos, sendo
a percentagem de 86,9% para o ensino básico e de 78,7% para o ensino secundário. Verifica-se, contudo,
que várias intervenções da área da Promoção da Saúde estão direcionadas apenas para o ensino público,
como é o caso do Regime Escolar.

§

O Programa Nacional de Saúde Escolar propõe que a alocação horária das equipas de Saúde Escolar correspondam a 30 horas/semana por cada grupo de 2.500 alunos. Contudo, verificam-se muitas discrepâncias regionais. Muitos elementos das equipas de Saúde Escolar não têm carga horária alocada a este
Programa, sendo muitas vezes desviados para outras tarefas .

§

O Ministério da Educação promove o Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde que, em
2016/17, concedeu apoio a 299 agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, correspondendo a
308.442 alunos (11% do pré-escolar, 68,9 do ensino básico e 20,1% do secundário). A educação para a
saúde tem de abranger todos os alunos, desde as idades mais precoces e a concessão de prémios ou
reconhecimento constitui um estímulo às boas práticas.

§

As crianças (3-9 anos) e adolescentes (10-17 anos) são dos grupos populacionais que menos fruta e produtos hortícolas consomem, em particular os adolescentes (97 g/dia, quando o recomendado é 400 g/dia).
Estes dois grupos são também os que ingerem menos água.

§

Existem várias políticas públicas relativamente ao fornecimento de refeições saudáveis nas escolas. O
programa de distribuição gratuita de leite e fruta escolar foram fundidos num único, a partir de 2017/18,
para melhor eficiência dos apoios concedidos. No entanto, relativamente à fruta, tem havido uma diminuição no número de autarquias aderentes e de beneficiários ao longo dos anos, tendo abrangido apenas
41,4% das crianças do 1.º ciclo do Ensino Básico das escolas públicas, em 2016/17.

§

Diferentes estudos apresentam diferentes prevalências de obesidade e pré-obesidade nas crianças e jovens, mas todos apontam para prevalências elevadas e mais preocupantes nas crianças mais novas. Os
números mais alarmantes foram registados nos Açores, atingindo os 17% nas crianças do 1.º ciclo do Ensino
Básico.
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§

A par com a obesidade, verifica-se que as crianças e adolescentes portugueses passam demasiado tempo
em atividades sedentárias, como jogos eletrónicos e a ver televisão.

§

Em 2018, a carga horária semanal de Educação Física foi reforçada para os alunos do Ensino Básico,
passando dos 135 minutos semanais para 150, o que coloca Portugal entre os países europeus que atribui
maior importância a esta disciplina.
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ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE

Um dos fatores que desempenha um papel essencial para
a saúde e bem-estar das crianças é, sem dúvida, o acesso
a cuidados de saúde de qualidade. O direito à saúde ou
à proteção da saúde, consagrado na Constituição da República Portuguesa [1], é um direito social e o Serviço
Nacional de Saúde, criado em 1979 [2], constitui a concretização desse dever do Estado.

Todos têm direito à proteção da saúde e o
dever de a defender e promover.
Constituição da República Portuguesa (Art.º 64.º)

Como acontece relativamente a qualquer direito fundamental constitucionalmente acolhido, o Estado tem, face
ao direito à proteção da saúde, um dever de respeitar o
acesso individual ao bem protegido, um dever de proteger (contra agressões ou ameaças de outros particulares
ou de uma prestação deficiente dos respetivos cuidados
de saúde) e um dever de promover condições otimizadas
de acesso (melhorando as possibilidades existentes, criando, instituições e serviços, garantindo prestações que,
por si próprios, os indivíduos não teriam condições de assegurar). A Constituição estabelece que o direito à proteção da saúde é realizado “através de um serviço nacional de saúde universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito” [1].
Portanto, não apenas a existência de um Serviço Nacional
de Saúde, mas também as suas características de universalidade, generalidade e de tendencial gratuitidade adquirem juridicidade reforçada, no sentido em que se impõem soberanamente aos poderes constituídos, independentemente dos respetivos programas, opções e preferências políticas.
A Convenção dos Direitos da Criança, que Portugal ratificou em 1990, também consagra claramente o direito das
crianças gozarem o melhor estado de saúde possível e
beneficiarem de serviços médicos [3]. A Convenção dos
Direitos da Crianças sublinha que os Estados devem dar
especial atenção aos cuidados de saúde primários e às
medidas de prevenção, à educação em termos de saúde
pública e à diminuição da mortalidade infantil. Os países
devem esforçar-se por assegurar que nenhuma criança
seja privada do direito de acesso a serviços de saúde eficazes [3].

Os Estados Membros reconhecem à criança
o direito a gozar do melhor estado de saúde possível e a beneficiar de serviços médicos e de reeducação. Os Estados Membros velam pela garantia de que nenhuma
criança seja privada do direito de acesso a
tais serviços de saúde.
Convenção dos Direito da Crianças (Art.º 24.º)

Devido às características do seu sistema de saúde e à
existência do Serviço Nacional de Saúde, Portugal foi
capaz de, em poucas décadas, expandir e universalizar
a oferta de cuidados de saúde na infância. Como já foi
referido noutros capítulos deste relatório, o país dispõe
de diversas políticas públicas formuladas com o objetivo de assegurar uma vigilância em saúde adequada às
crianças e jovens, existindo igualmente uma forte preocupação em disponibilizar cuidados de saúde preventivos.
O acesso universal a cuidados de saúde infantil de qualidade, a par com a melhoria sustentada das condições
de vida da população, produziu transformações muito
profundas em indicadores de saúde como a mortalidade
infantil e a mortalidade abaixo dos 5 anos. As crianças
em Portugal nascem saudáveis e dispõe de serviços de
saúde para que possam crescer com saúde.
Este capítulo tem um enfoque particular no acesso aos
cuidados de saúde primários, à vacinação, à saúde oral
e à saúde mental. Ainda que possa parecer redutor analisar somente estas dimensões dos cuidados de saúde,
elas ilustram de forma abrangente o acesso das crianças
a cuidados de saúde primários, cuidados preventivos e
cuidados mais especializados. A saúde oral e a saúde
mental foram consideradas dimensões importantes para
o crescimento saudável e o bem-estar das crianças e,
por essa razão, incluídas na análise deste capítulo. São
ainda abordados aspetos relevantes relativamente ao
acesso a cuidados de saúde por parte de grupos mais
vulneráveis, como crianças migrantes. As disparidades
geográficas são um elemento importante na análise do
acesso aos cuidados de saúde, pelo que a análise de alguns indicadores neste capítulo é feita ao nível dos
Agrupamentos de Centros de Saúde.
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3.1 CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
O primeiro ponto de contacto dos utentes dentro do
Serviço Nacional de Saúde (SNS) é com o médico de família numa unidade de cuidados de saúde primários;
cada utente ou agregado familiar deve solicitar a atribuição de médico de família numa unidade de cuidados
de saúde primários da sua área de residência [4]. A criação das Unidades de Saúde Familiar, em 2007, e dos
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), em 2008,
reestruturou a organização dos cuidados de saúde primários do SNS [4]. Assim, os cuidados de saúde primários do SNS são essencialmente prestados pelos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), compostos por várias unidades funcionais que incluem Unidades de Saúde
Familiar (USF), Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) ou Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC).
O acesso à prestação de cuidados de saúde no SNS por
parte dos utentes é regulado por legislação relativa ao
regime das taxas moderadoras. Até 2015, apenas as crianças menores de 12 anos encontravam-se incluídas nas
categorias de isenção de pagamento de taxas modera-

judicial proferida em processo tutelar cível; e requerentes de asilo e refugiados e respetivos cônjuges ou
equiparados e descendentes diretos [7]. Em 2015, a categoria de isenção foi alargada a todos os menores de
18 anos [8]. Este alargamento da isenção foi justificado
como um “estímulo indireto (...) ao aumento da natalidade, no âmbito da adoção de políticas públicas para
a promoção da natalidade, a proteção das crianças e o
apoio às famílias” [8].
Em 2015, foi estipulado que nenhuma criança devia ficar privada de médico de família [9]. Esta garantia
aplica-se igualmente às crianças estrangeiras residentes em Portugal, e é efetivada, para os recém-nascidos,
através de um processo automático de atribuição de
médico de família, a requerimento dos seus representantes legais [9]. Com vista a operacionalizar esta legislação, foi criado em 2016 um programa de simplificação administrativa, no âmbito do Programa Nacional
de Saúde Infantil e Juvenil e do Programa Nacional de
Vacinação, composto por vários projetos designadamente o Nascer Utente e o Notícia Nascimento [10,11].

doras [5-7]. Encontravam-se igualmente isentos do pagamento de taxas moderadoras as crianças e jovens em
processo de promoção e proteção a correr termos em
comissão de proteção de crianças e jovens ou no tribunal; as crianças e jovens integrados em qualquer das
respostas sociais de acolhimento em virtude de decisão

Foram, portanto, intensificadas as políticas públicas no
sentido de facilitar o acesso de todas as crianças com
menos de 18 anos aos cuidados de saúde primários. Porém, este desígnio só poderá ser concretizado com o
reforço de profissionais de Medicina Geral e Familiar no
SNS.

14 | PROJETOS NASCER UTENTE E NOTÍCIA NASCIMENTO
No âmbito dos projetos Nascer Utente e Notícia Nascimento, todos os recém-nascidos têm, a partir de 1 de setembro de 2016,
médico de família logo após o seu nascimento, atribuído de forma automática pela instituição com bloco de partos, na lista
de utentes do médico de família da mãe ou do pai, prevalecendo a da mãe, no caso de os pais se encontrarem inscritos em
listas diferentes.
O projeto Nascer Utente permite a inscrição imediata no Registo Nacional de Utentes dos SNS, antes da alta hospitalar,
procedendo-se à atribuição do respetivo número de utente, a constar do Cartão de Cidadão, e de médico de família. Por seu
lado, o Projeto Notícia Nascimento permite o registo eletrónico em formulário próprio, traduzindo-se num instrumento de
comunicação entre os Cuidados de Saúde Hospitalares e os Cuidados de Saúde Primários, permitindo um maior e mais célere
acompanhamento dos novos utentes, bem como a introdução de alertas.
Nas situações em que a mãe e o pai não se encontrem inscritos em nenhuma lista de utentes de um médico de família, a
instituição com bloco de partos onde a criança nasce deve comunicar a Notícia Nascimento ao coordenador da unidade funcional (USF ou UCSP) mais próxima da residência da criança. Este deve proceder à inscrição da criança na lista de utentes de
um médico de família, preferencialmente de uma USF, salvo se um dos pais declarar expressamente preferência pela UCSP,
devendo ser dado conhecimento dessa inscrição ao presidente do Conselho Clínico e de Saúde do respetivo ACES [11].
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Em outubro de 2018, mais de dois anos após a entrada
em vigor da Lei que estipula que nenhuma criança devia
ficar privada de médico de família, existiam ainda mais
de 150.000 crianças (<18 anos) em todos o território nacional sem médico de família atribuído, sendo mais de
130.000 no continente (TABELA 10). A região de Lisboa
e Vale do Tejo era a que registava um maior número de
crianças sem médico de família atribuído, sendo quase
110.000, enquanto a região do Alentejo registava o menor número (2.545). No continente, vários ACES das regiões Norte e Centro registavam cobertura total ou

quase total de médico de família entre os utentes menores de 18 anos; pelo contrário registavam-se coberturas mais baixas (<80%) em alguns ACES das regiões de
Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve (TABELA 10).
Na Região Autónoma dos Açores, havia 5.275 crianças
sem médico de família atribuído, registando esta região
uma cobertura de médico de família entre menores de
18 anos de 80,4%. Com 17.249 menores de 18 anos sem
médico de família atribuído, a Região Autónoma da Madeira registava uma cobertura de 61,0% (TABELA 10).

TABELA 10 | Utentes menores de 18 anos inscritos(1) com e sem Médico de Família atribuído(2), por Região de Saúde e Agrupamento de Centros de Saúde (Continente)/Unidade de Saúde de Ilha (Açores)/Centro de Saúde (Madeira), 31 de outubro de 2018.
Total de utentes
<18 anos

Utentes <18 anos com Médico de Família atribuído

n
589.565

n
584.538

Alto Ave – Guimarães, Vizela e Terras de Basto

42.710

ARS NORTE

(3)

%

Utentes <18 anos sem Médico de Família atribuído

99,1

n
4.528

%

42.687

99,9

14

0,0

0,8

Alto Minho

35.003

34.960

99,9

17

0,0

Alto Trás-os-Montes – Alto Tâmega e Barroso

10.951

10.864

99,2

67

0,6

Alto Trás-os-Montes - Nordeste

15.886

15.704

98,9

37

0,2

Ave/Famalicão

19.908

19.840

99,7

61

0,3

Cávado I - Braga

33.939

33.202

97,8

734

2,2

Cávado II – Gerês/Cabreira

16.933

16.928

100,0

5

0,0

Cávado III – Barcelos/Esposende

26.078

26.026

99,8

48

0,2

Douro I – Marão e Douro Norte

14.948

14.620

97,8

289

1,9

Douro II – Douro Sul

9.871

9.848

99,8

13

0,1

Entre Douro e Vouga I – Feira e Arouca

23.650

23.523

99,5

116

0,5

Entre Douro e Vouga II- Aveiro Norte

17.160

17.147

99,9

10

0,1

Grande Porto I – Santo Tirso/Trofa

16.849

16.822

99,8

27

0,2

Grande Porto II – Gondomar

26.740

26.709

99,9

13

0,0

Grande Porto III – Maia/Valongo

37.766

37.324

98,8

434

1,1

Grande Porto IV – Póvoa Varzim/Vila Conde

25.642

25.638

100,0

3

0,0

Grande Porto V – Porto Ocidental

27.737

27.561

99,4

145

0,5

Grande Porto VI – Porto Oriental

17.540

17.391

99,2

149

0,8

Grande Porto VII - Gaia

25.200

24.183

96,0

1.010

4,0

Grande Porto VIII – Espinho/Gaia

29.863

29.453

98,6

384

1,3

Matosinhos

29.398

29.192

99,3

130

0,4

Tâmega I – Baixo Tâmega

26.844

26.697

99,5

97

0,4

Tâmega II – Vale do Sousa Sul

31.299

31.295

100,0

0

0,0

Tâmega III – Vale do Sousa Norte

27.650

26.924

97,4

725

2,6

ARS CENTRO

260.620

254.230

97,5

5.150

2,0

Baixo Mondego

55.172

54.061

98,0

789

1,4

Baixo Vouga

61.208

58.644

95,8

2.144

3,5

Beira Interior Sul

9.901

9.697

97,9

156

1,6

Cova da Beira

11.400

11.311

99,2

60

0,5

Dão-Lafões

39.594

39.025

98,6

472

1,2

Guarda

18.589

18.098

97,4

362

1,9

Pinhal Interior Norte

17.705

16.980

95,9

601

3,4

Pinhal Interior Sul

3.593

3.572

99,4

0

0,0

Pinhal Litoral

43.458

42.842

98,6

566

1,3
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TABELA 10 (cont.)| Utentes menores de 18 anos inscritos(1) com e sem Médico de Família atribuído(2), por Região de Saúde e Agrupamento de Centros de Saúde (Continente)/Unidade de Saúde de Ilha (Açores)/Centro de Saúde (Madeira), 31 de outubro de 2018.
Total de utentes
<18 anos

Utentes <18 anos com Médico
de Família atribuído

ARS LISBOA E VALE DO TEJO (4)

n
679.707

n
568.797

Almada/Seixal

65.068

%

Utentes <18 anos sem Médico de Família atribuído

83,7

n
109.440

%
16,1

56.725

87,2

8.115

12,5

Amadora

33.165

24.778

74,7

8.359

25,2

Arco Ribeirinho

41.722

31.674

75,9

10.026

24,0

Arrábida

43.194

31.607

73,2

11.471

26,6

Cascais

38.586

33.014

85,6

5.377

13,9

Estuário do Tejo

44.072

34.579

78,5

9.313

21,1

Lezíria

31.059

27.158

87,4

3.797

12,2

Lisboa Central

50.187

43.052

85,8

7.020

14,0
12,0

Lisboa Norte

48.126

42.257

87,8

5.797

Lisboa Ocidental e Oeiras

47.131

44.468

94,3

2.573

5,5

Loures/Odivelas

69.731

59.788

85,7

9.937

14,3

Médio Tejo

32.805

30.548

93,1

2.175

6,6

Oeste Norte

28.183

24.284

86,2

3.871

13,7

Oeste Sul

37.247

30.709

82,4

6.443

17,3

Sintra

69.431

54.156

78,0

15.166

21,8

ARS ALENTEJO

76.006

73.326

96,5

2.545

3,3

Alentejo Central

25.068

24.779

98,8

232

0,9

Alentejo Litoral

14.462

13.799

95,4

640

4,4

Baixo Alentejo

19.562

18.989

97,1

533

2,7

São Mamede

16.914

15.759

93,2

1.140

6,7

ARS ALGARVE

83.249

73.640

88,5

9.471

11,4

Barlavento

29.587

22.244

75,2

7.247

24,5

Algarve Central

44.527

42.242

95,1

2.149

4,8

Sotavento

9.135

9.054

99,1

75

0,8

SRS AÇORES

44.765

35.989

80,4

5.275

11,8

Corvo

56

56

100,0

0

0,0

Faial

2.592

2.543

98,1

28

1,1

Flores

513

504

98,2

6

1,2

Graciosa

711

612

86,1

18

2,5

Pico

2.283

2.256

98,8

15

0,7

Santa Maria

946

943

99,7

3

0,3

São Jorge

1.397

1.390

99,5

6

0,4

São Miguel

26.531

20.862

78,6

3.363

12,7

Terceira

9.736

6.823

70,1

1.836

18,9

SRS MADEIRA

44.186

26.937

61,0

17.249

39,0

Câmara de Lobos

7.006

4.277

61,0

2.729

39,0

Dr. Francisco Luís Jardim

787

625

79,4

162

20,6

Funchal – Zona I

8.038

4.164

51,8

3.874

48,2

Funchal – Zona II

8.978

4.522

50,4

4.456

49,6

Santa Cruz

7.908

4.311

54,5

3.597

45,5

Zona Leste

4.558

3.369

73,9

1.189

26,1

Zona Oeste

6.911

5.669

82,0

1.242

18,0

PORTUGAL

1.778.098

1.617.457

91,0

153.658

8,6

Notas: (1) Utentes com idade igual ou inferior a 17 anos + 365 dias; (2) Número de utentes <18 anos sem Médico de Família atribuído não inclui 6.985 utentes (0,4%
do total) sem Médico de Família por opção; (3) Não inclui 421 inscritos em Postos Empresa; (4) Não inclui 13 inscritos em Postos Empresa.

Fonte: ACSS
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Aprovado em 2018, o Plano Nacional de Juventude é
adota uma perspetiva transversal das políticas públicas
de juventude, apresentando medidas setoriais que têm
como destinatária a população jovem. Este documento
tem como missão concretizar as políticas de juventude
com vista ao reforço da proteção especial das pessoas
jovens, no âmbito do preconizado na Constituição da
República Portuguesa (Art.º 70.º) [12]. Relativamente
à área da saúde, o Plano Nacional de Juventude visa
“garantir a efetivação do direito à saúde, tendo em
consideração as dimensões bio-psico-sociais particulares desta fase da vida na promoção de políticas e programas de saúde e de um estilo de vida saudável, com
vista ao bem-estar das pessoas jovens e à aquisição de
competências que potenciem a qualidade de vida

adulta” [13]. O documento prevê, entre outras medidas [13]:
§
realizar o levantamento dos serviços específicos para jovens existentes no Serviço Nacional
de Saúde (até 2019);
§
melhorar a acessibilidade aos cuidados do Serviço Nacional de Saúde para as pessoas jovens
(até 2021);
§
detetar precocemente jovens que enfrentem
riscos para a sua saúde (até 2019);
§
potenciar a acessibilidade e operacionalidade
aos mecanismos de promoção da saúde, prevenção e aconselhamento no âmbito da saúde
juvenil.
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3.2 VACINAÇÃO
O Programa Nacional de Vacinação, implementado em
1965, é um programa universal, gratuito e acessível em
todo o país. A vacinação contribuiu para a erradicação
mundial da varíola no final da década de 70 e, em Portugal, foi o principal fator na eliminação da poliomielite, da difteria, do tétano neonatal, do sarampo e da
rubéola, incluindo a rubéola congénita. Desde o seu início, o Programa Nacional de Vacinação tem sido atualizado com base na monitorização do seu impacto, na
epidemiologia das doenças evitáveis pela vacinação, na
evidência científica relativa às vacinas disponíveis no
mercado e na sua relação custo-efetividade.
Na última década, o Programa Nacional de Vacinação
foi alvo de várias alterações importantes (FIG. 49). Em
2008, foi aprovada a introdução da vacina contra o vírus
do papiloma humano (HPV) no Programa Nacional de
Vacinação [14,15]. A vacinação universal de rotina com
a vacina HPV destina-se apenas a raparigas e tem como
1965

1974

1984

objetivo a prevenção de infeções por Vírus do Papiloma
Humano e a diminuição, a longo prazo, da incidência do
cancro do colo do útero [15]. A vacinação de rotina foi
acompanhada, em 2009, 2010 e 2011, por uma campanha de vacinação dirigida às jovens que completaram
17 anos de idade naqueles anos civis (coortes de jovens
nascidas em 1992, 1993 e 1994) [16]. Em 2015, a vacina
conjugada de 13 valências contra infeções por Streptococcus pneumoniae (Pn13), foi introduzida no Programa
Nacional de Vacinação, para todas as crianças nascidas
a partir de 1 de janeiro desse ano [17,18]. A vacinação
contra infeções por Streptococcus pneumoniae é recomendada e gratuita para crianças e jovens (<18 anos de
idade) com risco acrescido de contrair doença invasiva
pneumocócica desde 2010 [19,20], tendo os grupos de
risco sido atualizados pela Direção-Geral da Saúde em
2015 [21]. A partir de junho de 2016, a vacinação contra a tuberculose passou a efetuar-se apenas nas crian1987

1994

2000

2006

2008

2015

2016

Varíola
Tuberculose
Difteria
Tétano
Tosse convulsa
Poliomielite
Sarampo
Rubéola
Parotidite epidémica
Hepatite B
Haemophilus influenzae b
Neisseria meningitidis c
Vírus do papiloma humano
Streptococcus pneumoniae 13

Fonte: DGS

FIG. 49 | Evolução da vacinação universal no âmbito do Programa Nacional de Vacinação: introdução e retirada de
vacinas, 1965-2016.
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ças pertencentes a grupos de risco [22,23]. Esta mudança
de estratégia foi sobretudo motivada pela diminuição sustentada da incidência de tuberculose em Portugal, que se
tornou inferior a 20 casos por 100.000 habitantes em 2015,
e pelo facto de a maioria dos novos casos pertencer a grupos
de risco. Assim, a vacina BCG é apenas administrada no nascimento e até aos 5 anos de idade a crianças [22]:
§
§
§

§

provenientes de países com elevada incidência de tuberculose,
que terminaram o processo de rastreio de contactos
e/ou esquema de profilaxia/tratamento,
cujos pais, outros coabitantes ou conviventes apresentem infeção VIH/SIDA, dependência de álcool ou de
drogas e/ou proveniência, nos últimos 10 anos, de país
com elevada incidência de tuberculose,
pertencentes a comunidades com risco elevado de tuberculose (a avaliar pelas unidades de saúde),

§

viajantes para países com elevada incidência de tuberculose.

O atual Programa Nacional de Vacinação encontra-se em vigor desde 1 de Janeiro de 2017 [24] e inclui as vacinas contra a hepatite B, a difteria, o tétano, a tosse convulsa, a
poliomielite, a doença por Haemophilus influenzae do serotipo b, o sarampo, a parotidite epidémica, a rubéola, a doença por Neisseria meningitidis do serogrupo C e as infeções
por vírus do papiloma humano (FIG. 50).
O objetivo principal do esquema de vacinação recomendado
é obter a melhor proteção na idade mais adequada e o mais
precocemente possível. De acordo com este esquema, aos
6 e aos 12 meses de idade completa-se a primovacinação,
respetivamente, para sete e para onze infeções/doenças
das doze abrangidas atualmente pelo Programa Nacional de
Vacinação. Aos 10 anos é administrada às raparigas a vacina
HPV, em duas doses (0 e 6 meses).

Nascimento

VHB 1

2 meses

VHB 2

DTP 1

Hib 1

VIP 1

4 meses

DTP 2

Hib 2

VIP 2

Pn13 2

6 meses

VHB 3

DTP 3

Hib 3

VIP 3

12 meses

Men C

VASPR 1

Pn13 3

18 meses

DTP 4

Hib 4

VIP 4

5 anos

DTP 5

VIP 5

VASPR 2

10 anos

Td

HPV 1,2 *

25 anos

Td

Grávidas

Tdpa

45 anos

Td

65 anos

Td

10/10 anos

Td

Pn13 1

*Apenas para raparigas.

DTP – vacina contra difteria, tétano e tosse convulsa (pertussis); Hib – vacina contra infeções por Haemophilus influenzae
do tipo b; HPV – vacina contra infeções pelo vírus do papiloma humano; MenC – vacina contra a doença invasiva por
Meningococo C; Pn13 – vacina contra infeções por Streptococcus penumoniae; Td – vacina contra tétano e difteria; Tdpa
– vacina contra tétano, difteria e tosse convulsa (doses reduzidas); VASPR – vacina contra sarampo, parotidite epidémica
e rubéola; VHB – vacina contra hepatite B

FIG. 50 | Programa Nacional de Vacinação, Esquema vacinal recomendado, 2017.

Fonte: DGS [24]
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A mais recente atualização do Programa Nacional de
Vacinação trouxe outras alterações. Aos 2 e aos 6 meses
de idade a vacina contra hepatite B (VHB), a vacina contra a doença invasiva por Haemophilus influenzae do
tipo b (Hib), a vacina contra a difteria, tétano e tosse
convulsa (DTPa) e a vacina contra a poliomielite (VIP)
passaram a ser administradas com uma vacina hexavalente (DTPaHibVIPVHB) [24]. O reforço das vacinas
DTPa, Hib e VIP aos 18 meses de idade faz-se com uma
vacina combinada pentavalente (DTPaHibVIP). Pretende-se assim diminuir o número de inoculações na criança. A idade recomendada para o reforço com a 2.ª
dose de vacina combinada contra o sarampo, parotidite
epidémica e rubéola (VASPR) foi fixada nos 5 anos de

idade, realizando-se também nesta idade os reforços de
DTPa e VIP, que se mantêm com uma vacina combinada
tetravalente (DTPaVIP) [24]. Os reforços com a vacina
contra o tétano e difteria, doses reduzidas (Td) em adolescentes e adultos, ao longo da vida, foram alterados,
realizando-se a 1.ª dose aos 10 anos de idade e fixandose os reforços aos 25, 45, 65 anos de idade, e, posteriormente, de 10 em 10 anos [24]. Aos 10 anos de idade,
as raparigas recebem a 1.ª dose da e vacina contra infeções por vírus do Papiloma humano de 9 genótipos
(HPV9), que substituiu a anterior vacina com apenas 4
genótipos [24]. A 2.ª dose da vacina é administrada 6
meses após a 1.ª dose.

AÇORES

90,0% – 92,9%
93,0% – 94,9%
95,0% – 96,9%
97,0% – 100,0%

Mapa desenvolvido em www.geosaude.dgs.pt

MADEIRA

Fonte dos dados: ARS Norte, ARS Centro, ARS LVT, ARS Alentejo, ARS Algarve, SRS Açores, SRS Madeira

FIG. 51 | Cobertura vacinal da 3.ª dose da vacina contra difteria, tétano, tosse convulsa, doença invasiva por
Haemophilus influenzae do tipo b e poliomielite, Coorte de crianças nascidas em 2016 (completaram 1 ano de idade em
2017), por Agrupamento de Centros de Saúde (Portugal continental) e Regiões Autónomas, Avaliação 2017.
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A análise dos resultados da avaliação anual do Programa
Nacional de Vacinação em 2017 permite obter uma
perspetiva detalhada das coberturas vacinais em cada
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES). Na coorte de
crianças nascidas em 2016, que completaram 1 ano de
idade em 2017, a cobertura vacinal da 3.ª dose da vacina contra difteria, tétano, tosse convulsa, doença invasiva por Haemophilus influenzae do tipo b e poliomielite (administrada aos 6 meses de idade) é geralmente
muito elevada (FIG. 51). A quase totalidade dos ACES

(e também as duas regiões autónomas) regista taxas de
cobertura vacinal iguais ou superiores a 97,0%. Porém
existem alguns ACES onde a cobertura vacinal é mais
baixa. O ACES Lisboa Norte (Lisboa e Vale do Tejo) regista a cobertura vacinal mais baixa para esta vacina
(92,4%), enquanto os ACES de toda a coroa urbana de
Lisboa (Loures/Odivelas, Sintra, Amadora, Cascais e Lisboa Ocidental/Oeiras) e também o ACES Barlavento (Algarve) registam taxas elevadas, mas inferiores à maioria dos ACES no resto do país (FIG. 51).

AÇORES

Mapa desenvolvido em www.geosaude.dgs.pt

MADEIRA

85,0% - 89,9%
90,0% – 92,9%
93,0% – 94,9%
95,0% – 96,9%
97,0% – 100,0%

Fonte dos dados: ARS Norte, ARS Centro, ARS LVT, ARS Alentejo, ARS Algarve, SRS Açores, SRS Madeira

FIG. 52 | Cobertura vacinal da 2.ª dose da vacina contra sarampo, parotidite epidémica e rubéola, Coorte de crianças
nascidas em 2011 (completaram 6 anos de idade em 2017), por Agrupamento de Centros de Saúde (Portugal continental)
e Regiões Autónomas, Avaliação 2017.
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A análise da cobertura vacinal da 2.ª (e última) dose da
vacina contra sarampo, parotidite epidémica e rubéola
na coorte de crianças nascidas em 2011, que completaram 6 ano de idade em 2017, mostra várias disparidades
entre os ACES. De facto, nenhum dos ACES da região do
Algarve regista uma cobertura vacinal superior a 95,0%,
registando o ACES Algarve Central uma cobertura vacinal
inferior a 90,0% (89,4%). (FIG. 52). O mesmo se passa nos
ACES da área urbana de Lisboa, com os ACES Lisboa Norte
(85,5%), Cascais (86,7%) e Amadora (88,0%), a registarem
coberturas vacinais particularmente baixas (FIG. 52).
Com coberturas vacinais mais elevadas, mas ainda assim
inferiores a 95,0% contam-se os ACES Lisboa Ocidental/Oeiras (90,2%), Lisboa Central (90,9%), Loures/Odivelas (91,0%), Sintra (93,8%) e Almada/Seixal (94,1%)
(FIG. 52). Na região Centro, o ACES Pinhal Interior Norte
regista uma cobertura vacinal de 91,7% e o ACES Baixo
Mondego alcança uma cobertura de 94,2%. Na região
Norte, o ACES Braga é o único que regista uma cobertura
vacinal ligeiramente inferior a 95,0%.
A cobertura vacinal desejável para uma comunidade estar protegida contra o sarampo através da imunidade de
grupo é cerca de 95%. Entre 2015 e 2017, a Região Europeia da Organização Mundial de Saúde, reconhecendo os

≥200 mUI/mL

esforços de Portugal na eliminação do sarampo e da rubéola, tem concedido ao país o estatuto de eliminação
destas doenças, após vários anos sem transmissão endémica [25].
O Inquérito Serológico Nacional 2015-2016 analisou a
imunidade da população em relação ao vírus do sarampo
[26]. No global 94,2% dos indivíduos eram imunes ao sarampo. Porém, os resultados mostraram que a percentagem de indivíduos seropositivos só foi superior a 95% nas
crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 9 anos
(recentemente vacinadas) e nos adultos com idade superior a 44 anos (que tiveram contacto com o vírus selvagem em criança) (FIG. 53) [26]. Na população estudada
a proporção de indivíduos imunes ao sarampo foi inferior
a 90,0% entre os 15 e os 29 anos, sendo de 88,2% entre
os 15 e os 19 anos e de 77,9% entre os 20 e os 29 anos
(FIG. 53). A proporção de indivíduos suscetíveis nestes
grupos etários pode ser atribuída ao facto de terem sido
vacinados com diferentes estirpes vacinais ou por um declínio dos anticorpos ao longo do tempo, que pode ocorrer após vacinação [26]. O facto de o vírus do sarampo
não circular em Portugal, havendo portanto ausência de
estímulo natural à imunidade, também pode ajudar a explicar estes resultados.

<200 mUI/mL

100%

80%

60%
91,5%

98,9%

40%

90,1%

88,2%

91,0%

98,6%

100,0%

45 - 54

55 +

77,9%

20%

0%
2-4

5-9

10 - 14

15 - 19

20 - 29

30 - 44

Grupo etário (anos)
Fonte: INSA [26]

FIG. 53 | Distribuição dos indivíduos com resultado positivo (concentração de anticorpos lgG ≥ 200 mUI/mL) para o vírus
do sarampo, por grupo etário.
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Mapa desenvolvido em www.geosaude.dgs.pt

AÇORES

MADEIRA

50,0% – 69,9%
70,0% – 84,9%
85,0% – 100,0%

Fonte dos dados: ARS Norte, ARS Centro, ARS LVT, ARS Alentejo, ARS Algarve, SRS Açores, SRS Madeira

FIG. 54 | Cobertura vacinal da 2.ª dose da vacina contra o vírus do papiloma humano (HPV), Coorte de raparigas nascidas
em 2003 (completaram 14 anos de idade em 2017), por Agrupamento de Centros de Saúde (Portugal continental) e
Regiões Autónomas, Avaliação 2017.
A cobertura vacinal da 2.ª dose da vacina contra o vírus
do papiloma humano (HPV) na coorte de crianças nascidas em 2003, que completaram 14 anos de idade em

A análise do cumprimento do Programa Nacional de Vacinação aos 2, 7 e 14 anos nos ACES do continente também mostra algumas disparidades geográficas (TABELA

2017, é ligeiramente mais baixa que as restantes vacinas
do Programa Nacional de Vacinação. A maioria doas ACES
regista coberturas vacinais acima dos 85,0%, com desta-

11). Em dezembro de 2017, a região Norte registava proporções de crianças com 2, 7 e 14 anos com o Programa
Nacional de Vacinação totalmente cumprido. Acima dos

que para os ACES do interior Centro e do Norte, onde se
observam coberturas de mais de 90,0%. O ACES Lisboa
Ocidental/Oeiras regista a cobertura mais baixa da Re-

97,0% (TABELA 11). Embora as restantes Regiões de Saúde tenham registado proporções acima dos 90,0% (excetuando a região do Algarve aos 14 anos), vários ACES

gião de Lisboa e Vale do Tejo (63,0%), mas a cobertura
mais baixa do país observa-se no ACES Braga (3,5%) (FIG.
54). Nas regiões autónomas dos Açores e Madeira registam-se coberturas vacinais da 2.ª dose da vacina HPV nas
raparigas de 14 anos superiores a 95,0%.

da região de Lisboa e Vale do Tejo (Amadora, Cascais,
Lisboa Central, Lisboa Norte e Sintra) registavam proporções de cumprimento do Programa Nacional de Vacinação inferiores a 90,0% nas várias idades-chave analisadas
(TABELA 11).
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Finalmente, verifica-se que, de forma geral, o cumprimento do Programa Nacional de Vacinação (todas as doses de vacinas) tem tendência a diminuir com a idade,

sendo a proporção de crianças totalmente vacinadas
mais elevada aos 2 anos do que aos 14 anos de idade.

TABELA 11 | Proporção (%) de crianças com 2 anos(1), 7 anos(2) e 14 anos(3) com o Programa Nacional de Vacinação
cumprido, por Região de Saúde e Agrupamento de Centros de Saúde (Continente), dezembro de 2017.
2 ANOS

%

7 ANOS

14 ANOS

%

%

ARS NORTE

97,6

97,8

97,2

Alto Ave – Guimarães, Vizela e Terras de Basto

98,3

98,7

98,7

Alto Minho

97,5

98,0

97,2

Alto Trás-os-Montes – Alto Tâmega e Barroso

95,3

95,2

94,5

Alto Trás-os-Montes - Nordeste

96,9

96,0

96,5

Ave/Famalicão

98,6

98,6

98,7

Cávado I - Braga

96,5

96,4

96,5

Cávado II – Gerês/Cabreira

97,8

98,4

97,6

Cávado III – Barcelos/Esposende

99,2

99,1

98,8

Douro I – Marão e Douro Norte

97,4

97,2

96,3

Douro II – Douro Sul

95,5

96,8

94,4

Entre Douro e Vouga I – Feira e Arouca

98,2

97,9

97,3

Entre Douro e Vouga II- Aveiro Norte

98,8

99,0

98,2

Grande Porto I – Santo Tirso/Trofa

99,0

98,6

98,3

Grande Porto II – Gondomar

97,1

98,3

97,0

Grande Porto III – Maia/Valongo

97,7

98,4

97,1

Grande Porto IV – Póvoa Varzim/Vila Conde

98,8

98,5

97,2

Grande Porto V – Porto Ocidental

96,5

97,2

95,1

Grande Porto VI – Porto Oriental

96,5

97,7

97,1

Grande Porto VII - Gaia

95,9

96,4

94,4

Grande Porto VIII – Espinho/Gaia

97,2

97,1

96,8

Matosinhos

97,4

97,7

97,8

Tâmega I – Baixo Tâmega

97,0

97,3

97,1

Tâmega II – Vale do Sousa Sul

99,1

98,1

97,8

Tâmega III – Vale do Sousa Norte

99,0

98,8

97,5

ARS CENTRO

95,1

95,1

93,7

Baixo Mondego

95,1

94,9

92,7

Baixo Vouga

95,4

94,9

94,2

Beira Interior Sul

94,8

97,7

94,5

Cova da Beira

94,6

94,7

92,3

Dão-Lafões

96,6

95,4

94,6

Guarda

92,1

94,7

92,7

Pinhal Interior Norte

93,3

93,7

90,5

Pinhal Interior Sul

95,3

98,5

95,3

Pinhal Litoral

95,6

95,4

95,3

à CONTINUA
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TABELA 11 (cont.)| Proporção (%) de crianças com 2 anos(1), 7 anos(2) e 14 anos(3) com o Programa Nacional de Vacinação
cumprido, por Região de Saúde e Agrupamento de Centros de Saúde (Continente), dezembro de 2017.
2 ANOS

%

7 ANOS

14 ANOS

%

%

ARS LISBOA E VALE DO TEJO

92,5

91,7

90,6

Almada/Seixal

93,4

91,2

91,3

Amadora

89,5

86,9

84,2

Arco Ribeirinho

93,3

93,5

91,5

Arrábida

93,9

94,1

91,6

Cascais

89,3

89,1

88,6

Estuário do Tejo

95,4

95,2

94,2

Lezíria

96,6

94,7

94,1

Lisboa Central

91,2

87,6

83,6

Lisboa Norte

89,1

91,2

86,7

Lisboa Ocidental e Oeiras

93,4

92,9

90,8

Loures/Odivelas

90,9

89,0

90,6

Médio Tejo

96,5

95,9

95,7

Oeste Norte

95,9

95,2

92,5

Oeste Sul

95,5

96,1

95,6

Sintra

90,0

89,8

89,4

ARS ALENTEJO

94,2

95,4

92,3

Alentejo Central

95,2

95,1

90,7

Alentejo Litoral

95,3

94,0

91,4

Baixo Alentejo

92,7

95,8

93,0

São Mamede

93,7

96,5

94,4

ARS ALGARVE

91,7

92,6

88,6

Barlavento

90,4

91,8

88,7

Algarve Central

91,8

92,4

88,2

Sotavento

96,1

95,4

90,5

Notas: (1) Crianças com o Programa Nacional de Vacinação totalmente cumprido (todas as doses de vacinas) na data do 2.º aniversário. (2) Crianças com o Programa
Nacional de Vacinação totalmente cumprido (todas as doses de vacinas) na data do 7.º aniversário. (3) Jovens com o Programa Nacional de Vacinação totalmente
cumprido (todas as doses de vacinas) na data do 14.º aniversário.

Fonte: ACSS
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3.3 SAÚDE ORAL

A prestação de cuidados de saúde oral no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS) esteve durante muito
tempo limitada a programas preventivos de promoção da
saúde oral nas escolas. Esses programas foram introduzidos nos anos 80 e levados a cabo nas unidades de cuidados de saúde primários e nas escolas com o objetivo de
prevenir a cárie dentária nas crianças em idade escolar
[27].
Porém, face à necessidade de colmatar esta lacuna de
oferta pública de cuidados de saúde oral, foi lançado, em
2005, o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral
(PNPSO) com o objetivo de reduzir a incidência e a prevalência das doenças orais nas crianças e adolescentes,
melhorar conhecimentos e comportamentos sobre saúde
oral, e promover a equidade na prestação de cuidados de
saúde oral às crianças e jovens com Necessidades de Saúde Especiais [28]. Neste contexto, a Direção-Geral da
Saúde produziu uma série de orientações para a implementação do programa, definindo que as atividades do
programa devem ser incluídas nos programas de saúde
materna, saúde infantil e juvenil e saúde escolar, e ser
desenvolvidas nos centros de saúde e em todos os esta2008

2009

2010

belecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico, público, privado ou dependentes de estruturas oficiais da segurança social [29].
Em 2008, foi lançado, no âmbito do Programa Nacional
de Promoção da Saúde Oral, o cheque-dentista. Trata-se
de um cheque destinado a utentes que pertencem a determinados grupos vulneráveis e que deve ser usado em
consultórios de medicina dentária privados para o tratamento e prevenção de cáries dentárias. Inicialmente, o
cheque-dentista abrangia apenas grávidas seguidas no
SNS e idosos que recebem Complemento Solidário para
Idosos, mas o âmbito do projeto foi sendo alargado continuamente nos anos seguintes, incluindo crianças e jovens que frequentam o ensino público ou dependente do
Estado e pessoas que vivem com VIH (FIG. 55). A escolha
dos grupos-alvo desta intervenção está relacionada com
a sua vulnerabilidade a doenças orais ou ao futuro impacto das doenças orais na sua saúde [30].
A Direção-Geral da Saúde é responsável pela coordenação nacional do PNPSO e às Administrações Regionais de
Saúde cabe a coordenação regional e o pagamento aos
prestadores privados aderentes.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Grávidas
Idosos
Saúde Infantil
Crianças e Jovens (7, 10 e 13 anos)
Crianças e jovens (idades intermédias)
VIH
Crianças e Jovens (16 anos)
Intervenção precoce cancro oral
Crianças e Jovens (18 anos)
Crianças e Jovens (necessidades especiais)
VIH (2.º ciclo)

Fonte: PNPSO/DGS

FIG. 55 | Evolução do programa cheque-dentista, por grupo de intervenção/projeto.
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TABELA 12 | Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral: acesso ao cheque-dentista por crianças e jovens.
Projeto

População-alvo

N.º máximo de chequesdentista por utente

Tratamentos incluídos

SAÚDE INFANTIL (SOSI)

Crianças com idade inferior ou igual a 6 anos
(por referenciação do
médico de família, em
situações agudas)

1 por ano (teto máximo de
20.000 crianças/ano)

Tratamento de 2 dentes temporários
cariados

2 (7 e 10 anos)

10 anos: 1.º cheque – tratamento e
aplicação de selantes de fissuras em 2
segundos molares; 2.º cheque – tratamento de outras doenças orais que afetem a dentição permanente e aplicação
de selantes de fissuras nos pré-molares
remanescentes.

Crianças e Jovens 7, 10
e 13 anos, que frequentam escolas públicas ou
IPSS

CRIANÇAS E JOVENS

3 (13 anos)

1.º cheque – tratamento de 2 dentes
permanentes ou aplicação de selantes
de fissuras em 2 segundos molares; 2.º
cheque – tratamento de outras situações que afetem um terceiro ou quarto
dente permanente ou aplicação de selantes de fissuras nos segundos molares
saudáveis; 3.º cheque – tratamento de
todas as outras situações que afetem a
dentição permanente e que exijam intervenção curativa ou preventiva.

Crianças e jovens com
necessidades especiais
portadoras de doença
mental, paralisia cerebral, trissomia 21, entre
outras, que não tenham
ainda sido abrangidos
pelo PNPSO

Igual no caso das crianças colaborantes; referenciação via
Consulta a Tempo e Horas
para os casos não colaborantes

Igual a Crianças e Jovens (7, 10 e 13
anos)

Crianças de 8, 9, 11, 12,
14 e 15 anos (por referência do Médico de Família, em situações agudas)

1 por ano

Tratamento de 2 dentes permanentes
com cáries.

Jovens de 16 anos que
completaram plano de
tratamento aos 13 anos

1 por ano

Aplicação de selante de fissuras nos
molares e pré-molares saudáveis e tratamento de cáries na dentição permanente.

Jovens de 18 anos que
completaram plano de
tratamento aos 16 anos

1 por ano

Tratamento de todas as cáries na dentição permanente.

(SOCJ)

CRIANÇAS E JOVENS IDADES INTERMÉDIAS (SOCJi)

CRIANÇAS E JOVENS 16
ANOS (SOCJ 16)

CRIANÇAS E JOVENS 18
ANOS (SOCJ 18)

7 anos: 1.º cheque – tratamento e aplicação de selantes de fissuras em 2 dentes (primeiros molares); 2.º cheque –
tratamento de outras doenças orais que
afetem a dentição permanente e aplicação de selantes de fissuras nos molares saudáveis remanescentes.

Fonte: PNPSO/DGS
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Os cheques-dentista são emitidos nas unidades de cuidados de saúde primários para todos os que são elegíveis. Os beneficiários têm a liberdade de escolher o
prestador privado, numa lista de prestadores aderentes
ao PNPSO fornecida pelas unidades e também disponível na página do PNPSO na internet [https://www.saudeoral.min-saude.pt/pnpso/public/proAderentes.jsp].
Está definido um número máximo de cheques-dentista
emitidos por utente anualmente, que tem em conta a
importância do grupo-alvo em termos de prevenção e
tratamento bem como a utilização anterior de chequedentista (TABELA 12). Todas as crianças têm acesso a
intervenção aos 7, 10 e 13 anos de idade, com o objetivo de tratar dentes cariados ou aplicar selantes de fissuras na dentição permanente (TABELA 12).
O PNPSO dispõe de um sistema de informação adequado
à monitorização do programa (Sistema de Informação
para a Saúde Oral, SISO). O cheque-dentista contou com
a colaboração estreita dos principais intervenientes,
nomeadamente a Ordem dos Médicos Dentistas, a Direção-Geral da Saúde, a Administração Central dos Sistemas de Saúde e as Administrações Regionais de Saúde.

Utentes referenciados (Acesso)

Foram levadas a cabo sessões informativas por parte da
Ordem dos Médicos Dentistas, de modo a garantir uma
divulgação adequada do projeto.
A análise da taxa de utilização medida em termos de
número de utentes (utentes que receberam um chequedentista e que de facto o utilizaram) mostra uma evolução positiva desde o início do projeto, com um ligeiro
decréscimo observado desde 2015 (FIG. 56). A taxa de
utilização registada em 2012 (93,8%) explica-se pelo
prolongamento do período de utilização dos chequesdentista emitidos no ano anterior. Em 2017, 155.176
crianças e jovens que frequentavam escolas públicas ou
dependentes do Estado utilizaram um cheque-dentista
num consultório privado, tendo nesse ano sido emitidos
cheques-dentista a 272.872 crianças e jovens com menos de 18 anos (FIG. 56). A utilização dos cheques-dentista medida em termos de número de cheques (cheques-dentista que foram de facto utilizados) mostra
uma evolução crescente, tendo sido utilizados 77,9%
dos cheques-dentista emitidos em 2017 (FIG. 57). Nesse
ano foram emitidos quase 354.000 cheques-dentista.

Utentes utilizadores (Cobertura)

Taxa de utilização

400 000

100%
93,8%
90%

350 000

80%
300 000

60,9%

250 000

56,6%

56,3%

59,5%
56,9%

43,2%

200 000

60%

50%

47,9%
150 000

40%

31,0%

Taxa de utilização

Número de crianças e jovens

70%

30%
100 000
20%
50 000

10%

0

0%
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fonte: PNPSO/DGS

FIG. 56 | Referenciação ao PNPSO e utilização dos cheques-dentista (n.º de utentes): crianças e jovens, Portugal, 2009-2017.

106

Cheques emitidos (Acesso)

Cheques utilizados (Cobertura)
99,8%

600 000

Taxa de utilização
100%
90%

500 000
75,9%

77,9%

80%
70%

61,2%

400 000

66,5%
60%
48,0%

300 000

50%
40%

Taxa de utilização

Número de cheques-dentista

76,6%

74,5%

74,5%

200 000
30%
20%
100 000
10%
0

0%
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fonte: PNPSO/DGS

FIG. 57 | Referenciação ao PNPSO e utilização dos cheques-dentista (n.º de cheques): crianças e jovens, Portugal, 2009-2017.
O índice CPOD mede o número de dentes cariados (C),
perdidos (P) e obturados (O) e é vulgarmente utilizado
nos estudos epidemiológicos de saúde oral. No ano

1,48 em 2006 e 1,18 em 2013, representando uma diminuição de 20% entre 2006 e 2013 (FIG. 58). Deste modo,
Portugal já atingiu a meta definida pela Região Euro-

2000, o índice CPOD aos 12 anos em Portugal estava
acima da média da União Europeia (1,40) [30], mas
desde então tem evoluído favoravelmente, registando
um decréscimo de 60% (FIG. 58). Em 2000, Portugal re-

peia da Organização Mundial da Saúde de alcançar um
índice CPOD aos 12 anos inferior a 1,5 em 2020 [30]. A
componente de dentes cariados (C) mostra que as necessidades de tratamento aos 12 anos diminuíram 68%

gistava um índice CPOD de 2,95, tendo diminuído para

entre 2000 e 2006 e 51% entre 2006 e 2013 (FIG. 58).

Cariados, C

Perdidos, P

Obturados, O

3,5
3
2,5

0,53
0,08

2
1,5
1

2,34

0,65
0,74

0,08
0,5

0,06

0,75
0,37

0

2000

2006

2013

FIG. 58 | Componentes do índice CPOD em crianças com 12 anos de idade, Portugal, 2000-2013.

Fonte: DGS
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15 | SAÚDE ORAL NAS REGIÕES AUTÓNOMAS
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Reconhecendo que as doenças orais constituem um problema de saúde pública pelo
seu elevado custo económico e social, pela sua alta incidência, por afetarem maioritariamente uma população jovem e pelas importantes consequências patológicas que
podem originar, a Secretaria Regional da Saúde da Região Autónoma dos Açores tem
implementado nos últimos anos uma intervenção sistemática a nível da saúde oral.
Nesse sentido, no âmbito do Programa Regional de Saúde Oral (criado em 2002), foi
possível dotar os Centros de Saúde/Unidade de Saúde de Ilha do Serviço Regional de
Saúde de médicos dentistas e reforçar a implementação do Boletim Individual de Saúde Oral em todos os Centros de Saúde/Unidade de Saúde de Ilha. O Boletim Individual de Saúde Oral é um documento destinado a registos na consulta,
e que tem permitido colmatar a falta de informação da
história clínica oral de cada indivíduo. Tem também sido
intensificada a articulação entre os profissionais de saúde
oral dos Centros de Saúde/Unidade de Saúde de Ilha e as
equipas de Saúde Escolar na realização de rastreios e o desenvolvimento de ações/campanhas de sensibilização sobre saúde oral nas escolas.
No âmbito do Programa Regional de Saúde Oral foram realizadas na Região Autónoma dos Açores, entre 2014 e 2016,
cerca de 118.000 consultas de saúde oral nos centros de
saúde e nos hospitais. A região Autónoma dos Açores é atualmente a única região do país que dispõe de um programa de saúde
oral gratuito abrangendo jovens até à idade adulta, através de tratamentos nos centros de saúde, que passou a designar-se
Área de Intervenção na Promoção da Saúde Oral.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
O programa regional de Saúde Oral Madeira a Sorrir funciona desde novembro de 2016
e tem promovido a saúde oral junto das crianças do ensino Pré-Escolar e 1.º ciclo da
Região Autónoma da Madeira. No ano letivo 2017/18 o programa contemplou 11.168
crianças desde o ensino Pré-Escolar até ao 4.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico em 104
escolas da Região Autónoma da Madeira. Este programa integra a Estratégia Regional
para a Saúde Oral, que tem como finalidades avaliar e melhorar os indicadores de saúde
oral da população da Região Autónoma da Madeira.
No âmbito do programa Madeira a Sorrir foram realizadas mais de 23.000 consultas de medicina dentária e várias sessões de
educação para a saúde oral e atividades didáticas nas escolas com uma equipa de médicos dentistas e higienistas orais. O
programa abrangia as crianças até aos 13 anos das Unidades de Saúde do Bom Jesus (Funchal), Porto Santo e Porto Moniz e
foi alargado em 2018 aos centros de saúde e escolas de Calheta, Câmara de Lobos, Machico e São Vicente, com o objetivo de
alcançar 6.000 crianças. O programa de saúde oral da Região Autónoma da Madeira oferece consultas de medicina dentária
gratuitas à população nas unidades de saúde, e, desde 1997, tem consultas convencionadas e equipas formadas por dentistas
e higienistas que se deslocam às escolas em ações de sensibilização.
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3.4 SAÚDE MENTAL

A criação do Programa Nacional de Saúde Mental
[31,32], visou assegurar a toda a população portuguesa
o acesso a serviços habilitados a promover a sua saúde
mental, prestar cuidados de qualidade e facilitar a reintegração e a recuperação das pessoas com doença mental. O Programa tem como metas para 2020:
§
§
§

§

Aumentar em 25% o registo das perturbações mentais nos Cuidados de Saúde Primários;
Inverter a tendência da prescrição de benzodiazepinas na população através da sua estabilização;
Apoiar a criação de 1.500 lugares para adulto e
500 para crianças/adolescentes em Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental;
Aumentar em 30% o número de ações no âmbito
dos programas de promoção da saúde mental e de
prevenção das doenças mentais.

O Plano Nacional de Prevenção do Suicídio 2013-2017
constituiu também uma importante política pública em
que os adolescentes são alvo de intervenção prioritária
[33]. O Plano propõe algumas estratégias de prevenção
do suicídio nos jovens, nomeadamente [33]:
§

Campanhas de prevenção nas escolas (incluindo alunos, assistentes operacionais, professores e família), através do combate ao estigma em saúde mental, identificação de fatores
de risco e protetores da sintomatologia depressiva, ideação suicida, comportamentos autolesivos e atos suicidas, em particular do re-

§

§
§

curso a substâncias psicoativas;
Criação de sinergias entre a escola, a família,
os serviços de saúde e a comunidade, favorecendo uma visão ecológica e integradora;
Maior restrição ao consumo de bebidas alcoólicas e de outras substâncias psicoativas;
Aumento da cobertura de respostas de saúde
mental da infância e adolescência.

Como foi anteriormente referido neste relatório, a articulação entre os cuidados de saúde primários, as escolas e as
equipas de Saúde Mental da Infância e Adolescência assume-se como crucial para a prestação de respostas integradas, atempadas e eficientes a todos os casos detetados,
seja em contexto de consulta, seja em contexto escolar.

O Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 constituiu
um momento promissor para o melhoramento da oferta
de cuidados de saúde mental à população. O Plano estabelecia que a organização dos serviços de Psiquiatria e
Saúde Mental da Infância e Adolescência deviam permitir
a prestação de cuidados a três níveis [34]:
§
§
§

Cuidados de Saúde Primários,
Serviços especializados de nível local
Serviços especializados de nível regional.

As medidas específicas ao nível dos Cuidados de Saúde
Primários incluem a prestação de cuidados assegurada
por Grupos ou Núcleos de Apoio à Saúde Mental Infantil,
constituídos por profissionais dos centros de saúde e unidades de saúde familiar, com a consultoria de um Psiquiatra da Infância e Adolescência do serviço especializado
local. Estes núcleos têm como funções a triagem, avaliação e atendimento de casos menos graves (crianças / famílias de risco ou com psicopatologia ligeira) e a articulação e parceria com outras estruturas da comunidade
(e.g., serviços sociais, escolas e jardins de infância, Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, Equipas de Intervenção Precoce, instituições de acolhimento
para crianças em risco, Centros de Atendimento a Toxicodependentes, projetos de intervenção psicossocial local) [34]. São também previstos serviços para situações
especiais destinados a crianças com necessidades muito
específicas e que requerem um atendimento em estruturas especializadas, como por exemplo: crianças com perturbação autística, filhos de pais com doença mental,
crianças vítimas de maus tratos e com ligação ao sistema
judicial, ou crianças com perturbação mental grave de
evolução prolongada [34]. O Plano prevê articulação
com vários intervenientes, desde o setor da Educação ao
setor da Justiça, e prevê também o desenvolvimento das
unidades de internamento já existentes, com a criação
de espaços independentes para internamento de crianças
e de adolescentes.
No âmbito do Plano Nacional de Saúde Mental foram desenvolvidas recomendações para a prática clínica da Saúde
Mental Infantil e Juvenil nos Cuidados de Saúde Primários,
no sentido de fornecer orientações para a identificação
das problemáticas mais relevantes de cada criança/adolescente/família pelo profissional de saúde [35].
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Apesar destes esforços, a prestação de cuidados especializados na área da Psiquiatria da Infância e Adolescência
em Portugal apresenta ainda muitas limitações. O número de Serviços existentes é baixo e tem uma distribuição muito desigual (TABELA 13).
Os três serviços regionais correspondem ao Departamento de Pedopsiquiatria e Saúde Mental da Infância e
Adolescência no Centro Hospitalar do Porto, Serviço de
Pedopsiquiatria no Centro Hospitalar Universitário de
Coimbra e à Especialidade de Pedopsiquiatria no Centro
Hospitalar Lisboa Central (integrada na Área da Mulher,
Criança e Adolescente deste Centro Hospitalar). Estes
três serviços apresentam características de duas valências diferenciadas – Internamento e Serviço de Urgência

– que atualmente apenas existem nos Serviços de nível
Regional (TABELA 14) [36]. Atualmente, apenas o Centro Hospitalar Lisboa Central disponibiliza atendimento
urgente 24 horas por dia, todos os dias da semana.
Os Serviços Locais de Psiquiatria da Infância e Adolescência desenvolvem atividades de âmbito alargado, assegurando a prestação de cuidados pedopsiquiátricos à população da sua área de referenciação. Atualmente existem
9 serviços locais em Portugal continental. Apesar de o
Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 prever a criação, até 2012, de 13 novos serviços, desde 2011 só abriram mais 4 serviços, tendo o serviço local no Hospital
Distrital de Santarém passado a unidade [36].

TABELA 13 | Distribuição da Tipologia dos Serviços de Psiquiatria da Infância e Adolescência por região, maio de 2018.
Região

Serviços Regionais

Serviços Locais

Unidades

Norte

1

3

9

Centro

1

2

2

Lisboa e Vale do Tejo

1

3

8

Alentejo

0

1

1

Algarve

0

0

1
Fonte: ACSS [36]

TABELA 14 | Caracterização das valências de Internamento e Serviço de Urgência dos Serviços Regionais de Psiquiatria
da Infância e Adolescência, maio de 2018.
Serviço

Internamento
(N.º de camas)

Serviço de Urgência
8:00-20:00, todos os dias: presença física de especialista
20:00-00:00, todos os dias: prevenção à Unidade de Interna-

Centro Hospitalar
do Porto

10

mento
00:00-08:00, todos os dias: apoio do Serviço de Intervenção Intensiva do Hospital Magalhães Lemos à Unidade de Internamento

Centro Hospitalar
Universitário de Coimbra

Centro Hospitalar
Lisboa Central

8

16*

08:00-20:00, todos os dias

24 horas/dia: presença física de especialista

Nota: * 11 camas adicionais internamento de adolescentes entre os 15 e os 18 anos na Unidade Partilhada, aberta em 2018, numa
parceria entre o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e o Centro Hospitalar Lisboa Central .
Fonte: ACSS [36]
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Existem atualmente 21 Unidades de Psiquiatria da Infância e da Adolescência em estruturas do SNS, que desenvolvem o mesmo tipo de atividades dos Serviços,

embora com recursos mais escassos e com menor grau
de autonomia (TABELA 15).

TABELA 15 | Caracterização das Unidades de Psiquiatria da Infância e Adolescência, maio de 2018.
Unidade

Região

Especialistas

Hospital de Braga

Norte

1

C.H. Tâmega e Sousa

Norte

---

ULS Nordeste

Norte

1

C.H. São João

Norte

1

Hospital Senhora de Oliveira (Guimarães)

Norte

C.H. Médio Ave

Norte

1

C.H. Póvoa do Varzim/Vila do Conde

Norte

1

C.H. Entre Douro e Vouga

Norte

---

ULS Matosinhos

Norte

---

C.H. Leiria

Centro

---

C.H. Tondela-Viseu

Centro

---

C.H. Barreiro-Montijo

Lisboa e Vale do Tejo

0

C.H. Setúbal

Lisboa e Vale do Tejo

---

C.H. Médio Tejo

Lisboa e Vale do Tejo

---

Hospital de Santarém

Lisboa e Vale do Tejo

---

Hospital Doutor Fernando da Fonseca

Lisboa e Vale do Tejo

---

C.H. Oeste

Lisboa e Vale do Tejo

1

Hospital de Vila Franca de Xira

Lisboa e Vale do Tejo

---

Hospital Garcia de Orta

Lisboa e Vale do Tejo

---

Hospital do Espírito Santo

Alentejo

0

C.H. Universitário do Algarve

Algarve

1
Fonte: ACSS [34]

As Equipas Multidisciplinares GASMI – Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil nos ACES, tuteladas pela ARS Algarve,
constituem um bom exemplo de articulação entre Equipas
de Psiquiatria da Infância e da Adolescência e os cuidados
de saúde primários. Estas equipas, que atendem crianças

populações, através da deslocação do psiquiatra da infância
e adolescência, sozinho ou em equipa multidisciplinar.
Para além da articulação com os cuidados de saúde primários, a maioria dos Serviços/Unidades desenvolve um trabalho de articulação com escolas, CPCJs, Tribunais, Institui-

dos 3 aos 12 anos de idade com problemas de saúde mental,
não integram médicos, mas têm supervisão de Psiquiatras
da Infância e da Adolescência da Especialidade de Pedopsi-

ções de Acolhimento de Crianças e Jovens e Centros Tutelares Educativos, constituindo este trabalho, para o qual
deve estar previsto tempo no horário dos profissionais, uma

quiatria do Hospital Dona Estefânia. Como tal, constituem
uma modalidade de boas práticas na prestação de cuidados

mais-valia importante no sentido de promover contextos e
decisões que possam melhorar a saúde mental das crianças

pedopsiquiátricos à população pediátrica [36].
Em vários Serviços locais/regionais e Unidades funcionam
Equipas Comunitárias, ou realizam-se consultas da especialidade em locais mais próximos da área de residência das

e jovens, e a integração o mais favorável possível das que
são portadoras de psicopatologia grave [36].
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16 | PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA NAS REGIÕES AUTÓNOMAS
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Na Região Autónoma dos Açores a Psiquiatria da Infância e Adolescência conta com 3
Psiquiatras, um dos quais a tempo parcial. Adicionalmente existem 2 Enfermeiros com
formação na área e 4 Psicólogos. Não existe um serviço de urgência específico para
Pedopsiquiatria, pelo que estes utentes dão entrada pelos serviços de urgência Pediátrica
dos hospitais ou pelos Serviços de Urgência dos Centros de Saúde das Ilhas sem hospital.
Também não há camas predefinidas especificamente para internamento de pedopsiquiatria, pois os utentes desta especialidade são internados nos serviços de Pediatria.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Na Região Autónoma da Madeira a equipa de Psiquiatria de Infância e Adolescência é
composta por 9 elementos: 3 médicos pedopsiquiatras, 3 psicólogos, 1 enfermeiro, 1 assistente social, 1 assistente técnica. Em 2017, este serviço realizou 4.047 consultas (mais
131 consultas, comparativamente às 3.916 realizadas em 2016). O número de camas para
internamento de pedopsiquiatria pelo sistema de saúde público é de 8-10 camas, com a
possibilidade de alargamento, de acordo com as necessidades. Esta resposta é assegurada
pela Unidade de Internamento de Pedopsiquiatria de São Rafael, integrada no Centro
Psicopedagógico Sagrada Família.

Por outro lado, importa sublinhar o deficiente acesso ao
apoio especializado na área da Psicologia. De facto,
existem pouco mais de 350 psicólogos a trabalhar nos
cuidados de saúde primários do SNS. Embora tenham
sido desencadeadas ações para a contratação de mais
profissionais, o número é bastante insuficiente para as
necessidades da população.
No entanto, mesmo que existissem mais e melhores ser-

da Saúde Psicológica significa criar ambientes que promovam e sustentem a Saúde Mental para todas as crianças e todas as famílias, assim como atividades e intervenções desenhadas para aumentar os fatores de
proteção (por exemplo, a qualidade da educação ou o
apoio à família) e minimizar os fatores de risco para os
problemas de Saúde Psicológica (sejam eles de natureza
individual, familiar, ambiental ou económica – por

viços especializados em saúde mental infantil, as necessidades não seriam totalmente respondidas. O tratamento da perturbação mental não resolve as causas das
perturbações mentais infantis. Por isso, é preciso inves-

exemplo, o abuso infantil, o bullying, a discriminação
ou a exclusão social).
As estratégias de promoção da saúde e do bem-estar
psicológico não têm como vantagens apenas a preven-

tir na prevenção da doença mental e no desenvolvimento de estratégias que promovam e protejam uma
boa saúde mental e o bem-estar [37].
Torna-se necessário aumentar a capacidade de resposta

ção de problemas mentais (por exemplo, a redução da
depressão), mas também um amplo conjunto de benefícios para a saúde social e física (por exemplo, diminuição das taxas de suicídio, redução dos problemas de

e o desenvolvimento de novas formas eficazes para servir as necessidades e proteger as crianças, os jovens e
as suas famílias. Os serviços e intervenções de Saúde
Psicológica afiguram-se como essenciais em qualquer

comportamento, diminuição da gravidez precoce ou diminuição do número de casos de abuso infantil).
Para além das estratégias de prevenção, intervenção e
promoção da Saúde Mental em contexto familiar e edu-

altura da vida, mas sobretudo numa fase formativa na
qual os principais atributos da saúde emocional e mental estão em desenvolvimento, como é o caso da infância e adolescência.
Proteger as crianças através da prevenção e promoção

cativo, é fundamental envolver as comunidades (e, especificamente, com alguns dos seus membros) de modo
a que compreendam a sua importância no apoio ao desenvolvimento das crianças e jovens ou implementando
programas comunitários de apoio às crianças e jovens.
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As dinâmicas desenvolvidas em comunidades locais podem desempenhar um papel muito importante na prevenção e intervenção precoces, disponibilizando redes
de apoio e suporte ao desenvolvimento das crianças,
dos jovens e das famílias.
É também importante desenvolver programas, dirigidos
a crianças e jovens, de desenvolvimento de competências transversais de vida, como a autorregulação emocional, comunicação e relacionamento interpessoal positivo, autonomia e compromisso com a educação e o
trabalho, autoconhecimento, resolução de problemas,
tomada de decisão e resiliência. Estas competências

podem ser definidas como necessárias para o comportamento eficaz nos domínios pessoal, social, académico, etc., assim como para a adaptação emocional à
mudança constante de condições e contextos e à gestão
das crises ao longo do ciclo de vida. A inexistência ou a
insuficiência destas competências estão associadas a
problemas de saúde mental e de comportamento. Estas
competências também devem ser incluídas não só em
atividades extracurriculares, mas também no próprio
currículo escolar.
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3

ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE

§

Em 2015, a isenção de pagamento de taxas moderadoras na prestação de cuidados de saúde no SNS foi
alargada a todos os menores de 18 anos. Foi ainda estipulado que nenhuma criança devia ficar privada
de médico de família. Contudo, em outubro de 2018, existiam ainda mais de 153 mil crianças (<18 anos)
sem médico de família atribuído.

§

Quanto à vacinação, em 2017, a quase totalidade dos ACES e as duas Regiões Autónomas registavam taxas
de cobertura iguais ou superiores a 97% na 3ª dose da vacina contra a difteria, tétano, tosse convulsa,
doença invasiva por Haemophilus influenzae do tipo b e poliomielite, aos 6 meses de idade. Já na 2ª dose
da vacina contra o sarampo, parotidite epidémica e rubéola, nas crianças que completaram 6 anos de
idade nesse ano, a cobertura vacinal apresenta muitas disparidades geográficas, sendo em muitos ACES
inferior a 95%, percentagem desejável para assegurar a proteção da comunidade contra o sarampo, através da imunidade de grupo.

§

Em 2017, foram emitidos cerca de 354 mil cheques-dentista a crianças e jovens com menos de 18 anos.
Destes, 22,1% não foram utilizados. De referir que os cheques dentista só são atribuídos a crianças e
jovens inscritos no ensino público e dependente do Estado, não abrangendo as crianças do ensino privado.

§

A Saúde Oral registou melhorias nas crianças portuguesas, passando de um índice de CPOD (dentes cariados, perdidos e obturados), aos 12 anos, de 2,95 em 2000, para 1,18 em 2013, tendo Portugal atingido
já a meta definida pela OMS-Europa de um índice CPOD, aos 12 anos, inferior a 1,5 em 2020.

§

O cheque-dentista não é aplicado nas Regiões Autónomas, mas os Açores e a Madeira têm programas
regionais de saúde oral. Nos Açores, no âmbito do Programa Regional de Saúde Oral, os centros e unidades
de saúde foram dotados de médicos dentistas e foi implementado o Boletim Individual de Saúde Oral.
Entre 2014 e 2016, realizaram-se cerca de 118 mil consultas de saúde oral. Esta Região é a única do país
que dispõe de um programa de saúde oral gratuito, abrangendo jovens até à idade adulta. Na Madeira,
está a decorrer o programa Madeira a Sorrir que, em 2017/18, contemplou 11.168 crianças do ensino préescolar e do 1º ciclo do Ensino Básico, tendo sido realizadas mais de 23 mil consultas de medicina dentária.

§

Na área da Saúde Mental, Portugal apresenta um número baixo de serviços e unidades de Psiquiatria da
Infância e Adolescência, bem como uma distribuição muito desigual. Existem apenas três serviços regionais (Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo), 9 serviços locais (nenhum no Algarve) e 21 unidades, existindo apenas uma no Alentejo e uma no Algarve. Embora o Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2017
previsse a criação de 13 novos serviços até 2012, desde 2011 só abriram 4.

§
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O acesso a psicólogos nos cuidados de saúde primários do SNS é também muito insuficiente, tornando
necessária não apenas uma priorização da oferta destes serviços como também uma abordagem integrada
focada na prevenção dos problemas de saúde mental.
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AMBIENTES SEGUROS

Entende-se por meio ambiente o conjunto de condições
físicas, químicas, biológicas, sociais, culturais e económicas com as quais os seres humanos interagem. Nas últimas décadas o interesse e o grau de conhecimento sobre o meio ambiente e os distintos modos em que este
influencia a saúde das crianças aumentou de forma assinalável.
De facto, o meio ambiente é um importante determi-

mais que um indivíduo adulto. Um lactente, nos primeiros seis meses de vida, ingere sete vezes mais água; e
uma criança na primeira infância ingere três a quatro vezes mais alimentos por quilo de peso corporal que o
adulto médio. Os hábitos peculiares próprios da infância,
como levar constantemente a mão à boca, brincar e gatinhar próximo do chão também contribuem para a maior
vulnerabilidade das crianças. Assim, as substâncias noci-

nante para muitas dimensões da saúde das crianças. O
saneamento básico e a água potável, habitações e bairros
seguros, espaços públicos limpos ou ar de boa qualidade
afetam a saúde física e mental das crianças e assumemse como dimensões importantes para o seu bem-estar e
desenvolvimento saudável. Portugal, como outros países
do mundo, sofreu enormes transformações no último século. As condições de habitabilidade, de higiene e de segurança melhoraram enormemente. Estas transformações contribuíram, a par da expansão a cuidados de saúde de qualidade, para a assinalável redução da mortalidade infantil em Portugal nas últimas décadas.
As preocupações ambientais figuram hoje no topo da
agenda política internacional. As sociedades modernas
despertaram, ainda que tardiamente, para os efeitos negativos sobre a saúde que a deterioração do ambiente

vas presentes no ar, na água, no solo e nos alimentos têm
uma probabilidade maior de serem absorvidas por crianças do que por adultos [1]. Essas condições explicam os
resultados divulgados pela Organização Mundial da Saúde
de que 40% da carga total das doenças atribuídas a fatores ambientais atinge as crianças.
O risco de exposição a agentes químicos inicia-se na vida
intrauterina. A fase da gravidez e a frequência da exposição, bem como sua duração, são capazes de produzir
um espetro variado de malformações, cujo resultado depende da vulnerabilidade de cada sistema ou órgão. As
exposições durante a gravidez podem resultar em efeitos
para a saúde, tais como aborto espontâneo, morte fetal,
malformações ou baixo peso à nascença, asma, cancro,
problemas neurológicos e comportamentais [1].
Para ilustrar o impacto do meio ambiente na saúde das

está a provocar. As cidades estão hoje mais habitadas
que nunca e o futuro coloca desafios sobre a sustentabilidade dos espaços urbanos. O aumento progressivo da

crianças a Organização Mundial de Saúde publicou em
2004 o primeiro Atlas sobre a saúde infantil e o meio ambiente [2]. O Atlas reúne uma série de dados sobre os

temperatura, as alterações climáticas, a poluição atmosférica e a exposição a químicos perigosos são apenas alguns dos problemas com os quais os governos a nível global terão de lidar. Em resposta a estes problemas, as ci-

efeitos dos riscos ambientais na saúde das crianças que
explicam porque morrem todos os anos mais de três milhões de crianças com menos de cinco anos em todo o
mundo.

dades estão a transformar-se e essa transformação exige

O enfoque deste capítulo serão as políticas públicas de

estratégias inovadoras para melhorar a mobilidade urbana, a sustentabilidade dos edifícios, a segurança dos
indivíduos e a oferta de espaços de lazer. A saúde das
pessoas, em particular das crianças, deve figurar no centro dessas estratégias.
Devido às suas características fisiológicas, as crianças são
mais vulneráveis à exposição a agentes encontrados no

ambiente com impacto na saúde das crianças. Pela sua
importância, serão abordadas de forma sumária algumas
políticas europeias enquadradoras deste tema. A partir
do Children’s Environment and Health Action Plan for
Europe [3] e tendo em consideração a abrangência do
tema em análise, foram identificadas as seguintes áreas
relevantes em termos de políticas públicas de saúde e

ambiente: ingerem mais água e alimentos e respiram
maior quantidade de ar por unidade de peso corporal que

ambiente: 1) atividade física adequada; 2) promoção de
ambientes seguros e que apoiem as crianças; 3) quali-

os adultos. Para uma dada área exposta, um recém-nascido absorve três vezes mais, e uma criança, duas vezes

dade do ar exterior e interior; 4) Exposição a químicos
perigosos, agentes físicos e biológicos.
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4.1 AMBIENTE E SAÚDE
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Ao longo dos séculos, o ambiente foi sempre entendido,
de entre os limites ditados pelo conhecimento científico e
pela epistemologia das diferentes ciências, como um importante determinante da saúde das populações.
A artificialização do habitat humano, cujo grande desenvolvimento ocorreu essencialmente a partir do século
XVIII, levou a que, progressivamente, as relações entre Homem e ambiente se alterassem com consequências para
ambos.
Segundo o estudo Global Burden of Disease, estima-se
que, em 2016, 6,4% de todas as mortes ocorridas em Portugal se tenham devido a fatores de risco ambientais [4].
Em termos de risco atribuível, as causas ambientais tiveram um contributo para causas de morte como cancro do
pulmão (26,4%), Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica
(DPOC) (24,2%), doença cardíaca isquémica (11,9%) ou acidente vascular cerebral (9,4%) [4]. Em 2016, os riscos ambientais representavam 5,8% do total de DALYs (Anos de
Vida Ajustados à Incapacidade) e 4,5% dos YLDs (Anos de
Vida Perdidos) em Portugal [4].
O período pré-natal e a infância são etapas do desenvolvimento humano de particular vulnerabilidade em que o ambiente pode contribuir significativamente para um aumento cumulativo ao longo da vida do risco de doença,
nomeadamente, doença respiratória, cardíaca e cancro
[5]. Na Região Europeia da OMS cerca de um terço da doença entre o nascimento e os 18 anos é atribuída a ambi-

Por outro lado, as sociedades modernas enfrentam, também, o desafio imposto pelo lixo eletrónico ou pelas alterações climáticas que contribuem também para a poluição
atmosférica.
Adicionalmente, é cada vez maior a exposição a radiações
não-ionizantes provenientes de cabos de alta tensão, antenas, aparelhos de comunicação móveis, de rádio e de
televisão, entre outros. As crianças e jovens são os primeiros a viverem sob influência constante e precoce deste
tipo de radiações. Em Novembro de 2017, estavam registados no EMF-Portal [6] – plataforma de informação na Internet da RWTH Aachen University que resume sistematicamente dados de estudos científicos sobre os efeitos dos
campos eletromagnéticos (EMF) – 259 estudos epidemiológicos sobre o efeito das radiações de baixa frequência e de
frequência rádio nas crianças. Estes estudos, tentam estudar o efeito deste tipo de radiações no desenvolvimento
de leucemia, tumores do cérebro e sistema nervoso central, linfomas e outros tipos de cancro, bem como em desfechos relacionados com a gravidez. No entanto, pela natureza da exposição, tem sido difícil concluir acerca dos
efeitos das radiações não-ionizantes na saúde das crianças
e dos adultos [7].
O ambiente onde, atualmente, as crianças e jovens vivem
as suas vidas, tem, em alguns aspetos, vindo a melhorar
significativamente, especialmente, no que diz respeito aos
riscos ambientais tradicionais.

entes inseguros e insalubres em casa e na comunidade,

As crianças e jovens portugueses vivem hoje em casas me-

com os inerentes custos sociais e económicos [3].
Ao longo da história, foram identificados vários riscos ambientais que atualmente conhecemos como tradicionais. É
o caso da poluição atmosférica, da água, do saneamento

nos sobrelotadas, com acesso a água potável dentro da habitação, em casas com sistemas de esgotos, num ambiente
em que os vetores estão mais controlados e representam
menor risco para a saúde das crianças e das suas famílias.

básico e das doenças transmitidas por vetores [5]. Em Portugal, estes riscos estão controlados, mas colocam-se atualmente novos riscos ambientais na maior parte das socie-

No entanto, a proporção de crianças a residir em zonas
urbanas e periurbanas aumentou. Estas zonas, mercê da
falta de políticas sólidas de ordenamento do território,

dades mundiais, incluindo Portugal, desafiando governos e
decisores políticos. A exposição a químicos (pesticidas,
plásticos e outros bens manufaturados) e o risco de contaminação da cadeia alimentar por produtos como o arsénio,
o mercúrio, o flúor ou o chumbo, entre outros, constituem
parte das preocupações em matéria de saúde e ambiente.

são, frequentemente, agressivas a um desenvolvimento
harmonioso da criança e a uma funcionalidade coerente
da família e dos outros sistemas (e.g., escolar, tempos livres) onde a vida das crianças ocorre. São também zonas
mais poluídas onde a qualidade do ar exterior, mas também interior é mais pobre, pesem embora os esforços para

Particularmente revelantes são os químicos que provocam
disrupções endócrinas e que têm sido associados a proble-

controlar essa qualidade. As crianças passam mais tempo
“dentro de casa” seja na escola, nos transportes de e para

mas hepáticos, da tiroide e de desenvolvimento neurológico [5].

a escola ou em grandes superfícies. Tem havido uma preocupação grande em garantir a qualidade do ar exterior e

17 | UM RETRATO AMBIENTAL
A adesão de Portugal, em 1986, à Comunidade Económica Europeia, condicionou as políticas de ambiente, mas também os comportamentos
e estilos de vida dos Portugueses que num curtíssimo espaço de tempo, passaram para uma situação de mercado livre, crescimento económico acelerado e profundas alterações na estrutura social [8].
Estas alterações levaram a um abandono progressivo das regiões interiores, com fixação da população na faixa litoral, principalmente em
duas grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, criando um país com assimetrias regionais importantes, densamente povoado à
beira-mar e “desértico” no interior [8]. Em 2017, Portugal tinha, em média 112,6 habitantes/km2. No Grande Porto e na Grande Lisboa, a
densidade populacional era de 842,4 habitantes/km2 e 939,8 habitantes/km2, respetivamente, sendo que era na área de Lisboa que se
encontravam os concelhos mais densamente povoados do país (Amadora com 7565,4 habitantes/km2 e Odivelas com 5946,0 habitantes/km2.
Dados de 2017, revelam que a densidade populacional nas áreas urbanas era muito superior à verificada nas áreas medianamente urbanas
e predominantemente rurais: 446,0 habitantes/km2, 79,3 habitantes/km2 e 23,1 habitantes/km2, respetivamente.
As construções imobiliárias nas grandes áreas metropolitanas foram realizadas sem grandes preocupações com o ordenamento do território
ou com questões como a eficiência energética, contribuindo para uma agressividade ambiental em termos estéticos, mas, também, em
termos funcionais, da vida quotidiana. As pessoas passaram a viver a maior distância dos locais onde a sua vida se desenrola (trabalho e
escola) [9,10]. Em média, um português demora 34 minutos a chegar ao local de trabalho, valor ainda assim abaixo da média europeia
situada nos 42 minutos. Cerca de um quarto dos portugueses que utilizam transportes privados para chegar ao trabalho diz sofrer de stresse;
a média europeia é de 34% [11].
Por outro lado, a reorganização das malhas urbanas veio colocar enormes desafios, nomeadamente em termos logísticos (e.g., distribuição
de alimentos em tempo adequado e em número suficiente). Tal situação condicionou, entre outros aspetos, a expansão de grandes superfícies e centros comerciais com os quais os produtores locais e pequenos comerciantes tinham dificuldade em competir. Em 2016, existiam
3.402 unidades de comércio de dimensão relevante, das quais 50,4% se dedicavam ao comércio a retalho alimentar. Estas funcionavam, em
média, 12 horas por dia sendo que 37% tinham uma dimensão entre 400 e 1.000 m2 [12].
Adicionalmente, e a par com a tendência mundial, a agricultura intensificou-se, com uso de pesticidas e fertilizantes e a utilização de
espécies geneticamente modificadas. Em 2008, apenas 5,9% da superfície agrícola do país era utilizada em produção biológica, sendo que
em 2015 passou a ser 7,0%. Em 2015, eram usados 41kg de fertilizantes inorgânicos por hectare de superfície agrícola (crescimento de 29%
em relação a 2011) (INE). Em 2016, existiam 7056,75 hectares de área cultivada com milho geneticamente modificado, apesar de se registar
uma diminuição de 24% desde 2012 [13].
Paralelamente, apostou-se no desenvolvimento de infraestruturas rodoviárias [8] o que, conjuntamente com melhorias das condições de
vida das famílias, maior acessibilidade a bens de consumo e a crédito, levou, progressivamente, à utilização do automóvel como principal
meio de transporte [8], com os inerentes custos ambientais (e.g., emissões de carbono) mas também de saúde (e.g., maior sedentarismo,
mais tempo gasto nas deslocações de e para o trabalho ou escola). A taxa de motorização tem vindo a aumentar gradualmente sendo de
470 veículos de passageiros por 1.000 habitantes, em 2016. Também nesse ano, 89,4% do transporte de passeiros em Portugal era realizado
em transporte individual; na UE a percentagem era de 83,1%. Em 2015, os transportes foram responsáveis por 24% do total das emissões de
gases de efeito de estufa [13]. A deslocação das crianças de casa para a escola é, cada vez mais, realizada em transporte privado ou coletivo
em detrimento da deslocação a pé [14].
A poluição atmosférica é o maior risco ambiental para a saúde na Europa [15]. Em 2016, houve cerca de 30 dias em Portugal em que a
qualidade do ar foi média ou inferior. Houve 14 dias de poluição por ozono troposférico. Ainda no mesmo ano, a poluição acima dos limites
recomendados por partículas inaláveis ocorreu em 14 dias no litoral noroeste do Baixo Vouga, e por 9 dias na área metropolitana de Lisboa
e por 7 dias em Aveiro/ Ílhavo. Também em 2016, registaram-se 57 dias de poluição atmosférica por dióxido de azoto na área metropolitana
de Lisboa, 75 no Porto Litoral e 55 Entre Douro e Minho.
No entanto, também existiram importantíssimos ganhos em termos de questões ambientais como a melhoria do saneamento básico, nomeadamente, águas, esgotos e resíduos urbanos e a introdução de práticas até aí quase desconhecidas como a reciclagem doméstica [16]. Em
2017, mais de 97% dos alojamentos em Portugal tinham retrete e chuveiro/banheiro, sistema de esgotos, água canalizada ou eletricidade
no interior. Além disso, 98,7% da água da torneira era segura, 98,8% cumpria os valores paramétricos e 99,9% tinha sido sujeita a análises
químicas e bacteriológicas definidas na legislação [13].
Em 2016, em média, cada Português produzia 1,29 Kg de resíduos sólidos urbanos (RSU) por dia sendo que destes, apenas 14% sofria recolha
seletiva [13]. Em 2016, 29% dos resíduos sólidos urbanos eram colocados em aterro, 9% sujeitos a tratamento mecânico e 22% incinerados
[13]. O aterro representa ainda a maior fatia no que diz respeito ao tratamentos dos RSU e a área ocupada por aterro é ainda muito grande.
O tratamento biológico e mecânico que compreende uma componente de separação de resíduos encaminhados para valorização (reciclagem) seguido de tratamento biológico da componente orgânica, é o método ambientalmente mais 'amigável'.
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interior através do controlo da poluição atmosférica, incluindo a restrição do fumo em espaços públicos. Em 2014,
52,9% dos adolescentes em idade escolar tinha algum tipo
de alergia e 30,7% sofria de asma [17,18].
Ao passarem mais tempo em espaços fechados (e.g., casa
e escola) e nas deslocações (principalmente de transporte), a atividade física é também menor quer por questões de geografia das cidades (e.g., falta de equipamentos
ou falta de acessibilidade a esses equipamentos) quer por
questões de organização social e económica da vida familiar.
A prática de atividade física nas crianças e jovens aumenta
a capacidade aeróbia, afeta positivamente a pressão arte-

semana, 36,5% das crianças dos 3 aos 14 anos passam mais
de 2 horas por dia a ver TV. Ao fim de semana, o valor
aumenta para 71,3% [20] (ver 2.4 | ATIVIDADE FÍSICA).
As crianças e os jovens de hoje são também os primeiros a
nascer em plena era tecnológica (telemóveis, tabletes,
dos videojogos, da televisão disponível 24 horas, etc.) o
que condiciona, entre outros, a atividade física, a dinâmica das refeições (e.g., feitas na “companhia” de ecrãs)
ou o relacionamento com os demais [21].
Se por um lado, temos um “ambiente mais amigo de si
próprio” no sentido em que cresce a preocupação com a
sustentabilidade ambiental, com a contaminação de águas
e solos, com a poluição do ar e com as alterações climáti-

rial, os lípidos sanguíneos e a saúde músculo-esquelética
para além de beneficiar o bem-estar psicológico [19]. Mais

cas, por outro lado temos, igualmente, um ambiente que
potencialmente promotor da inatividade física, do excesso

de metade das crianças portuguesas com menos de 10 anos
tem atividade física moderada a vigorosa pelo menos 60
minutos por dia, valor que desce nas crianças entre os 10
e os 14 anos (56,5%). À medida que a idade das crianças
aumenta diminui a prevalência de brincadeiras ativas por
mais de 60 min/dia assim como a prática regular de atividade física desportiva e/ou lazer. Por outro lado, as crianças dos 6 aos 9 anos, em média, em Portugal, passam cerca
de 8 horas por dia num comportamento sedentário, valor
que aumenta nas dos 10 aos 14 anos de idade. Durante a

de peso e da obesidade e que terá, certamente, importantes impactos, por exemplo, a nível da doença respiratória
mas, também, em termos de saúde mental das crianças e
jovens de hoje [19]. O estudo HBSC, realizado em 2014
sobre adolescentes a frequentar a escola, revelou que a
maioria tem um nível médio de qualidade de vida, embora
cerca de 25% se sinta triste ou deprimido, 39% irritado e
44% nervoso pelo menos uma vez por semana; cerca de
15% dos adolescentes referiu sentir-se infeliz [17].

Políticas internacionais de ambiente e saúde
O ambiente e a saúde têm feito parte da agenda política
internacional desde o pós-Segunda Guerra Mundial, com os
derrames petrolíferos nos oceanos, os nevoeiros de poluição
no ar das grandes cidades e mais recentemente as consequências do aquecimento global e da necessidade de um de-

vada a criação do Centro Europeu de Ambiente e Saúde, coordenado pela Organização Mundial da Saúde. Este centro
de excelência foi criado, efetivamente, em 1991 e, desde
então, fornece evidências sobre a natureza e magnitude dos
riscos de saúde ambientais existentes e emergentes aos Es-

senvolvimento global sustentável, a serem colocados na pri-

tados Membros e apoia a identificação e implementação de

meira linha das agendas das Nações Unidas e governos de
nações desenvolvidas e em desenvolvimento.
Em 1986, a Carta de Otava definiu a promoção da saúde
como um processo de capacitação para uma vida saudável

políticas públicas nesta área [24].
Em 2002, o 6.º Programa Comunitário de Ação em matéria
de Ambiente, da União Europeia, propunha que se atingisse
uma qualidade ambiental que não afetasse negativamente

que devolvia ao indivíduo a responsabilidade e o controlo
sobre a sua saúde e reconheceu a saúde como um pressuposto para uma vida socialmente produtiva e justa. Reco-

a saúde das pessoas. Propunha, ainda, a identificação dos
riscos para a saúde das pessoas, nomeadamente das crianças e dos idosos, o reforço da investigação no domínio da

nheceu, igualmente, que, como tal, a promoção da saúde,

saúde/ambiente, o estabelecimento de um novo sistema de

teria de ir muito além, do setor da saúde propriamente dito
incluindo outras áreas da vida humana. De entre elas, e
como recurso para uma vida saudável, reconheceu a necessidade de ter um ecossistema estável [22].

avaliação e gestão dos riscos dos produtos químicos, a proibição ou limitação da utilização dos pesticidas mais perigosos, a garantia de aplicação da legislação relativa à água e
a definição de uma estratégia de combate à poluição atmos-

Em 1989, os ministros do ambiente da Região Europeia da
Organização Mundial da Saúde assinaram a Carta Europeia
do Ambiente, no âmbito da estratégia “Health for All” em

férica.
Em 2003, a Comissão Europeia reiterou a importância do
ambiente como recurso para um desenvolvimento sustentá-

que reconheceram a dependência da saúde humana de uma
série de fatores ambientais [23]. Ainda nesse ano, foi apro-

vel e como investimento na saúde das gerações vindouras,
através do documento Uma estratégia europeia de ambiente e saúde. A Comissão Europeia identificou as crianças
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como estando particularmente vulneráveis ao ambiente. Foi
assim desenhada uma estratégia assente num quadro de políticas destinado a assegurar a defesa da sociedade como um
todo nas questões do ambiente e que têm vindo a ser transpostas para a legislação dos Estados Membros [25].
Mais tarde, o Plano de Ação Saúde e Ambiente 2004-2010
foi desenhado visando um melhor entendimento entre as
fontes de poluição e os efeitos de saúde, aumentar o conhecimento através do fortalecimento da investigação e abordando os aspetos emergentes de ambiente e saúde, revendo
as políticas e melhorando a comunicação, através de 13
ações específicas (TABELA 16) [26].
Ainda em 2004, os ministros e representantes responsáveis
pela saúde e pelo ambiente dos Estados-Membros da Região

saúde em todas as políticas, estratégias, planos e programas
relevantes [28], ideia reforçada novamente em 2010 [29].
Mais recentemente, em 2017, foi assinada pelos EstadosMembros da Região Europeia da Organização Mundial da Saúde a Declaração de Ostrava onde se reconheceu que as políticas de ambiente e saúde contribuíram grandemente para
a aumentar a esperança de vida e o bem-estar. No entanto,
é necessário que os Estados-Membros continuem a implementar, a nível nacional, políticas integradas de saúde e
ambiente com o intuito, entre outras, de melhorar a qualidade do ar interior e exterior, minimizar os efeitos adversos
dos químicos na saúde humana, prevenir e eliminar os efeitos adversos, as desigualdades e os custos dos riscos ambientais na saúde humana, apoiar os esforços das cidades de

Europeia da Organização Mundial de Saúde, reconheceram
que as melhorias em termos de ambiente verificadas nos úl-

modo a que se tornem mais saudáveis e construir a sustentabilidade ambiental dos sistemas de saúde [30]. Todas este

timos anos não são homogéneas, que a exposição das crianças a perigos ambientais é influenciada pelas condições do
ambiente físico mas também pelas condições socioeconómicas e pelos comportamentos individuais e de grupo pelo que
estabeleceram objetivos regionais prioritários de modo a diminuir o peso das doenças relacionadas com o ambiente [3].
Mais tarde, a Estratégia para o Desenvolvimento sustentável
da UE veio reforçar a importância da proteção do ambiente
como eixo fundamental para o desenvolvimento [27]. Em
2007, foi novamente realçada pela UE a necessidade de fortalecer a integração das preocupações com o ambiente e a

politicas e estratégias estão hoje enquadradas nos Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas,
aprovados pelos líderes mundiais reunidos na AssembleiaGeral da ONU a 25 de setembro de 2015, um modelo global
de governança com a finalidade de acabar com a pobreza,
proteger o ambiente e promover a prosperidade e o bemestar de todos até 2030, modelo para o qual cada estado
tem obrigação de contribuir garantindo que os seus 17 objetivos são transpostos para as suas políticas nacionais [31]
(FIG. 59).

Ambiente, saúde e crianças
FIG. 59 | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Fonte: ONU
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TABELA 16 | Aspetos relevantes das principais políticas internacionais de ambiente e saúde.
POLÍTICA

NOTAS

Carta Europeia de Ambiente e Saúde –
OMS Europa

Princípios básicos, mecanismos e prioridades dos Programas de Ambiente e Saúde dos Estados
Membros

Aprovada a criação do Centro Europeu
de Ambiente e Saúde da OMS

Criado, efetivamente em 1991

Diretiva-Quadro da Água (2000/60/CE)

Enquadramento para a proteção das águas de superfície interiores, das águas de transição,
das águas costeiras e das águas subterrâneas que (…) promova um consumo de água sustentável (…) contribuindo para o fornecimento em quantidade suficiente de água (…) de boa qualidade (…) [e reduza] as concentrações no ambiente marinho para valores próximos dos de
fundo para as substâncias naturalmente presentes e próximos de zero para as substâncias sintéticas antropogénicas. Transposta para o direito nacional através da Lei n.º 58/2005, de 29
de dezembro. Alterada pela Diretiva 2008/32/CE. No seguimento desta diretiva, foram elaboradas outras que se encontram disponíveis em http://www.apambiente.pt/dqa/docsof-dqace-legislat.html

6.º Programa Comunitário de Ação em
matéria de Ambiente (2002–2012)

Objetivos e domínios prioritários de ação em matéria de ambiente, saúde e qualidade de vida
do, destacando-se o de “compreender melhor as ameaças que pesam sobre o ambiente e a saúde humana, a fim de atuar no sentido de prevenir e reduzir essas ameaças”.

Uma estratégia europeia de ambiente
e saúde

Estratégia europeia de ambiente e saúde baseada na ciência (Science), centrada nas crianças
(Children), que promove a sensibilização (Awareness) para a relação entre saúde e ambiente,
com instrumentos jurídicos (Legal instruments) e que inclui a avaliação (Evaluation) das ações
em termos de redução da incidência de problemas de saúde relacionados com o ambiente.

Plano de Ação Europeu Ambiente e Saúde 2004–2010

Propõe como ações: Desenvolver indicadores de saúde ambiental; Desenvolver a monitorização integrada do meio ambiente, incluindo alimentos, para permitir a determinação da exposição humana relevante; Desenvolver uma abordagem coerente em relação à biomonitorização na Europa; Melhorar a coordenação e atividades conjuntas em matéria de ambiente e saúde; Integrar e reforçar a investigação europeia no domínio do ambiente e saúde; Focar a investigação nas doenças, transtornos e exposições; Desenvolver sistemas metodológicos para
analisar as interações entre meio ambiente e saúde; Garantir que os riscos potenciais para o
ambiente e saúde sejam identificados e abordados; Desenvolver atividades de saúde pública e
trabalho em rede sobre determinantes da saúde ambiental por meio de programas de saúde
pública; Promover a capacitação de profissionais e melhorar a capacidade organizacional em
meio ambiente e saúde, revisando e ajustando a política de redução de riscos; Coordenar as
medidas de redução de risco em andamento e focar na prioridade; Melhorar a qualidade do ar
interior; Acompanhar os desenvolvimentos em relação aos campos eletromagnéticos.

Children’s Environment and Health
Action Plan for Europe

Objetivos regionais prioritários: 1) prevenir e reduzir significativamente a morbidade e mortalidade decorrentes de distúrbios gastrointestinais e outros efeitos para a saúde, assegurando
que medidas adequadas sejam tomadas para melhorar o acesso a água segura e saneamento
adequado para todas as crianças; 2) prevenir e reduzir substancialmente as consequências
para a saúde decorrentes de acidentes e ferimentos e diminuir a morbidade por falta de atividade física adequada, promovendo habitats humanos seguros e que apoiem todas as crianças;
3) prevenir e reduzir doenças respiratórias devido à poluição do ar em ambientes externos e
internos, contribuindo assim para a redução da frequência de ataques de asma, a fim de garantir que as crianças possam viver em um ambiente com ar limpo. 4) reduzir o risco de doenças e incapacidade decorrentes da exposição a produtos químicos perigosos (como metais pesados), agentes físicos (por exemplo, ruído excessivo) e agentes biológicos e a ambientes de
trabalho perigosos durante a gravidez, a infância e a adolescência.

Estratégia para o Desenvolvimento
sustentável

Um dos objectivos-chave desta estratégia é a proteção ambiental através da salvaguarda da
“capacidade da Terra de apoiar a vida em toda a sua diversidade, respeitar os limites dos recursos naturais do planeta e garantir um alto nível de proteção e melhoria da qualidade do
meio ambiente. Prevenir e reduzir a poluição ambiental e promover consumo e produção sustentáveis para quebrar a ligação entre o crescimento económico e a degradação ambiental.”

è CONTINUA
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TABELA 16 (cont.) | Aspetos relevantes das principais políticas internacionais de ambiente e saúde.
POLÍTICA

NOTAS

Diretiva 2008/50/CE, de 21 de maio
de 2008, relativa à qualidade do ar
ambiente e a um ar mais limpo na Europa

Definir e fixar objetivos relativos à qualidade do ar ambiente destinadas a evitar, prevenir
ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o ambiente na sua globalidade.

Estratégia de Saúde da UE "White Paper/Together for Health: A Strategic
Approach for the EU 2008-2013"

Abordar não só aspetos específicos de saúde como também aspetos mais amplos como a
“saúde em todas as políticas”, que inevitavelmente inclui as políticas de ambiente

Programa de Ação Comunitária no domínio da Saúde Pública (2003-2008) e
o posterior Programa 2008-2013

ambiente como um dos principais fatores condicionantes da saúde, incentivando à promoção de ambientes que conduzam a estilos de vida saudáveis e à prevenção de doenças.

Regulamento REACH - Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EC 1907/2006)

Tem como objetivos, entre outros, “assegurar um elevado nível de proteção da saúde humana e do ambiente (…) com o intuito de atingir o desenvolvimento sustentável.” Mais informações em: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907&from=EN

Conclusões do Conselho Ambiente e
Saúde (2007)

Incita a Comissão e os Estados Membros a, entre outros, fortalecer a integração das preocupação com o ambiente e a saúde em todas as políticas, estratégias, planos e programas relevantes

Declaração de Ostrava sobre Ambiente e Saúde (2017)

Prioridade para as seguintes áreas: melhoria da qualidade do ar interior e exterior, assegurar o acesso universal, equitativo e sustentável a água potável; minimizar o efeito adverso
dos químicos na saúde humana, prevenir e eliminar os efeitos ambientais e de saúde adversos, os custos e as desigualdades relacionadas com a gestão dos resíduos e dos locais contaminados; fortalecer as capacidades adaptativas e a resiliência a riscos de saúde relacionados com as alterações climáticas e apoiar as medidas para mitigar as alterações climáticas;
apoiar os esforços das cidades europeias para se tornarem mais saudáveis e inclusivas e
construir a sustentabilidade ambiental dos sistemas de saúde [30].

Políticas de ambiente e saúde em Portugal
Existem duas grandes orientações políticas nacionais

tissectorial nesta matéria. Elaborado sob a cocoordena-

em termos de ambiente e saúde: o Plano Nacional de
Saúde [32] e o Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde [33] (TABELA 17). Nenhuma delas foca especificamente as crianças e os jovens.
O Plano Nacional de Saúde menciona a promoção da saúde em todas as políticas, de onde se depreende que a
saúde deve ser considerada nas políticas diretamente

ção do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (Agência Portuguesa do Ambiente) e do Ministério da Saúde (DireçãoGeral da Saúde), em estreita articulação com os Ministérios da Administração Interna, Economia e Inovação,
Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas; Obras
Públicas, Transportes e Comunicações; Trabalho e da

relacionadas com o ambiente, como seja o caso das relacionadas com a qualidade do ar, exposição a químicos
e outras substâncias, tratamento de resíduos, entre ou-

Solidariedade Social; Educação; Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior; e Cultura, visa “melhorar as políticas
de prevenção, controlo e redução de riscos para a saúde

tras mas, também, aquelas que não estando relacionadas direta ou tradicionalmente com o ambiente neste
possam ter impacto como é o caso das políticas de ordenamento do território ou mobilidade terrestre.

com origem em fatores ambientais, promovendo a integração do conhecimento e da inovação, assegurando
a coerência com as políticas, planos e programas
existentes, recorrendo aos melhores conhecimentos ci-

O Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde (20082013) é um excelente exemplo de uma abordagem mul-

entíficos disponíveis e convidando à participação de todas as partes interessadas” (TABELA 17) [34].
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TABELA 17 | Políticas públicas nacionais inespecíficas relativas a ambiente e saúde.
POLÍTICA

ÂMBITO

CONTEÚDO

Plano Nacional de Saúde

Saúde, grandes orientações estratégicas

Defende a adoção de intervenções baseadas em abordagens por ciclo de vida e por
contexto, de modo a intervir precocemente nos fatores de risco (por exemplo, tabagismo, obesidade, ausência de atividade física, álcool) essenciais; a abordagem intersectorial; a promoção da abordagem de Saúde em Todas as Políticas nos diferentes níveis de atuação; o reforço de sistemas de vigilância epidemiológica em relação aos
determinantes de saúde e aos fatores de risco com maior impacto em ganhos de saúde com equidade; o reforço dos sistemas de monitorização de alertas de saúde pública, promovendo a deteção precoce e coordenação de resposta a essas emergências
[32].

Plano Nacional de Ação
Ambiente e Saúde (20082013)

Água; ar; solo e sedimentos; químicos; alimentos; ruído; espaços
construídos; radiações;
e fenómenos meteorológicos.

Intervir ao nível dos fatores ambientais para promover a saúde do indivíduo e das comunidades a eles expostos; Sensibilizar, educar e formar os profissionais e a população em geral, por forma a minimizar os riscos para a saúde associados a fatores ambientais; Promover a adequação de políticas e a comunicação do risco; Construir uma
rede de informação que reforce o conhecimento das inter-relações Ambiente e Saúde
[33].
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AMBIENTES SAUDÁVEIS E
4.2 COMPORTAMENTOS DE SAÚDE
Comportamentos aditivos
O álcool é a substância psicoativa mais consumida em Portugal [35]. Em 2016/2017, o consumo de álcool ao longo da
vida era de 86,4% nos jovens adultos do sexo masculino entre
os 15 e os 34 anos e 78,8% nos jovens adultos do sexo feminino [35]. Em média, o primeiro consumo ocorria aos 16 anos
sendo que aos 17 anos os jovens com idades já consumiam
regularmente álcool. O consumo binge (consumo igual ou superior a 6 bebidas padrão no homem e 5 bebidas padrão na
mulher, numa só ocasião, no espaço de duas horas) mais de
uma vez por mês neste grupo etário era de 6,1% nos rapazes
e 5,8% nas raparigas. Ainda neste grupo etário, a prevalência

dos consumos recentes em relação a 2011 e 2007, sendo mais
acentuada entre os 13 e os 16 anos. As bebidas alcoólicas
mais consumidas nos últimos 30 dias foram as destiladas e as
cervejas, predominando as cervejas nos mais novos e as destiladas nos mais velhos [36].
Entre 5,0% (13 anos) e 53,3% (18 anos) declararam ter já atingido estados de embriaguez pelo menos uma vez na vida,
entre 2,8% (13 anos) e 42,8% (18 anos) nos últimos 12 meses
(FIG. 61), e entre 1,5% (13 anos) e 21,6% (18 anos) nos últimos 30 dias [36]. As prevalências do consumo binge nos últimos 30 dias variaram entre 3,4% (13 anos) e 36,2% (18 anos)

de abuso ou dependência de álcool era de 3,6% nos indivíduos do sexo masculino e 1,9% nos do sexo feminino [35].
Outros estudos em populações jovens, nomeadamente o realizado mais recentemente em populações escolares
(ECATD-CAD, 2015), evidenciam uma redução do consumo
de álcool entre os mais jovens.

[36]. Entre 2011 e 2015 verificou-se uma diminuição das prevalências de embriaguez, e muito em particular entre os 13
e os 16 anos, assim como uma ligeira diminuição do consumo
binge entre os 13 anos e os 16 anos e um ligeiro aumento
entre os mais velhos [36].
De um modo geral, não se constataram diferenças significa-

Em 2015, entre 30,6% (13 anos) e 91,0% (18 anos) dos jovens
referiam já ter consumido de bebidas alcoólicas [36]. Entre
20,1% (13 anos) e 85,5% (18 anos) declararam consumos nos
últimos 12 meses (FIG. 60) e entre 9,4% (13 anos) e 67,4%
(18 anos) nos últimos 30 dias [36]. Verifica-se uma redução

tivas entre os sexos nas prevalências de consumo recente, e
nas práticas de consumo nocivo acrescido as diferenças foram mais evidentes nos 17 e 18 anos, com os rapazes a declararem mais este tipo de práticas [36].
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FIG. 60 | Prevalência do consumo de qualquer bebida alcoólica nos últimos 12 meses, ECATD-CAD, 2007-2015.

Fonte: [36]
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FIG. 61 | Prevalência de embriaguez* nos últimos 12 meses, ECATD-CAD, 2007-2015.

Fonte: [36]

Nota: *Ficar a cambalear, dificuldade em falar, vomitar e/ou não recordar o que aconteceu.

Em Portugal, em 2016/2017, 55,0% dos indivíduos do sexo
masculino e 49,7% do feminino entre os 15 e os 34 anos de
idade tinham consumido tabaco. A média de idade de início
de consumo era os 16 anos, sendo que aos 17 os indivíduos
do sexo masculino consumiam regularmente. Nas raparigas,
o consumo regular de tabaco era mais precoce: 16 anos de
idade [35].
O inquérito Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)
mais recente, realizado em 2014, revelou que 22,2% das crianças que frequentavam os 8.º e 10.º anos de escolaridade
em Portugal continental já tinha experimentado tabaco
[37]. Foram as raparigas que mencionaram mais frequentemente que já experimentaram tabaco (raparigas: 24,6%; ra-

Menos 1 vez/semana

pazes: 19,5%) e a maior parte dos jovens que já experimentou tabaco pertencia ao grupo doa mais velhos (8.º ano:
15,3%; 10.º ano: 32,9%) [37]. Dos jovens que mencionaram
já ter experimentado tabaco (n=838/8.º e 10.º anos), 35,7%
menciona ter experimentado pela primeira vez aos 14 anos
ou mais e a média de idade de experimentação de tabaco foi
aos 13,04 anos [37]. Relativamente ao consumo de tabaco,
a grande maioria (92,5%) dos jovens referiu não fumar [37].
Os rapazes mencionaram mais frequentemente que fumavam pelo menos uma vez por semana (raparigas 27,6%; rapazes: 35,9%) e as raparigas referiram mais frequentemente
que fumavam menos de uma vez por semana (raparigas
38,6%; rapazes: 26,6%) [37]. Os jovens mais velhos (10.º ano)
eram os que mais fumavam diariamente (FIG. 62).

Pelo menos 1 vez/semana

Todos os dias
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Fonte: HBSC [37]

FIG. 62 | Frequência do consumo de tabaco (apenas jovens que mencionaram consumir tabaco; n=438), Portugal continental,
inquérito HBSC (2014).
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Segundo o estudo ECATD-CAD 2015, as prevalências de
consumo ao longo da vida de qualquer droga variaram entre 2,7% (13 anos) e 35,2% (18 anos) (FIG. 63). A cannabis
destacou-se com as maiores prevalências de consumo ao
longo da vida em todas as idades (entre 2% nos 13 anos e
34% nos 18 anos), seguindo-se-lhe a cocaína nos mais novos e o ecstasy nos mais velhos, apresentando o grupo de
16 anos prevalências de consumo semelhantes para estas

2007

duas substâncias [36]. Entre 2011 e 2015 registou-se uma
descida das prevalências de consumo ao longo da vida de
qualquer droga em todas as idades, exceto nos mais velhos. De um modo geral, ocorreram descidas das prevalências de consumo em todas as idades para a maioria das
drogas consideradas, salvo a cannabis e o ecstasy nos jovens mais velhos (em particular os de 18 anos) [36].
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FIG. 63 | Frequência de consumo de qualquer droga ao longo da vida, ECATD-CAD, 2007-2015.

18 anos

Fonte: [36]

Nos últimos anos, Portugal tem adotado as grandes orientações internacionais no que diz respeito ao tabaco, álcool e outras substâncias psicoativas assim como na prevenção de comportamentos aditivos. Destaca-se a transposição, em 2005, da Convenção-Quadro da OMS para o
Controlo do Tabaco, que orientou as medidas legislativas
na área do tabaco (TABELA 17) [38].

provenientes das coimas aplicadas destinam-se ao financiamento de campanhas de promoção e educação para a
saúde e o desenvolvimento de medidas de investigação,
prevenção, tratamento e reabilitação dos problemas relacionados com o álcool [39].
Realça-se, assim, a aposta numa maior carga fiscal sobre
o álcool com o intuito de aumentar o preço ao consumidor

As políticas públicas para o tabaco, álcool e outras substâncias não são especificamente dirigidas às crianças e
jovens, embora, frequentemente sejam considerados

pretendendo, desta forma, desincentivar o consumo. É
também este o caso do tabaco em que houve um progressivo agravamento do preço do maço de tabaco. De acordo

como uma população vulnerável.

com a Organização Mundial da Saúde, um dos principais

A grande aposta das políticas de carácter legislativo situase ao nível da promoção de comportamentos saudáveis,
da prevenção de comportamentos aditivos e do protelar
do início dos consumos, principalmente no caso do tabaco

retardadores do início do consumo de tabaco é o preço do
maço de tabaco. Acredita-se, assim, que ao aumentar o
custo deste, o consumo por parte dos jovens tende a se
iniciar mais tarde.

e do álcool. Versam sobre três grandes eixos: 1) controlo
do marketing e publicidade; 2) aumento da carga fiscal e
do preço ao consumidor (no caso do tabaco); 3) restrição

Os jovens são particularmente vulneráveis ao marketing e
à pressão social. Desde o início do milénio que as políticas
públicas, especialmente as relacionadas com as bebidas

do consumo (muito evidente no caso do tabaco, menos
claro no caso do álcool).

alcoólicas, procuram limitar o marketing que promova o
seu consumo, mas a sua implementação tem sido lenta e

Em termos de consumo de álcool, em 2015, foi alargada
a proibição de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos
(em vez de menores de 16 anos) e, simultaneamente, definido um regime sancionatório [39]. Parte das receitas

progressiva. Por exemplo, no caso do álcool, iniciou-se em
2001, com a proibição da publicidade a bebidas alcoólicas
entre as 7 e as 22:30 horas na televisão e na rádio, horário
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em que crianças e jovens estão mais expostas aos conteúdos [40]. Também neste ano foi proibida a exibição ou
menção implícita ou explícita de marcas de bebidas alcoólicas em eventos em que participem menores (TABELA
18) [40].
Particularmente desde 2015, com a transposição para o
direito português da Convenção Quadro da OMS para o
Controlo do Tabaco, o marketing associado ao tabaco foi
totalmente proibido e esta proibição foi progressivamente estendida a produtos do tabaco não convencionais,
como é o caso dos cigarros eletrónicos [38]. Realça-se,
ainda, a proibição de consumo de tabaco em locais fechados, o aumento do custo do maço de cigarros, a inclusão
de informação acerca dos seus malefícios nas embalagens

são identificados como um grupo de maior vulnerabilidade. O plano, não específico para crianças e jovens, está
orientado essencialmente para a dependência de substâncias psicoativas, contemplando, também a dependência
do jogo. Contudo, e face à crescente utilização, entre crianças e jovens, de softwares e de aplicações baseadas nos
pressupostos do gaming, com potencial de gerar comportamentos aditivos, deveriam ser contempladas intervenções específicas nesta área.
A implementação das orientações estratégicas do Plano
Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e
das Dependências ocorre, sobretudo através do Programa
de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde e do Projeto Tu Alinhas (www.tu-alinhas.pt), que consiste num

e o aumento do acesso a tratamentos para a dependência.
Ainda que nenhuma destas intervenções seja específica

site interativo para crianças e jovens com vários conteúdos de promoção da saúde, entre os quais consta a pre-

para as crianças e jovens, crê-se que tenham um impacto
indireto, benéfico, nesta população.
No que diz respeito a outros comportamentos aditivos, a
prevenção dos mesmos encontra-se preconizada no Plano
Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e
das Dependências, com um horizonte temporal até 2020
[41]. Neste plano, de implementação nacional, os jovens

venção do consumo de substâncias psicoativas. Este projeto permite promover estilos de vida saudáveis como
prevenção da adoção de comportamentos nocivos e/ou
aditivos para além do contexto escolar. De mencionar,
também, o programa Cuida-te do Instituto Português do
Desporto e Juventude, transversal a várias áreas e que
tem como público alvo os jovens entre os 12 e 25 anos
[42].

TABELA 18 | Políticas públicas relacionadas com o consumo de tabaco, álcool e outras substâncias psicoativas e prevenção
de comportamentos aditivos.
POLÍTICA

Plano Nacional
para a Redução
dos Comportamentos Aditivos
e das Dependências 2013-2020

Projeto
TU ALINHAS

Programa
CUIDA-TE
(Portaria n.º
655/2008)

Programa de
Apoio à Promoção e Educação
para a Saúde
(PAPES)

TIPO

Plano

Projeto

Legislativa

Programa

IMPLEMENTAÇÃO

ÂMBITO

CONTEÚDO A REALÇAR

Nacional

Comportamentos aditivos e das dependências

Tem como um dos objetivos “prevenir, dissuadir, reduzir e
minimizar os problemas relacionados com o consumo de
substâncias psicoativas, os comportamentos aditivos e as
dependências”. Identifica os jovens como um grupo de
maior vulnerabilidade. Relativamente a estes preconiza a
diminuição da facilidade percebida de acesso nos mercados
de substâncias psicoativas, aumento da perceção do risco
de consumo de substância psicoativas, retardar a idade de
início do consumo de substâncias psicoativas, diminuir a
prevalência de consumo recente, padrões de consumo de
risco e dependência de substâncias psicoativas.

Nacional

Promoção da saúde englobando, entre outros,
o consumo de substâncias psicoativas

Site interativo, destinado às crianças e jovens com conteúdos ligados à temática da prevenção do consumo de substâncias psicoativas.

Nacional

Promoção da saúde englobando, entre outros,
o consumo de substâncias psicoativas

Áreas intervenção: a) A promoção da saúde, numa perspetiva global e multidimensional junto da população jovem; b)
O fomento das práticas de exercício físico regular, de uma
alimentação saudável e da adoção de estilos de vida saudáveis e responsáveis; c) A prevenção dos consumos nocivos;
d) A promoção da saúde sexual e reprodutiva.

Comportamentos aditivos e dependências

Programa escolar que visa incentivar a promoção da literacia em saúde, das atitudes e valores que suportem comportamentos saudáveis e comportamentos que conduzam a estilos de vida saudáveis nos jovens dos 15 aos 19 anos.
Aborda 4 áreas: Saúde mental e prevenção da violência,
educação alimentar e atividade física, comportamentos aditivos e dependências e afetos e educação para a sexualidade. Em termos dos comportamentos aditivos, o programa
abrange os seguintes temas : Comportamentos aditivos e
dependências, tabaco, álcool, outras substâncias, psicoativas, outras adições sem substância

Nacional (Escolas
aderentes, num
total de 284)

à CONTINUA
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TABELA 18 (cont.) | Políticas públicas relacionadas com o consumo de tabaco, álcool e outras substâncias psicoativas e
prevenção de comportamentos aditivos.
POLÍTICA

Decreto-Lei n.º
106/2015 de 16
de junho

Decreto-Lei n.º
332/2001, de 24
de Dezembro

TIPO

Legislativa

Legislativa

IMPLEMENTAÇÃO

Nacional

Nacional

ÂMBITO

CONTEÚDO A REALÇAR

Álcool

Regime jurídico de disponibilização, venda e consumo de
bebidas alcoólicas em locais públicos e em locais abertos ao
público, com fundamento no imperativo constitucional de
proteção da saúde dos cidadãos. Proibição da disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas a menores.

Álcool

Proíbe a publicidade a bebidas alcoólicas, na televisão e na
rádio, entre as 7:00 e as 22:30, a associação de publicidade
de bebidas alcoólicas aos símbolos nacionais e a exibição ou
menção implícita ou explícita, da marca ou marcas de bebidas alcoólicas em eventos em que participem menores. Estabelece, ainda, que 60% do valor das coimas resultantes
de infrações relativas à publicidade a bebidas alcoólicas,
destina-se a financiar campanhas de promoção e educação
para a saúde e o desenvolvimento de medidas de investigação, prevenção, tratamento e reabilitação dos problemas
relacionados com o álcool.

Decreto n.º 25-A
de 8 de novembro de 2005,
que aprovou a
Convenção-Quadro da OMS para
o Controlo do
Tabaco

-

Convenção internacional

Tabaco

Preconiza a proteção dos efeitos sanitários, sociais, ambientais e económicos, devastadores, causados pelo consumo
e pela exposição ao fumo do tabaco através de políticas
adequadas à prevenção e à redução do consumo do tabaco,
da dependência de nicotina e da exposição ao fumo do tabaco. Reconhece a necessidade de implementar medidas financeiras e fiscais como forma de reduzir a procura de tabaco, especialmente nos jovens, adotar e aplicar medidas
legislativas, executivas, administrativas e ou outras eficazes com vista à proteção contra a exposição ao fumo do tabaco em locais de trabalho fechados, transportes públicos,
locais públicos fechados e, se for caso disso, em outros locais públicos.
Proibição global/limitação da publicidade, da promoção e
do patrocínio relacionado com produtos do tabaco.

Lei n.º
114/2017 de 29
de dezembro Orçamento do
Estado para
2018

Legislativa

Nacional

Tabaco

Estabelece o valor do imposto sobre o tabaco de corte fino

Tabaco

Principais focos de intervenção (inter alia) - prevenção da
iniciação do consumo nos adolescentes e jovens; promoção
da cessação tabágica, com particular enfoque nos fumadores com menos de 40 anos, nas mulheres e durante a gravidez; proteção da exposição ao fumo ambiental do tabaco.
Tem como metas: reduzir a prevalência de fumadores na
população com ≥15 anos para menos de 17%, eliminar a exposição ao fumo ambiental, travar o aumento do consumo
de tabaco nas mulheres, reduzir as desigualdades regionais
na prevalência de fumadores, na população com ≥15 anos

Programa Nacional para a prevenção e controlo do tabagismo 2017

Programa

Nacional

à CONTINUA
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TABELA 18 (cont.) | Políticas públicas relacionadas com o consumo de tabaco, álcool e outras substâncias psicoativas e
prevenção de comportamentos aditivos.
POLÍTICA

TIPO

IMPLEMENTAÇÃO

ÂMBITO

CONTEÚDO A REALÇAR

Tabaco

Proibição de fumar em locais onde estejam instalados órgãos de soberania, serviços e organismos da Administração
Pública e pessoas coletivas públicas; locais de trabalho; locais de atendimento direto ao público; estabelecimentos
onde sejam prestados cuidados de saúde; lares e outras instituições que acolham pessoas idosas ou com deficiência ou
incapacidade; locais destinados a menores de 18 anos; estabelecimentos de ensino, independentemente da idade
dos alunos e do grau de escolaridade; centros de formação
profissional; museus, coleções visitáveis e locais onde se
guardem bens culturais classificados, nos centros culturais,
nos arquivos e nas bibliotecas, nas salas de conferência, de
leitura e de exposição; salas e recintos de espetáculos e
noutros locais destinados à difusão das artes e do espetáculo; recintos de diversão; zonas fechadas das instalações
desportivas; recintos das feiras e exposições; conjuntos e
grandes superfícies comerciais e nos estabelecimentos comerciais de venda ao público; estabelecimentos hoteleiros
e outros empreendimentos turísticos onde sejam prestados
serviços de alojamento; estabelecimentos de restauração
ou de bebidas, incluindo os que possuam salas ou espaços
destinados a dança; cantinas, refeitórios e bares de entidades públicas e privadas destinados exclusivamente ao respetivo pessoal; áreas de serviço e postos de abastecimento
de combustíveis; aeroportos, nas estações ferroviárias, nas
estações rodoviárias de passageiros e nas gares marítimas e
fluviais; instalações do metropolitano; parques de estacionamento cobertos; elevadores, ascensores e similares; cabinas telefónicas fechadas; recintos fechados das redes de
levantamento automático de dinheiro; transportes públicos
urbanos, suburbanos e interurbanos de passageiros, bem
como nos transportes rodoviários, ferroviários, aéreos, marítimos e fluviais, nos serviços expressos, turísticos e de
aluguer, nos táxis, ambulâncias, veículos de transporte de
doentes e teleféricos.
Proibição de venda em locais onde estejam instalados órgãos de soberania, serviços e organismos da Administração
Pública e pessoas coletivas públicas; lares e outras instituições que acolham pessoas idosas ou com deficiência ou incapacidade; estabelecimentos onde sejam prestados cuidados de saúde; locais destinados a menores de 18 anos; estabelecimentos de ensino; Nos museus, coleções visitáveis
e locais onde se guardem bens culturais classificados, nos
centros culturais, nos arquivos e nas bibliotecas, nas salas
de conferência, de leitura e de exposição; cantinas, nos refeitórios e nos bares de entidades públicas e privadas destinados exclusivamente ao respetivo pessoal; parques de estacionamento cobertos; Nos recintos fechados das redes de
levantamento automático de dinheiro; outros locais onde
seja proibido fumar por determinação.
Proibida a publicidade e promoção ao tabaco e aos produtos do tabaco, incluindo a publicidade oculta, dissimulada e subliminar, através de suportes publicitários nacionais ou com sede em Portugal, incluindo os serviços da sociedade de informação.

Lei n.º 37/2007
de 14 de agosto
com alterações
pelos diplomas:
Lei n.º
109/2015, de 26
de agosto (transpõe a Diretiva
2014/40/EU, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de
abril de 2014)
Lei n.º 63/2017,
de 3 de agosto
(abrange no
conceito de fumar os novos
produtos do tabaco sem combustão que produzam aerossóis, vapores,
gases ou partículas inaláveis e
reforça as medidas a aplicar a
estes novos produtos em matéria de exposição
ao fumo ambiental, publicidade
e promoção)

132

Legislativa

Nacional

Prevenção de acidentes
A mortalidade de crianças e jovens por acidentes de
transporte tem vindo a reduzir de forma consistente em
Portugal nas últimas décadas. Nos anos mais recentes, a
taxa de mortalidade nos grupos etários abaixo dos 15 anos
tem-se mantido muito reduzida e estável, enquanto no
grupo etário dos 15-24 anos se verificou uma redução no
ano 2012 seguida de uma tendência de estabilidade nos
anos seguintes (FIG. 64).

< 1 ano

Entre 2002 e 2017 morreram em Portugal 247 crianças
com idades entre 0 e 18 anos vítimas de afogamento (FIG.
65). O número de óbitos tem decrescido nos últimos anos,
estando atualmente muito abaixo dos 28 óbitos registados
em 2002 (FIG. 65).
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FIG. 64 | Taxa de mortalidade por acidentes de transporte, por grupo etário.
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As orientações internacionais a Resolução A64/23 - Child
Injury Prevention e a Resolução A64/25 – Youth and Health Risks da Organização Mundial da Saúde [43,44], identificam a segurança rodoviária, os afogamentos, as queimaduras, as quedas e as intoxicações como as principais
preocupações em matéria de segurança das crianças e dos
jovens. Estas orientações serviram de orientação ao Programa de Prevenção de Acidentes com Crianças e Jovens,
um dos programas não prioritários do Plano Nacional de
Saúde. No entanto, este Programa não se encontra desenvolvido de forma estruturada [45].
Em termos de segurança rodoviária, algumas políticas públicas, já mencionadas no âmbito deste relatório, nomeadamente a proibição de venda e disponibilização de be-

das crianças e dos jovens. São exemplos o Plano de ação
para a segurança infantil, o Projeto Bebés, Crianças e Jovens em Segurança ou o programa Junior Seguro (TABELA
19).
Também nos últimos anos, tem existido uma preocupação
crescente com a segurança das zonas de recreio e lazer e
parques infantis, local frequentado por crianças e jovens
[46].
Em suma, nas últimas décadas, Portugal assistiu a grandes
transformações em termos de legislação, normas técnicas
e boas práticas na área da segurança infantil, destacandose:
§ A utilização de cadeiras no transporte de crianças no
automóvel;

bidas alcoólicas em determinados pontos de venda (e.g.,
postos de abastecimento) assim como a existência de uma

§

A regulamentação para os Espaços de Jogo e Recreio;

idade mínima para consumo de álcool, têm, também,
como objetivo diminuir a sinistralidade (principalmente
rodoviária) associada, contribuindo para um ambiente
mais seguro.
A proibição da condução sob a influência do álcool e substâncias psicotrópicas, com taxa máximas de alcoolemia
progressivamente menores (e com limites para novos condutores), a obrigatoriedade de utilização de cintos e demais acessórios de segurança com que os veículos estejam
equipados, e de proteção da cabeça dos condutores de
velocípedes motorizados através da utilização de capacete, a diminuição dos limites de velocidade, especialmente dentro das localidades, são exemplos de políticas
públicas que, não sendo direcionadas especificamente a
crianças e jovens, contribuem, grandemente para diminuição da sinistralidade rodoviária nesta população.
Adicionalmente, existem planos e programas específicos
na área da segurança rodoviária que não só visam prevenir
os acidentes como, também, promovem a cidadania rodoviária. Estes programas e planos focam-se na educação

§

A alteração do Regulamento de Homologação de Cadeiras para o Automóvel, R44, nas Nações Unidas;
A redução do IVA das cadeiras para o automóvel
(aprovada com o Orçamento de Estado 2009, Lei n.º
64-A/2008, de 31 de dezembro);
A regulamentação para os Equipamentos Desportivos;
A legislação sobre o Transporte Coletivo de Crianças
(Lei n.º 13/2006, de 17 de abril);
A publicação da Norma para Vedações para Piscina
(Norma Portuguesa NP 4500:2010);
A publicação da Norma para Guardas para Varandas
(Norma portuguesa NP 4491:2009).

§

§
§
§
§

Para além dos aspetos mais evidentes, e já referidos neste
capítulo, tem-se, igualmente verificado uma preocupação
com a alteração do design de produtos perigosos, a produção de embalagens resistentes a crianças e com quantidades não letais de produtos tóxicos e a criação de centros antivenenos.

TABELA 19 | Políticas públicas relacionadas com a prevenção de acidentes.
POLÍTICA

Resolução
A64/23 – Child
Injury Prevention

Resolução
A64/25 – Youth
and Health Risks

TIPO

Resolução

Resolução

IMPLEMENTAÇÃO

ÂMBITO

CONTEÚDO A REALÇAR

Internacional

Acidentes

Prioridade à prevenção dos acidentes infantis; política multissectorial e um
plano de ação com metas realistas; ações baseadas na evidência sobre prevenção de acidentes; Mobilizem todos os recursos disponíveis para a prevenção dos acidentes com crianças; Reforcem os serviços de emergência e reabilitação; Aumentem o uso de cintos de segurança e sistemas de retenção de
crianças; Reduzam a velocidade nas imediações das escolas; Promovam a instalação de detetores de incêndio; Criem centros de informação antivenenos.

Internacional

Determinantes de saúde
(menciona os
acidentes rodoviários e
outros acidentes)

Aconselha os estados-Membro a adotar políticas e ações destinadas aos principais determinantes de saúde dos jovens, incluindo os comportamentos de saúde e do seu impacto na saúde em fases mais avançadas da vida, através, entre outros, da proteção contra os acidentes rodoviários e outros acidentes.

à CONTINUA
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TABELA 19 (cont.)| Políticas públicas relacionadas com a prevenção de acidentes.
POLÍTICA

Plano de ação
para a segurança
infantil (PASI)

Programa Nacional de Prevenção de Acidentes
2010-2016

Plano Nacional
de Prevenção
Rodoviária

Junior seguro

Lei n.º 72/2013,
de 3 de setembro (Código da
Estrada)

Projeto Bebés,
Crianças e Jovens em Segurança

Decreto-Lei n.º
203/2015 de 17
de setembro

TIPO

Plano

Plano

Plano

Programa

Legislativa

Projeto

Legislativa

IMPLEMENTAÇÃO

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Unidades de saúde
aderentes

Nacional

ÂMBITO

CONTEÚDO A REALÇAR

Segurança
rodoviária

Estabelece um conjunto de estratégias integradas para a prevenção dos acidentes nas crianças e adolescentes até aos 18 anos, através de uma abordagem
transversal e multissectorial. Integra o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes. baseia-se na visão “Conhecer os riscos, criar ambientes seguros, minimizar os acidentes”. Tem como áreas de intervenção prioritárias, entre outras, formação académica e profissional, traumatismos crânio-encefálicos e vertebromedulares, segurança nos espaços de turismo, lazer e tempos livre, acidentes
dos 0 aos 4 anos em ambiente doméstico, segurança nos espaços exteriores e envolvente dos espaços educativos, segurança dos ambientes construídos.

Segurança
rodoviária

Visa contribuir para a obtenção de ganhos em saúde da população portuguesa,
através de ações que promovam comportamentos seguros e competências específicas para lidar com o risco de acidente, integrando as atividades do sector da Saúde com as de outros sectores. Organiza-se em oito eixos estratégicos oito eixos estratégicos, entre os quais se realça: capacitar os profissionais
para a promoção da segurança, a prevenção dos acidentes e o desenvolvimento de aptidões para gerir o risco, reforçar a ação comunitária em promoção da segurança e prevenção dos Acidentes, reforçar a ação intersectorial
para a promoção da segurança e da saúde, abrindo o diálogo com os sectores
sociais, económicos, políticos e outros.

Segurança
rodoviária

Diagnóstico e preconiza a execução de um conjunto de medidas que permitam
ir de encontro ao objetivo de uma redução consistente, substancial e quantificada da sinistralidade em Portugal. Preconiza, entre outros, a educação contínua do utente, um ambiente rodoviário seguro, velocidades praticadas mais
seguras, maior segurança para os peões, maior segurança para os utentes de
veículos de duas rodas, combate à condução sob a influência do álcool e drogas, mais e melhor utilização de dispositivos de segurança e infraestrutura rodoviária mais segura

Segurança
rodoviária

No âmbito da Revisão Intercalar da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária (ENSR) para o período 2013-2015, foi aprovado um plano de “Ações Chave”
que consta do anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2014, de 13
de janeiro. De acordo com o mesmo, cabe à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), no contexto do Objetivo Operacional n.º 1 - “Programa e Iniciativas de Educação e Formação para o Desenvolvimento de uma
Cultura de Segurança Rodoviária”, Ação-Chave n.º 1.14, assegurar a conceção,
a produção e a disponibilização de recursos educativos em formato digital e
interativo, subordinados a várias temáticas, destinados às crianças da educação pré-escolar e aos alunos dos três ciclos do ensino básico, tendo em vista
promover a aquisição de um conjunto de competências que proporcionem
uma integração segura no meio rodoviário. O objetivo é facultar aos mais novos a aprendizagem sequencial e progressiva de comportamentos seguros a
adotar enquanto utentes da via pública.

Segurança
rodoviária

Estipula como taxa de alcoolemia 0,5 g/L e reduz a mesma para 0,2 g/L, para
os condutores em regime probatório e os condutores de veículos de socorro ou
serviço urgente, de transporte coletivo de crianças (até 16 anos), de táxis, de
veículos pesados de mercadorias ou passageiros e de veículos de transporte de
mercadorias perigosas. Obrigatoriedade de utilização de cintos e demais dispositivos de segurança com que os veículos estejam equipados pelo condutor
e passageiros transportados.

Segurança
rodoviária

Visa promover a segurança rodoviária infantil. Inclui a implementação do uso
de sistema de retenção de criança, promove a literacia em saúde e segurança,
fomenta a adoção de comportamentos seguros pelas grávidas quando viajam
de automóvel e o transporte adequado das crianças num veículo a motor,
desde a alta hospitalar, após o nascimento, e ao longo de toda a infância e juventude. A operacionalização do Projeto Bebés, Crianças e Jovens em Segurança implica a designação dos pontos focais do mesmo, pelas respetivas Administrações Regionais de Saúde; formação dos profissionais de saúde designados; produção e divulgação de informação sobre segurança rodoviária infantil;
normalização de procedimentos de atuação; instalação de simuladores de
banco de automóvel nas Maternidades e Agrupamentos de Centros de Saúde, e
cedência de sistema de retenção de criança para demonstração.

Recreios seguros

Estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação,
conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivos
equipamentos e superfícies de impacto, abrangendo designadamente os baloiços, os equipamentos insufláveis e as instalações destinadas a desportos sobre
rodas, estabelecendo um princípio de segurança geral e reforçando a manutenção e a fiscalização dos espaços de jogo e de recreio, prevendo-se agora o
desenvolvimento de um registo eletrónico dos espaços de jogo e recreio que
se encontrem em funcionamento, com informação, designadamente, sobre os
respetivos resultados das ações de fiscalização e os acidentes ocorridos.
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Qualidade do ar
A qualidade do ar não afeta apenas as crianças e os jovens, mas esta população é das mais vulneráveis. A Organização Mundial da Saúde estima que 93% das crianças
abaixo dos 15 anos a nível mundial (cerca de 1,8 mil milhões de crianças) respirem ar tão poluído que possa colocar a sua saúde e desenvolvimento em risco [47]. A OMS
estima também que, em 2016, cerca de 600.000 crianças
tenham morrido devido a infeções respiratórias inferiores
causas por ar poluído [47]. Assim, importa analisar as políticas públicas relacionadas com a qualidade do ar.
As políticas públicas relacionadas com a qualidade do ar
têm-se baseado no pacote de medidas para o ar, lançado,
em dezembro de 2013, pela Comissão Europeia e que tem
por objetivo alcançar níveis de poluição que não tenham
impacto na saúde humana e ecossistemas.
Foram aprovadas a diretiva relativa à limitação de certos
poluentes provenientes de médias instalações de combustão (Diretiva 2015/2193 de 25 novembro 2015), revista a
diretiva relativa à redução das emissões nacionais de determinados poluentes atmosféricos (Diretiva 2016/2284

de 14 de dezembro 2016), e decidida a ratificação das
emendas ao Protocolo de 1999 à Convenção de 1979 sobre
poluição atmosférica transfronteiras a longa distância, relativo à redução da acidificação, da eutrofização e do
ozono troposférico (Decisão 2017/17/57, de 17 julho
2017) [48].
As diretivas europeias foram o suporte para a Estratégia
Nacional para o Ar que reconhece a qualidade do ar ambiente como determinante para a saúde pública e para a
qualidade de vida e estabelece as bases para a criação de
sistemas de monitorização dos poluentes atmosféricos
com mecanismos de alerta a nível local e regional. Esta
estratégia prevê, ainda, a elaboração de planos de melhoria da qualidade do ar, da responsabilidade das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional.
Verificámos que é a nível local que se desenrolam muitas
dos projetos de promoção da qualidade do ar (TABELA
20) que frequentemente se encontram associados ou têm
impacto noutras áreas de suma importância para as crianças e jovens como a promoção da atividade física .

TABELA 20 | Políticas públicas relacionadas com a qualidade do ar.
POLÍTICA

TIPO

IMPLEMENTAÇÃO

ÂMBITO

CONTEÚDO A REALÇAR

Diretiva
2015/2193 de
25 novembro

Diretiva Europeia

Internacional/ Nacional

Qualidade do ar

Limitação de certos poluentes provenientes de médias instalações de
combustão

Diretiva
2016/2284 de
14 de dezembro

Diretiva Europeia

Internacional/ Nacional

Qualidade do ar

Redução das emissões nacionais de determinados poluentes atmosféricos

Decisão
2017/17/57 de
17 julho 2017

Diretiva Europeia

Internacional/ Nacional

Qualidade do ar

Ratificação das emendas ao Protocolo de 1999 à Convenção de 1979 sobre poluição atmosférica transfronteiras a longa distância, relativo à redução da acidificação, da eutrofização e do ozono troposférico

Qualidade do ar

Melhorar a qualidade do ar, com vista à proteção da saúde humana, da
qualidade de vida os cidadãos e à preservação dos ecossistemas. Quadro
de referência para a elaboração de planos de melhoria da qualidade do
ar, da responsabilidade das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), permitindo assim uma efetiva integração entre
as medidas de âmbito local, regional e nacional

Qualidade do ar

Programa composto por atividades pedagógicas diversas versando vários
temas de ambiente: Resíduos, Água, Energias Renováveis, Alterações
Climáticas, Ambiente e Cidadania, Qualidade do Ar, Consumo Sustentável, Mobilidade Sustentável, Biodiversidade e Conservação, Mar.
Abrange 11 500 alunos.

Estratégia Nacional para o Ar
(ENAR 2020)
(Resolução de
Conselho de Ministros Nº
46/2016, a 26
de agosto)

Programa de
educação ambiental*

Estratégia

Programa

Nacional

Local (Amadora)

à CONTINUA
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TABELA 20 (cont.) | Políticas públicas relacionadas com a qualidade do ar.
POLÍTICA

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas
de Loulé*

Programa O Círculo Mágico*

Oficina de Segurança*

Programa de
Educação Ambiental das Escolas
Básicas do 1.º
Ciclo*

Espaço Lúdico
do Juncal – 1ª
fase – Ermesinde*

PREDAM: Programa de Educação Ambiental*

Pedalada pelo
Ambiente*

TIPO

Estratégia

Estratégia

Estratégia

Programa

Projeto

IMPLEMENTAÇÃO

Local (Loulé)

Local (Loures)

Local (Lousã)

Regional/local
(Porto Santo)

Local (Valongo)

ÂMBITO

CONTEÚDO A REALÇAR

Qualidade do ar

Promover, em todo o território municipal, uma resposta coerente às múltiplas problemáticas relacionadas com a adaptação às alterações climáticas, através da implementação, a médio-longo prazo, de um conjunto integrado de 28 Opções de Adaptação.
Com base na Ficha Climática do Município de Loulé, desenvolvida no âmbito do projeto ClimAdapt.Local e onde se apresentam as projeções e os
cenários climáticos futuros, foi possível constatar que os impactos das alterações climáticas na saúde dos munícipes serão contínuos até ao final
do século, relacionados sobretudo com temperaturas elevadas, ondas de
calor mais intensas e frequentes e como consequência maior risco de incêndios, maior desconforto térmico e o possível aumento da mortalidade.
Inundações, secas, subida do nível do mar, ondas de calor ocasionarão o
aumento da incidência de doenças transmitidas pela água e alimentos, e
alterações na distribuição e frequência das doenças transmitidas por vetores.
A implementação da presente opção deve contemplar, entre outros estudo e identificação mais pormenorizada dos efeitos e impactos na saúde
relacionados com o clima do município (estudos epidemiológicos na região que analisem a associação entre os impactos sobre a saúde e clima investigação).
População concelhia, com especial enfoque nos grupos populacionais
mais vulneráveis (idosos, populações isoladas, bebés e crianças, munícipes com mobilidade condicionada, etc.).

Qualidade do ar

Este projeto, em execução desde o ano letivo 1998/1999, pretende incentivar e apoiar o desenvolvimento de campanhas e projetos de educação ambiental em meio escolar, apostando na consciencialização direta
de alunos, pais e professores, com vista à promoção do desenvolvimento
de uma responsabilidade cívica e social para a preservação e a melhoria
da qualidade, assim como da sustentabilidade ambiental.

Qualidade do ar

A Oficina de Segurança é um projeto educativo de caráter ambientalista
e de desenvolvimento sustentável, sendo uma das fortes vertentes a prevenção e riscos inerentes na Floresta.
O projeto tem como público-alvo direto as crianças dos jardins-de-infância e do 1.º ciclo do ensino básico e como público-alvo indireto a população em geral, uma vez que se pretende que os mais novos transmitam os
seus conhecimentos.

Qualidade do ar

Programa de educação ambiental desenvolvido nas escolas básicas do 1.º
ciclo do município, onde se realizam várias atividades de educação ambiental ao longo do ano letivo. O programa está orientado para dar a conhecer o património natural da ilha do Porto Santo e os seus maiores desafios a nível ambiental. Alunos das escolas básicas do 1º ciclo do Porto
Santo – 3º e 4º ano de escolaridade.

Qualidade do ar

Espaço verde de recreio e lazer, de fácil acessibilidade, localizado em
plena zona urbana, adjacente a área escolar e residencial. Constituído
por zonas verdes, caminhos pedonais, zonas de estar com bancos e mesas, equipamentos de recreio para crianças, equipamentos biosaudáveis
destinados a adultos. Promotor da atividade física e facilitador da convivência intergeracional e confraternização entre pessoas idosas. População em geral com ênfase nas crianças e pessoas idosas.

Projeto

Local (Vila Franca
de Xira)

Qualidade do ar

Programa de Educação Ambiental lançado em maio de 1995. É composto
por vários projetos, nomeadamente, Eco Escolas, Eco Valor, Brigada do
Amarelo, Dinheiro para Quê, Eco Condução e Caça ao Carbono. Apela à
participação ativa de todos os cidadãos para a requalificação do meio urbano, preservação e valorização do ambiente natural e paisagístico. A
metodologia utilizada é preferencialmente lúdico-pedagógica, visando
sensibilizar para a importância da separação seletiva dos resíduos sólidos
urbanos, incrementar a recolha seletiva de embalagens e a correta utilização dos respetivos equipamentos para recolha, desenvolver no jovens a
consciência dos efeitos do setor dos transportes nas alterações climática,
sensibilizando-os para a redução das emissões de gazes de efeito de estufa. Todos os cidadãos com especial enfâse nas crianças e jovens.

Projeto

Local (Vila Franca
de Xira)

Qualidade do ar

Iniciativa realizada no âmbito do Dia Europeu sem Carros, cujo objetivo é
promover práticas ambientais sustentáveis e saudáveis na população,
com recurso a modos de locomoção ecológicos. Maiores de 12 anos.

Nota: * projetos identificados por pesquisa em projetos, filtros “Todos os municípios” E “promoção de bem estar físico e mental” OU
“qualificação ambiental e desenvolvimento territorial” E “crianças” ou “jovens” no sítio da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis
(http://redemunicipiossaudaveis.com/index.php/pt)
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Rede Portuguesa da Municípios Saudáveis
Os municípios têm adquirido um importante e crescente
papel enquanto motores promotores de ambientes saudáveis e de apoio ao desenvolvimento das crianças.
A Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis é uma associação de 55 municípios do continente e regiões autónomas
cuja missão é apoiar a divulgação, implementação e desenvolvimento do projeto Cidades Saudáveis nos municípios que pretendam assumir a promoção da saúde como
uma prioridade da agenda dos decisores políticos.

A Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis foi constituída
em outubro de 1997 e desenvolve a sua intervenção tendo
por base duas linhas orientadoras:
§
apoiar e promover a definição de estratégias locais
suscetíveis de favorecer a obtenção de ganhos em
saúde;
§
promover e intensificar a cooperação e a comunicação entre os municípios que integram a Rede e entre
as restantes redes nacionais participantes no projeto
Cidades Saudáveis da Organização Mundial da Saúde.
A Rede Europeia de Cidades Saudáveis é constituída por
cidades de vários países da região europeia da Organização Mundial da Saúde, nomeadas após um processo de
candidatura que envolve a resposta a um conjunto de critérios de designação e de elegibilidade definidos pela
OMS. A Rede Europeia de Cidades Saudáveis enquadra as
30 redes nacionais existentes atualmente em toda a Europa, que envolvem mais de 1.000 cidades e vilas. A Rede
Portuguesa de Cidades Saudáveis integrou-a em junho de
2001.
A atividade física constitui um importante foco das ações
levadas a cabo a nível local. Em Portugal, as políticas públicas de saúde e ambiente relacionadas com a atividade
física englobam legislação, planos nacionais, programas e
projetos o que demonstra uma gradação das políticas
desde o contexto nacional até ao regional/local. As grandes orientações estratégicas nesta matéria ocorrem a nível central e a sua efetivação essencialmente a nível regional e/ou local (TABELA 21).
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As políticas públicas que focam a atividade física, em alguns casos, não são especificamente direcionadas a crianças e jovens, algo expetável ao nível das grandes opções
estratégicas como sejam a Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade Física, Saúde e Bem-Estar, o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física ou o
Programa Nacional Desporto para Todos [49,50,51].
À medida que o âmbito da política diminui assiste-se a
uma focalização das intervenções em grupos-alvo específicos, nomeadamente, crianças em idade escolar, com
grande enfoque no ensino básico. Há uma tendência para
as crianças mais velhas e os jovens serem esquecidos o
que parece ser contraproducente pois, tal como já explanámos anteriormente, é a partir sensivelmente dos 10
anos de idade (ou do segundo ciclo de escolaridade) que
o excesso de peso e a obesidade se tornam mais prevalentes. As crianças mais velhas e com maior risco de problemas decorrentes de falta de atividade física não constituem um grupo prioritário de intervenção.
Por outro lado, há a realçar que a promoção de estilos de
vida saudáveis, onde se inclui a atividade física e a alimentação saudável, é realizada, junto das crianças e dos
jovens, em larga escala, através das instituições escolares
(ver 2.2 | SAÚDE ESCOLAR e 2.4 | ATIVIDADE FÍSICA).
Embora esta opção permita abranger um número elevado
de crianças, deve ser sublinhado que é a população jovem
que não se encontra na escola que, muitas vezes, apresenta mais problemas de saúde e maior dificuldade em
fazer escolhas saudáveis.
Em articulação com estes programas o Programa Nacional
para a Promoção da Alimentação Saudável na suas vertentes nacional e local, procura promover o consumo alimentar adequado e a consequente melhoria do estado nutricional das crianças e jovens portugueses, com um impacto direto na prevenção e controlo das doenças mais
prevalentes a nível nacional procurando criar cidadãos capazes de tomar decisões informadas acerca dos alimentos
e práticas culinárias saudáveis, incentivar a produção de
alimentos que sejam saudáveis e ao mesmo tempo capazes de dinamizar o emprego, o ordenamento equilibrado
do território e as economias locais, incentivar consumos
e métodos de produção locais que reduzam os impactos
sobre o meio ambiente, reduzir as desigualdades na procura e acesso a alimentos nutricionalmente adequados e
melhorar a qualificação dos profissionais que podem influenciar os consumos alimentares da população [52].

TABELA 21 | Políticas públicas de âmbito local relacionadas com a promoção da atividade física em crianças.
POLÍTICA

Encouraging active
travel for short
trips to improve
Health and the local economy

Pedibus

Desporto Jovem*

TIPO

IMPLEMENTAÇÃO

CONTEÚDO A REALÇAR

Europeu
Local (em Portugal,
Aveiro)

Melhorar a saúde e combater a obesidade, aumentando em 10% as pessoas que se exercitam regularmente em populações-alvo.
O Active Access foi implementado através de uma variedade de atividades personalizadas por 11 parceiros do projeto em 10 países da UE. Todas as atividades foram centradas
em torno de uma ou mais das quatro abordagens: Andar a pé e de bicicleta para a escola, Andar a pé e de bicicleta para o trabalho, Andar a pé e de bicicleta para lojas, Andar a pé e de bicicleta para o lazer.
O projeto europeu terminou, desconhece-se continuidade da iniciativa a nível local.
Mais informações em: http://www.active-access.eu/start.phtml?ID1=2490&id=2490

Projeto

Local (município de
Lisboa)

“Autocarro humano”, gratuito, em que as crianças, acompanhadas de um ou mais adultos (familiares dos alunos em sistema de rotatividade), seguem a pé para a escola, segundo um trajeto com paragens pré-definidas.
Mais informações em: http://www.cm-lisboa.pt/viver/mobilidade/seguranca-rodoviaria/pedibus

Projeto

Local (Alfândega da
Fé)

Desenvolvemos a Expressão e Educação Físico-motora a partir dos 3 anos de idade. Desenvolvimento de atividades desportivas nomeadamente Futebol, Atletismo, Pankration,
Andebol, Basquetebol e Badminton. Atividades Extra Curriculares para que os alunos tenham uma vida menos sedentária e mais saudável.

Projeto

Jogos Juvenis Escolares*

Programa

Local (Amadora)

Competições interescolares nas modalidades de Corta-Mato, Atletismo de Pista, Andebol, Basquetebol, Voleibol, Ténis de Mesa , Futebol e Atividades Rítmicas Expressivas. As
representações das escolas são escolhidas através de dinâmicas internas de apuramento
cujo critério decorre da responsabilidade de cada escola. Alunos do 1º 2º e 3º ciclo do
ensino Básico e do Ensino Secundário. Participação global de cerca de 2.700 alunos, de
20 Estabelecimentos de Educação e Ensino.

Escola de Natação*

Projeto

Local (Barrancos)

dinamizar e promover a modalidade desportiva da natação, junto a população em geral,
e em especial das crianças, e simultaneamente os prepare para as potencialidades da
prática desportiva em geral e da natação em especial.

Escola Municipal de
Desporto*

Projeto

Local (Barrancos)

O projeto Escola Municipal de Desporto tem como objetivo geral a promoção e dinamização de atividades físicas e desportiva, entre as crianças e jovens, com idade entre 6 e os
16 anos, interessadas na pratica de modalidades desportivas numa vertente lúdica, recreativa, formativa e competitiva.

Apoio aos infantários*

Projeto

Local (Castro Marim)

Realização de atividades de motricidade infantil (ginástica infantil). Crianças dos 3 aos 5
anos de idade inseridas nos Infantários do Concelho.

Ginástica Infantil*

Projeto

Local (Golegã)

atividade física gímnica, com a regularidade de uma vez por semana, em que são lecionadas aulas de ginástica nos jardins de infância do concelho. A todas as crianças que frequentem os jardins de infância do concelho (dos 3 aos 6 anos de idade). Primeiro contacto com exercício físico.

Projeto

Local (Golegã e Azinhaga)

Promover um estilo de vida saudável das crianças a frequentar estabelecimentos de educação no concelho da Golegã, contrariando a taxa de crescimento da prevalência da préobesidade e da obesidade infantil. Tendo em conta o objetivo geral, pretende alcançar
os seguintes objetivos específicos: > Diagnosticar a prevalência da pré-obesidade e da
obesidade infantil no concelho da Golegã, bem como do sedentarismo e adoção de estilos de vida pouco saudáveis; > Promover um estilo de vida mais saudável através da adoção de uma alimentação equilibrada e da prática de atividade física regular por parte
das crianças; > Aumentar os conhecimentos dos pais e encarregados de educação sobre a
prevenção e controlo da obesidade infantil; > Melhorar os conhecimentos e atitudes dos
professores e outros profissionais do sistema de educação e ensino com intervenção direta com crianças e adolescentes sobre prevenção e controlo da obesidade infantil; >
Reduzir a prevalência da pré-obesidade e da obesidade infantil no concelho, bem como
contribuir para a adoção de estilos de vida mais saudáveis. > Proceder à avaliação da
eficácia e impacto do projeto. Crianças do 1.º ciclo do ensino básico das freguesias de
Golegã e Azinhaga.

Projeto

Regional/ Local (Açores - Lagoa)

Conjunto de sessões semanais dedicadas ao reforço muscular e à correção postural, contribuindo assim para a adoção de hábitos saudáveis precoces capazes de prevenir problemas musculares e osteoarticulares. Além disso, as sessões incluem atividades dançantes
promotoras do desenvolvimento da coordenação motora e do equilíbrio.

Vida saudável*

FITeen*

à CONTINUA
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TABELA 21 (cont.) | Políticas públicas de âmbito local relacionadas com a promoção da atividade física em crianças.
POLÍTICA

Atividade Física
Gratuita para Crianças e Idosos*

Programa de Desporto para Todos
Viva+*

Projeto Crescer
Saudável*

Desporto Mexe Comigo*

Crescer em Harmonia – Corpo e
Mente*

Aprendizagem Motora*

Encontros Saudáveis*

Projeto de Apoio à
Educação Física no
1º Ciclo do Ensino
Básico*
Seixalíada Escolar*

TIPO

IMPLEMENTAÇÃO

CONTEÚDO A REALÇAR

Projeto

Regional/ Local (Açores - Lagoa)

Promove a prática de atividade física dos mais novos e da população sénior, oferecendo
o acesso a aulas de hidroginástica e natação e, em articulação com instituições locais,
facultando também transporte para os interessados. Crianças do 1.º ciclo e adultos com
mais de 65 anos.

Regional/ Local (Açores - Lagoa)

Programa que promove os bons hábitos relacionados com a atividade física e a alimentação na população do concelho de Lagoa. Tem um conjunto de classes regulares (Condicionamento Total, Ginástica Sénior, Ginásio, Yoga, Zumba, Pré e Pós Parto), um gabinete
o Gabinete de aconselhamento para a alimentação e atividade física que tem uma abordagem multidisciplinar para combater os distúrbios de peso. A todas as pessoas com mais
de 16 anos.

Local (Lisboa)

O projecto pretende contribuir para a melhoria dos estilos de vida/comportamentos das
crianças (características do consumo alimentar, da actividade física e da saúde oral), e
dos comportamentos individuais e sociais relacionados com a saúde, através de uma estratégia continuada de comunicação com as famílias. Baseia-se na precocidade da intervenção (5 e 6 anos) e no reforço da aliança e compromisso entre profissionais de saúde,
encarregados de educação e professores. Crianças do pré-escolar e 1º ciclo(5-6 anos) e
suas famílias.

Local (Lisboa)

Garantir o acesso gratuito das crianças e jovens à prática desportiva regular qualificada
em diversas infraestruturas disseminadas pela cidade; Estimular a partilha de vivências
pela participação em família, procurando dar um forte contributo no combate à exclusão
social de modo a minimizar os efeitos que esta produz na condição social em algumas zonas da cidade. População infantojuvenil com idade compreendida entre os 2 e os 22
anos, residente nas zonas de abrangência dos bairros de realojamento (PER) e/ou sinalizados como de intervenção prioritária.

Local (Loures)

O projeto trabalha três temáticas distintas: alimentação saudável, higiene corporal e
exercício físico. A forma de abordagem pretende estimular hábitos de vida cada vez mais
saudáveis e um crescimento físico e psíquico estável e integrado. O projeto é implementado em meio escolar, em três sessões independentes, com a duração de 90 minutos
cada. O projeto destina-se a crianças e jovens que frequentam os 6.º e 8.º anos de escolaridade, em estabelecimentos de ensino público.

Local (Monção)

É um projeto que visa estimular nas crianças a prática regular da atividade física, através da aquisição, desenvolvimento e melhoria das suas qualidades motoras. Este projeto
desenvolve a expressão física e motora junto das crianças a partir dos 3 anos de idade
sob a orientação de um professor. As sessões são desenvolvidas semanalmente em cada
uma das turmas do pré-escolar.

Projeto

Local (Ponta Delgada)

Trata-se de um projeto que visa motivar a população do concelho, em particular os mais
jovens, para a prática de exercício físico e para adoção de estilos de vida saudáveis. Promove, aos fins de semana, encontros em diferentes freguesias para a realização de caminhadas, jogos de futebol, hóquei em patins, badmínton, skates, bicicletas e canoagem.
Dinamiza, paralelamente, jogos pedagógicos que visam sensibilizar os jovens para a adoção de comportamentos saudáveis.

Projeto

Local (Seixal)

Conjunto de intervenções que têm como objetivo a criação de condições para a realização sistemática e autónoma das aulas de Expressão e Educação Físico Motora (EEFM) nos
jardins-de-infância e escolas básicas do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública, cumprindo o estabelecido no currículo.

Projeto

Local (Seixal)

Projeto que pretende estabelecer parcerias de ação para que o desporto escolar se integre na dinâmica do desenvolvimento desportivo do concelho do Seixal. Alunos do 2.º, 3.º
ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário.

Programa

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Desporto nas Escolas – 1.º Ciclo*

Projeto

Local (Setúbal)

É um Programa de promoção da atividade física na população escolar (1º ciclo). Visa Promover a implementação da atividade física no 1º Ciclo do Ensino Básico, privilegiando a
escola como local fundamental para o desenvolvimento integral da criança; Promover e
estimular o gosto pela prática física e desportiva, proporcionando a melhoria das qualidades físicas, bem como a aquisição de hábitos de prática regulares fundamentais para o
desenvolvimento da criança; Contribuir para a generalização do acesso à prática regular
da atividade física e desportiva devidamente orientada em termos pedagógicos. Alunos
do 1.º ciclo de escolaridade.

+ Saúde: Hábitos e
Estilos de Vida Saudáveis*

Projeto

Local (município de
Torres Vedras)

Promove hábitos e estilos de vida saudáveis na população escolar, incluindo atividade física e saúde mental, tendo em consideração os possíveis efeitos de arrasto para a população em geral.

Nota: * projetos identificados por pesquisa em projetos, filtros “todos os municípios” E “promoção de bem estar físico e mental” OU
“qualificação ambiental e desenvolvimento territorial” E “crianças” ou “jovens” no sítio da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis
(http://redemunicipiossaudaveis.com/index.php/pt)
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4

AMBIENTES SEGUROS

§

Em Portugal, registaram-se importantes ganhos em termos ambientais, como a melhoria do saneamento básico. Em 2017, mais de 97% dos alojamentos em Portugal tinham retrete e chuveiro/banheiro, sistema de
esgotos, água canalizada ou eletricidade no interior. 98,7% da água da torneira era segura, 98,8% cumpria os
valores paramétricos e 99,9% tinha sido sujeita a análises químicas e bacteriológicas definidas na legislação.

§

Aumentou a proporção de crianças a residir em zonas urbanas e periurbanas, onde a qualidade do ar exterior
e interior é mais pobre. Valores de 2014 apontam para a existência de alergias em 52,9% dos adolescentes,
em idade escolar, e asma em 30,7%. Em 2016, houve cerca de 30 dias em que a qualidade do ar foi média ou
inferior.

§

Em 2015, foi alargada a proibição de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos (em vez de menores de 16
anos) e, simultaneamente, definido um regime sancionatório. Em 2016/17, em média, o primeiro consumo
de álcool ocorria aos 16 anos, sendo que aos 17 anos, já era regular. O consumo binge, mais de uma vez por
mês, era de 6,1% nos rapazes e 5,8% nas raparigas, sendo a prevalência de abuso ou dependência de álcool
de 3,6% no sexo masculino e 1,9% no sexo feminino.

§

Portugal tem adotado várias políticas públicas para desincentivar o consumo de tabaco, como a proibição de
fumar em locais fechados, o aumento do custo do maço de cigarros, a inclusão de informação acerca dos seus
malefícios nas embalagens e o aumento do acesso a tratamentos para a dependência. Em 2014, 22,2% das
crianças que frequentavam os 8.º e 10.º anos de escolaridade, no continente, já tinha experimentado tabaco.

§

A cannabis é a droga com maior prevalência de consumo ao longo da vida (entre 2% nos 13 anos e 34% nos 18
anos), seguindo-se-lhe a cocaína nos mais novos e o ecstasy nos mais velhos. O Plano Nacional para a Redução
dos Comportamentos Aditivos e das Dependências identifica os jovens como um grupo de maior vulnerabilidade e está orientado essencialmente para a dependência de substâncias psicoativas, contemplando também
a dependência do jogo.

§

A taxa de mortalidade por acidentes de viação, entre os 15 e os 24, anos sofreu uma redução acentuada em
2012 e mantém-se estável nos 6,4 por 100 mil habitantes, em 2016. Entre 2002 e 2017, morreram 247 crianças
por afogamento (0 aos 18 anos). Portugal dispõe de um Programa de Prevenção de Acidentes com Crianças e
Jovens, não prioritário no âmbito do Plano Nacional de Saúde, mas que não se encontra desenvolvido de
forma estruturada.

§

As políticas públicas de âmbito local que focam a atividade física tendem a privilegiar o ensino básico. As
crianças mais velhas e os jovens não constituem um grupo prioritário de intervenção, sendo que é a partir
dos 10 anos que o excesso de peso e a obesidade se tornam mais prevalentes.
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PROTEÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS

A influência dos determinantes sociais de saúde tem vindo
a ganhar uma relevância crescente na forma como são
abordadas as questões da saúde e bem-estar da população.
Está hoje largamente estudada a forma como as variáveis
socioeconómicas influenciam o estado de saúde e como podem funcionar como perpetuador não apenas de desigualdades sociais, mas também de desigualdades em saúde [1].
Algumas fases do desenvolvimento ao longo da vida podem
ser mais sensíveis à exposição a essas variáveis, no entanto,
os efeitos desta exposição podem ter impacto muito após
essas fases.
No caso das crianças e jovens, é fundamental compreender
como o rendimento da família, o emprego e os apoios sociais podem ter impacto no estado de saúde e bem-estar. A
análise das políticas públicas, na área da economia, emprego e apoios sociais, é fundamental para um conhecimento mais aprofundado sobre a forma como estes têm impacto na saúde, particularmente nas crianças e nos jovens
e servirá de base para a elaboração de recomendações que
permitam uma ação intersectorial.
As desigualdades socioeconómicas são normalmente observadas em três dimensões distintas: de acordo com a

FIG. 66 | Ação ao longo da vida.

educação, emprego e rendimento [1]. Quanto menor é o
estatuto socioeconómico, menor será a saúde, uma vez
que existirão menores recursos disponíveis, como conhecimento, prestígio, redes sociais e poder para fazer face
às suas necessidades e evitar exposição ao risco.
Algumas fases do desenvolvimento ao longo da vida podem ser mais sensíveis à exposição ao contexto social.
Esta exposição durante os primeiros anos de vida tem consequências a longo prazo que se cruzam, ao longo da vida,
com outras, numa crescente acumulação de desvantagem
socioeconómica (FIG. 66). Por exemplo, o desenvolvimento de competências e o mercado de trabalho influenciam a saúde de diversas formas, prolongando-se em várias fases da vida e influenciando mesmo as próximas gerações através do contexto familiar. Assim, é importante
perceber o momento em que determinada exposição
afeta a saúde e em que fases da vida é mais relevante
intervir para a modificar. Assim, se existir um período crítico para intervir na idade mais jovem, a intervenção apenas em adultos pode ser um gasto de recursos, sem o retorno desejado.

Adaptado de: Marmot & Bell, 2014 [2]
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5.1 POBREZA E DESIGUALDADE

A situação económica das famílias afeta indiscutivelmente
o bem-estar das crianças. A situação de desemprego de
um ou de mais elementos do agregado familiar, coloca as
crianças numa situação de vulnerabilidade especial.

trabalhar refletiu a crise económica que Portugal viveu recentemente. Este indicador reduziu de 64% em 2008 para
57% em 2013, só voltando a recuperar para os valores précrise em 2014 (FIG. 67).

A percentagem de crianças entre os 0 e os 14 anos de idade
provenientes de famílias onde todos os adultos estavam a
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FIG. 67 | Percentagem de crianças (0-14 anos) em famílias em que todos os adultos estão empregados.

É importante notar que em Portugal, as crianças, ao contrário dos idosos, estão em maior risco de pobreza que a
população em geral (FIG. 68). Segundo o INE, em 2017 a
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Fonte: OCDE

taxa global de risco de pobreza após transferências sociais
foi de 17,3%, inferior à taxa de 18,9% registada nas crianças (0-17 anos) (FIG. 68).
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FIG. 68 | Taxa de Risco de Pobreza após transferências sociais, por grupo etário, Portugal, 2003-2017.
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Fonte: INE

A crise económica teve um impacto especialmente assinalável nas famílias com menores rendimentos e nas crianças. De
facto, Portugal foi dos países onde as crianças pobres mais
se distanciaram da média em termos de rendimento, entre
2008 e 2013 [3]. Estas desigualdades aumentaram devido a
um agravamento da situação das crianças mais pobres, à semelhança do que se verificou também na Grécia, Itália e Espanha. As crianças mais pobres tinham um rendimento
60,17% inferior ao da média das crianças do país [3]. Portugal
surge em 33.º lugar na tabela referente às desigualdades de
rendimentos onde surgem avaliados 41 países (FIG. 69).
Ao estimar o risco de pobreza antes de quaisquer transferências sociais (i.e. considerando o rendimento disponível das
famílias antes do pagamento de subsídios, pensões e abonos
do Estado às famílias), a percentagem de crianças (0-17
anos) em situação de vulnerabilidade económica em 2017 ascendia a 28,0% (FIG. 70). Durante os anos de recessão económica em Portugal, a taxa de risco de pobreza (após transferências sociais) alcançou os 25,6% no ano 2013, tendo vindo
a diminuir desde então (FIG. 70). Os apoios sociais poderão
ser ferramentas importantes na redução das desigualdades
nas crianças e podem ter um papel importante na atenuação
dos impactos de ciclos económicos adversos. Porém, em
2017, os apoios concedidos no âmbito da segurança social
contribuíram para reduzir a pobreza infantil apenas em 9,1
p.p (FIG. 70).

FIG. 69 | Desigualdade de rendimento.

Fonte: UNICEF [3]

149

Antes de qualquer transferência social

Após transferências sociais

40%
35%
28,0%

30%
25%

18,9%

20%
15%
10%
5%
0%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
Fonte: INE

FIG. 70 | Taxa de Risco de Pobreza antes e após transferências sociais, indivíduos 0-17 anos, Portugal, 2003-2017.
No contexto europeu, as crianças vivem com um risco de pobreza superior ao resto da população na maioria dos países
(FIG. 71). Porém, é interessante verificar que em países
como a Dinamarca, Eslovénia, Finlândia, Holanda, Polónia,
0-17 anos

Alemanha, Estónia, Letónia e Croácia as crianças estão em
menor (ou igual) risco de pobreza do que o total da população
(FIG. 71).

Total

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

Re

pú
bl
ic

a
C
Di hec
na
a
m
ar
Es
c
lo a
vé
n
Fi
nl ia
ân
d
Ho ia
la
nd
Po a
ló
n
Al
em ia
an
h
Es a
tó
ni
a
Su
éc
i
Bé a
lg
ic
Fr a
Es anç
lo
a
vá
qu
ia
M
al
ta
Á
L u us
xe tri
m a
bu
rg
Le o
tó
n
Po ia
rt
ug
al
UE
28
Ch
ip
Cr re
Re
o
in áci
o
a
Un
id
o
Irl
*
an
da
Es
*
pa
n
L i ha
tu
ân
Hu ia
ng
ria
Itá
lia
Gr
éc
Bu ia
lg
á
Ro ria
m
én
ia

0%

FIG. 71 | Taxa de Risco de pobreza ou exclusão social, total e crianças 0-17 anos, UE28, 2017.
Nota: * Dados de Irlanda e Reino Unido relativos a 2016 (ano mais recente disponível).
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Fonte: Eurostat

Em relação à privação material das habitações, Portugal
situava-se numa posição bastante superior à média dos países da OCDE: em 2015, 16,3% das crianças com idades entre os 0 e os 17 anos de idade viviam em casas sobrelotadas

OCDE

(FIG. 72) e 1,0% viviam em casas sem condições básicas de
habitabilidade, isto é, sem duche e/ou sanita dentro da
habitação para uso único da família (FIG. 73).
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FIG. 72 | Percentagem de crianças (0-17) em casas sobrelotadas, 2010-2015.
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FIG. 73 | Percentagem de crianças (0-17) em casas sem condições básicas de habitabilidade*, 2010-2015.
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Nota: * Consideram-se casas sem condições básicas de habitabilidade as que não possuam duche e/ou sanita dentro da habitação para uso
único da família.
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5.2 APOIOS SOCIAIS

Portugal dispõe de políticas públicas de proteção social
das crianças. Esta é, aliás, uma obrigação constitucional.
A Constituição da República Portuguesa estabelece que
[4]:
§

§

§

§

No âmbito da proteção da família, incumbe ao Estado
promover a criação e garantir o acesso a uma rede
nacional de creches e de outros serviços e equipamentos sociais de apoio à família, bem como uma política de terceira idade (Art.º 67.º);
A proteção das crianças, por parte do Estado e da
sociedade, com vista ao seu desenvolvimento integral (…), devendo o Estado assegurar especial proteção às crianças órfãs, abandonadas ou por qualquer
forma privadas de um ambiente familiar normal
(Art.º 69.º);
A proteção especial aos jovens para efetivação dos
seus direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente no aproveitamento dos tempos livres (Art.º
70.º);
A realização por parte do Estado de uma política nacional de prevenção e de tratamento, reabilitação e
integração dos cidadãos portadores de deficiência e
de apoio às suas famílias (Art. 71.º).

Abono de Família
O Abono de Família é um apoio financeiro que o Estado
atribui às famílias por cada criança ou jovem em idade escolar até aos 24 anos de idade. Desde 2003, o Abono de
Família deixou de ser universal, passando a depender dos
rendimentos das famílias de acordo com cinco escalões de
rendimento. Porém, a partir de 2010, as famílias dos 4.º e
5.º escalões de rendimento passaram a ficar excluídas. Em
2017, o 4.º escalão foi reintroduzido, mas as crianças só
têm direito a abono de famílias até completarem 3 anos
de idade.
De facto, a partir de 2010 e sobretudo 2011, houve uma
redução assinalável do apoio económico do Estado às famílias. A partir de 2010, o acesso a prestações sociais que
depende do rendimento das famílias (incluindo o Abono de
Família, Ação Social Escolar, Subsídios Sociais de Parentalidade, Rendimento Social de Inserção e Subsídio Social de
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Desemprego) ficou muito mais restrito, não apenas em termos do número de famílias beneficiárias mas também dos
montantes atribuídos [5].
Para o apuramento do rendimento de referência, a partir
do qual a família tem direito a receber estas prestações
sociais, passaram a ser incluídos os rendimentos de mais
membros do agregado familiar, isto é, foi feito um alargamento até ao 3.º grau da linha reta vertical [5]. Assim,
passaram a estar incluídos para efeitos de cálculo todos os
membros, do bisneto ao bisavô. Com a capitação do rendimento, o rendimento do agregado familiar aumenta sem
que a família tenha de facto aumentado o seu rendimento,
podendo ficar acima do limite a partir do qual não têm
direito a receber prestações sociais [5].
A análise da despesa com o Abono de Família, mostra um
aumento constante até 2007, seguido de um crescimento
assinalável entre 2008 e 2009 (FIG. 74), motivado pela introdução do abono pré-natal, pelo aumento do valor do
abono a receber pelas famílias numerosas e monoparentais, pelo aumento extraordinário de 25% sobre o valor do
abono para os beneficiários do 1.º e 2.º escalões; e, pela
generalização da 13.ª prestação (destinada a compensar
os pais pelos encargos escolares) a todos os escalões de
abono. Contudo, a partir de 2010 a despesa caiu abruptamente, tendo apenas invertido esta tendência em 2015
(FIG. 74).
Em 2018, os valores do abono de família para crianças e
jovens foram atualizados, aumentando para €148,32 nas
crianças até 1 ano de idade e € 37,08 euros nas que têm
mais de 3 anos, no caso do 1.º escalão de rendimentos
(agregado cujo rendimento relevante é igual ou inferior a
€421,32). Os agregados familiares que estejam dentro do
4.º escalão de rendimentos (o último a ter direito a receber esta prestação e cujo rendimento relevante é 2,5 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), ou seja,
€1.053,30 euros) as crianças até 3 anos (idade limite neste
escalão) têm direito a € 38,31 (ou €51,72 no caso de crianças ou jovens inseridos em agregados familiares monoparentais).

Beneficiários de abono de família para crianças e jovens da Seguança Social (N.º)
Valor processado de abono de família para crianças e jovens da Segurança Social (milhares de € de 2017)
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FIG. 74 | Valor processado e número de beneficiários do abono de família para crianças e jovens da Segurança Social,
Portugal, 1999-2017.

Ação Social Escolar
A Ação Social Escolar destina-se a apoiar, prioritariamente, crianças e jovens de famílias carenciadas que frequentam a escolaridade obrigatória. Os apoios compreendem alimentação (refeições gratuitas ou a preços comparticipados e leite/fruta escolar), transportes escolares, alojamento, bolsas de mérito, auxílios económicos, prevenção de acidentes e seguro escolar.
O número de beneficiários da Ação Social Escolar não sofreu grandes alterações nos anos mais recentes (FIG. 75).
Leite escolar

Refeições subsidiadas

A partir de 2008 assistiu-se a um aumento dos beneficiários de apoio socioeconómico e a uma diminuição dos beneficiários de transporte escolar. Relativamente à despesa, também não existiram grandes modificações, com
exceção do apoio socioeconómico (escalões A e B da Ação
Social Escolar) que diminuiu proporcionalmente à redução
do número de beneficiários no 1.º e 2.º escalões do abono
de família [5].
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FIG. 75 | Beneficiários da Ação Social Escolar, por tipo de benefício, Portugal continental, 2000-2017.
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Existem igualmente diversos apoios às famílias com crianças que são dinamizados a nível local pelos Municípios,
Juntas de Freguesia e IPSS, destinados a apoiar os pais e
as mães trabalhadores (TABELA 22). Por exemplo, programas de frequência gratuita, ou comparticipados em função dos rendimentos das famílias durante as pausas letivas. Para além destes programas, existem outros apoios
dirigidos a famílias carenciadas, incluindo o fornecimento
de refeições escolares gratuitas nos meses de férias escolares. Existe um grande número de Autarquias a aderir a

programas de alargamento das refeições escolares, não só
para prevenir situações de carência alimentar mas também para responder às carências de crianças que são sinalizadas ao longo do ano. As campanhas de recolha de material escolar são iniciativas também dinamizadas a nível
local, envolvendo a parceria de juntas de freguesia, escolas, bibliotecas municipais e IPSS, com o objetivo de assegurar sua distribuição gratuita às crianças e jovens oriundos de famílias carenciadas.

TABELA 22 | Políticas públicas de âmbito local relacionadas com o apoio social a crianças.
POLÍTICA

Gabinete de Intervenção Social

Dignilândia

Medidas de
Apoio Pontual
em Situação de
Emergência

ÂMBITO

CONTEÚDO

Intervenção social

Câmara Municipal de Lagoa
Gabinete Integrado na Unidade de Ação Social e Saúde do Município que desempenha funções de carácter preventivo e de minimização dos efeitos dos fatores nocivos já existentes no concelho, assumindo-se também como agente dinamizador da participação das pessoas, famílias e grupos sociais,
constituindo-se como fator de desenvolvimento local, social e de promoção da cidadania.
Inclui:
- Prestação de apoio psicológico gratuito a jovens desde os 12 anos de idade e adultos;
- Formação de grupos de trabalho para a implementação de sessões psicoeducativas no âmbito das
competências parentais, gestão e economia doméstica, entre outros;
- Promoção de sessões de trabalho dirigidas aos alunos nos agrupamentos de escolas do concelho de
Lagoa sobre as temáticas: Violência em Contexto Escolar, Educação para a Saúde, Desenvolvimento de
Competências Relacionais, entre outros;
- Promoção de atividades em grupo dirigidas a todo o público-alvo;
- Acompanhamento de proximidade à pessoa idosa através de visitas domiciliárias regulares, de encontros recreativos e de convívio;
- Intervenção nos Bairros Sociais Municipais através do Gabinete de Apoio ao Morador e das atividades
lúdico-pedagógicas realizadas periodicamente e dirigidas a crianças e jovens residentes;
- Participação nas atividades desenvolvidas pela Unidade de Ação Social e Saúde (formativas, apoios
sociais, avaliações socioeconómicas, entre outras).
Parcerias: Guarda Nacional Republicana – Equipa Residência Segura; CPCJ Lagoa; DGRSP – Equipa Algarve 2; Agrupamentos Escolares do concelho; diversas IPSS do concelho; Equipa Assessoria Técnica a
Tribunais – Portimão; entre outras.

Intervenção social,
literacia

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Originalmente criado na Europa, a sua tradução para adaptação a Portugal foi promovida pela Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira e pela Associação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Comunitário (APSDC).
É um jogo de cartas em que os jogadores e as jogadoras, alunos do secundário, enquanto membros do
parlamento de um país imaginário chamado Dignilândia são chamados a decidir sobre políticas sociais
que afetam diretamente o acesso aos Direitos Sociais. O jogo tem por base sete direitos, nomeadamente: habitação, associação, educação, segurança social e assistência, cuidados de saúde, proteção
contra a pobreza e exclusão social e trabalho.
Através da argumentação e de processos de tomada de decisão, os jogadores e as jogadoras aprendem
mais sobre os Direitos Sociais e a sua relação com as políticas sociais de um país.

Ação Social

Câmara Municipal da Lousã
Conjunto de medidas de política social que potenciam o combate à pobreza e exclusão social e como
forma de aliviar as consequências da situação de crise e de dar resposta às necessidades cada vez
maiores das famílias que recorrem aos serviços sociais. Estas medidas facilita, o apoio económico ou
em géneros em termos de:
a) Despesas de consumos domésticas e habitação nomeadamente, água, eletricidade e gás e renda
b) Apoio no transporte;
c) Apoio na alimentação (géneros ou vales de compras);
d) Apoio nas despesas de medicação e atos médicos e em ajudas técnicas;
e) Apoio nas despesas de educação que não se enquadram no âmbito da ação social escolar;
Os apoios a atribuir têm os seguintes campos de aplicação: calamidades (incêndios, inundações, etc.);
eventualidades (doença, invalidez, rutura familiar, etc. situação de carência estrutural (desemprego,
insuficiência económica, problemas habitacionais, etc.); famílias com crianças e jovens a cargo em
situação de risco; pessoas vitimas de violência doméstica, idosos ou deficientes em risco ou outros
que se enquadrem nos critérios definidos no regulamento.
Parcerias: Câmara Municipal da Lousã, IPSS locais e Segurança Social.

à CONTINUA
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TABELA 22 (cont.) | Políticas públicas de âmbito local relacionadas com o apoio social a crianças.
POLÍTICA

Atendimento
Social Integrado

Saúde sobre
Rodas

Tu Kontas

ÂMBITO

CONTEÚDO

Ação Social

Câmara Municipal da Lousã
No âmbito das respostas sociais de apoio à família e à comunidade foi implementado o atendimento
social integrado, decorrente da necessidade e importância de descentralizar a todas as freguesias os
atendimentos, envolvendo, assim, as Instituições Particulares e Solidariedade Social, Câmara Municipal da Lousã e os Serviços Locais de Segurança Social e centro de saúde.
São priorizadas as famílias em situações de vulnerabilidade social tais como: desemprego prolongado,
prisão, morte, doença, separação e abandono, pensionistas do regime não contributivo, famílias números e monoparentais com baixos rendimentos, situações de catástrofe, beneficiárias do RSI, entre
outras.
Parcerias: Câmara Municipal da Lousã, Entidades da Rede Social- Centro social e Paroquial de Serpins;
ADIC; Centro Social de casal de Ermio; Centro Social e Cultural do Pinhal; associação De Desenvolvimento Social dos cinco Lugares; Serviços Locais da Segurança Social da Lousã; Santa Casa da Misericórdia da Lousã; Associação Recreativa Cultural e Social das Gândaras; Associação Vida abundante;
ARCIL e Centro de saúde da Lousã.

Ação Social

Câmara Municipal do Seixal
Equipa multidisciplinar, composta por técnicos de saúde e da área social, que se desloca a bairros carenciados, utilizando uma unidade móvel especialmente apetrechada para o efeito. Atua em diferentes áreas, nomeadamente no controlo da saúde infantil e na vacinação, na prevenção da gravidez na
adolescência e na articulação com os restantes cuidados de saúde primários. Destina-se a Crianças,
jovens e mulheres (sobretudo em situações de risco), grávidas e puérperas constituem os grupos-alvo
prioritários deste projeto.
Parcerias: Câmara Municipal do Seixal; Agrupamento de Centros de Saúde Seixal-Sesimbra/Unidade de
Cuidados na Comunidade do Seixal; Hospital Garcia de Orta; Direção-Geral de Saúde.

Ação Social

Câmara Municipal do Montijo
Fazendo parte integrante do Programa Escolhas, desde a sua 3.ª Geração (em 2006), intervém ao nível
da inclusão social de crianças, adolescentes, jovens e familiares em contextos de maior vulnerabilidade, estando também implícita uma intervenção mais específica com e para a população imigrante
ou sua descendente, bem como minorias étnicas. Adota estratégias promotoras de uma maior inclusão
social dos seus públicos-alvo, nomeadamente ao nível da inclusão escolar e educação não formal, formação profissional e empregabilidade, dinamização comunitária e cidadania, inclusão digital, empreendedorismo e capacitação dos jovens.
Destinado a crianças e jovens, comunidades imigrantes e seus descendentes, população de etnia cigana do concelho de Montijo (mais especificamente dos bairros Esteval e Caneira).

18 | CRIANÇAS E JOVENS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
Portugal dispõe de políticas públicas de apoio a crianças e jovens com deficiência, nomeadamente através da bonificação do abono
de família. Esta bonificação destina-se a crianças e jovens com deficiência com idade inferior a 24 anos com “perda ou anomalia
congénita ou adquirida, de estrutura ou função psicológica, intelectual, fisiológica ou anatómica, a criança ou jovem necessite
de apoio pedagógico ou terapêutico”.
Caso a criança ou jovem portador de deficiência necessite de atendimento individualizado pedagógico e/ou terapêutico específico
adequado à natureza e características da deficiência de que seja portadora, como meio de impedir o seu agravamento, anular ou
atenuar os seus efeitos e permitir a sua plena integração social; ou frequente, esteja internado ou em condições de frequência ou
de internamento em estabelecimento especializado de reabilitação, o beneficiário com a criança ou jovem portador de deficiência
a seu cargo poderá acumular a bonificação do abono de família com outros benefícios.
Adicionalmente, existe subsídio de educação especial, que é uma prestação paga mensalmente destinada a assegurar a compensação de encargos resultantes da aplicação de formas específicas de apoio a crianças e jovens com deficiência, designadamente
a frequência de estabelecimentos adequados. Existem ainda outros apoios sociais destinados a pessoas portadoras de deficiência,
embora não específicos para crianças e jovens. O Estado dispõe também de um subsídio de assistência a filho com deficiência ou
doença crónica. Trata-se de uma prestação em dinheiro atribuída ao pai ou à mãe, para prestar assistência a filho com deficiência
ou doença crónica, integrado no agregado familiar.
Atualmente, existem em Portugal muitos pais e/ou mães que desempenham o papel de cuidadores informais (a tempo inteiro ou
parcial) dos seus filhos portadores de deficiência. Apesar disso, o importante papel dos cuidadores informal ainda não é formalmente reconhecido. medidas que previnam situações de risco de pobreza e de exclusão social", além de outras que reforcem a
sua proteção social e criem as condições para "acompanhar, capacitar e formar o cuidador informal principal"
Por um lado, importa promover a o acompanhamento, capacitação e formação para a prestação, com qualidade e segurança, dos
cuidados básicos regulares e não especializados que realizam. Por outro lado, é urgente adotar medidas que previnam situações
de risco de pobreza e de exclusão social, através do reforço da proteção social. Portugal ainda não dispõe de um Estatuto do
Cuidador Informal que proteja juridicamente as pessoas com deficientes ou doentes crónicos a seu cargo.
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5.3 PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS

Os maus tratos a crianças e jovens são justificadamente encarados como uma das prioridades na promoção da saúde infantil. Os maus tratos dizem respeito a “qualquer forma de tratamento físico e (ou) emocional, não acidental e inadequado,
resultante de disfunções e (ou) carências nas relações entre
crianças ou jovens e pessoas mais velhas, num contexto de
uma relação de responsabilidade, confiança e (ou) poder” [6].
Assim, para além das questões relacionadas com o desenvolvimento infantil e as perturbações emocionais e do comportamento, um dos novos enfoques do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil relaciona-se com os maus tratos a crianças.

A maioria das vítimas era filho do agressor (60,4%) e 5,0%
eram colegas de escola (FIG. 77). No que concerne a crimes contra as pessoas, o abuso sexual foi o crime mais
assinalado (42,8% de 479 crimes), os crimes de maus tratos psíquicos e físicos representavam uma fatia significativa na categoria de violência doméstica (75,7% num total
de 687 crimes) e das restantes tipologias de crimes e formas de violência assinalados, o crime de bullying é o mais
comum (77,8% de 81 crimes de violência doméstica) [7].
Relativamente às situações de risco, à ocorrência de maus tratos ou à presença de necessidades de saúde especiais, os cuidados de saúde primários devem desenvolver estratégias de

Segundo dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), de 2015 para 2017, o número de crianças e
jovens vítimas de crime e de violência diminuiu 25,3% e o
número de crimes decresceu 35,4% (FIG. 76) [7].

intervenção adequadas aos problemas o que pressupõe a articulação privilegiada entre vários serviços.
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FIG. 76 | Evolução do número de crianças e jovens vítimas de crime e de violência e do número de crimes, 2013-2017.

156

3000

2850

2500

2000

1500
1128
1000

500
234

171

120

Outra relação
familiar

Conhecido/a

105

110

0
Filho/a

Colega de
escola

Neto/a

Nenhum autor Outra relação
identificado
pela vítima

FIG. 77 | Relação das crianças e jovens vítimas de crime e de violência com o agressor, 2017.

Para responder à necessidade de estruturar e operacionalizar
a intervenção neste domínio, assim como promover as boas
práticas face a este problema de saúde, foi criada em 2008 a
Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco [8]. Neste
âmbito foi também estabelecido que os centros de saúde e
hospitais com atendimento pediátrico devem dispor de equipas pluridisciplinares, que apoiem os profissionais nas intervenções neste domínio, articulando -se e cooperando com
outros serviços e instituições [8]. Assim, nos Agrupamentos
de Centros de Saúde foram criados os núcleos de apoio a crianças e jovens em risco (NACJR) e nos hospitais foram criados os núcleos hospitalares de apoio a crianças e jovens em
risco (NHACJR).
A maioria das situações sinalizadas na rede de núcleos da
Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco nos últimos
anos corresponde a maus tratos por negligência (cerca de
70% dos casos), seguidos de maus tratos psicológicos (cerca
de 15%), maus tratos físicos (cerca de 7%) e abuso sexual
(cerca de 5%).
No âmbito da Ação de Saúde para Crianças e Jovens em
Risco, a Direção-Geral da Saúde publicou uma série de documentos técnicos dirigidos a profissionais de saúde sobre
os procedimentos e protocolos de intervenção perante situações de maus tratos em crianças e jovens [9,10].
Atualmente, em Portugal, a ação da Saúde no domínio dos
maus tratos a crianças e jovens enquadra-se num contexto
de responsabilidades partilhadas por diferentes atores da
comunidade, conforme consagrado na Lei de Proteção de
Crianças e Jovens em Perigo [11,12]. De acordo com esta

Fonte: APAV

lei, a intervenção processa-se segundo um modelo que estabelece três níveis de ação:
§

no primeiro nível, é atribuída legitimidade às entidades com competência na área da infância e juventude
– ou seja, as que têm ação privilegiada em domínios
como os da saúde, educação, formação profissional,
ocupação dos tempos livres, entre outros – para intervir na promoção dos direitos e na proteção das crianças e dos jovens, em geral, e das que se encontrem
em situação de risco ou perigo;

§

no segundo nível, quando não seja possível às entidades mencionadas atuar de forma adequada e suficiente para remover o perigo, toma lugar a ação das
Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, nas
quais o setor da Saúde participa também;

§

o terceiro nível corresponde à intervenção judicial,
que se pretende residual, e à qual cabe o protagonismo na proteção de crianças e jovens em perigo.

Para efeitos da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em
Perigo, considera-se criança ou jovem a pessoa com menos
de 18 anos ou com menos de 21 anos que solicite a continuação da intervenção iniciada antes de atingir os 18 anos
[10].
Existe em Portugal ampla produção legislativa relacionada
com a proteção de crianças e jovens, nomeadamente com
a recente regularização do estatuto jurídico das crianças
e jovens de nacionalidade estrangeira acolhidos em instituições do Estado ou equiparadas [11].
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5

PROTEÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS

§

Em Portugal, as crianças estão em maior risco de pobreza do que a população em geral. Em 2017, a taxa de
risco de pobreza, após transferências sociais, foi de 18,9% nas crianças (nos idosos foi de 17,7%). Tendo em
conta que, antes de qualquer transferência social, a taxa de risco de pobreza no grupo 0-17 anos era de
28,0%, os apoios sociais contribuíram para a redução da pobreza infantil em 9,1 p.p.

§

A situação de desemprego de elementos do agregado familiar coloca as crianças em situação de vulnerabilidade. Em 2013, resultado da crise económica, apenas 57% das crianças entre os 0 e os 14 anos provinham de
famílias em que todos os adultos estavam empregados. Em 2008, este valor era de 64%, tendo-se regressado
a esta percentagem em 2014.

§

A proteção social das crianças constitui uma obrigação constitucional. Contudo, em 2010-2011, houve uma
redução assinalável no apoio económico do Estado às famílias. No período 2008-2013, Portugal foi dos países
onde as crianças mais pobres mais se distanciaram da média de todas as crianças, com um rendimento 60,17%
inferior.

§

A Ação Escolar visa apoiar crianças e jovens de famílias carenciadas que frequentam o ensino obrigatório. A
partir de 2008, aumentou o número de beneficiários de apoio socioeconómico e de transporte escolar.

§

A nível local, as autarquias disponibilizam diversos apoios às famílias com crianças, destinados a apoiar os
progenitores que trabalham, bem como outros apoios para famílias carenciadas, como o fornecimento de
refeições escolares gratuitas nos meses de férias ou a recolha de material escolar.

§

Segundo dados da APAV, de 2015 para 2017, diminuíram o número de crianças e jovens vítimas de crime e
de violência em 25,3% e o número de crimes em 35,4%. Em 60,4% dos casos, as vítimas eram filhos do agressor
e em 5% eram colegas de escola. Registaram-se 479 crimes, dos quais 42,8% corresponderam a abusos sexuais.
Na categoria de violência doméstica, os crimes de maus tratos psíquicos e físicos representavam 75,7% dos
casos.

§

Em 2008, foi criada a Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco, que estabelece que os centros de
saúde e hospitais com atendimento pediátrico devam dispor de equipas multidisciplinares, para apoiar as
intervenções dos profissionais. Cerca de 70% das situações sinalizadas nos núcleos de apoio a crianças e jovens
em risco, das unidades de saúde, corresponde a maus tratos por negligência, cerca de 15% a maus tratos
psicológicos, cerca de 7% e 5% a maus tratos físicos e abuso sexual, respetivamente.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Portugal dispõe de várias políticas públicas que, direta ou
indiretamente, protegem e promovem a saúde e o bemestar das crianças. Algumas dessas políticas são naturalmente direcionadas para os cuidados de saúde, enquanto
outras, de caráter multissectorial, se focam nos determinantes da saúde.
Está hoje bem estabelecido que as intervenções de promoção da saúde são opções inteligentes por parte dos governos. A promoção da adoção de estilos de vida saudáveis
tem maior impacto nas faixas etárias mais jovens uma vez

saudável e de estimular a atividade física. Contudo, as escolas parecem não conseguir monitorizar eficazmente a
oferta de alimentos que é feita nos seus bufetes e cantinas.
De igual modo, o Estado não desenvolveu ainda nenhuma
ação concertada que pudesse frenar a oferta de alimentos
ricos em açúcar e gorduras saturadas, nomeadamente, a
ausência de políticas reguladoras de publicidade a produtores alimentares nos meios de comunicação. Também não
está regulada a localização de estabelecimentos de restauração que promovem produtos não saudáveis.

que é nesta fase da vida que se adotam hábitos e comportamentos que vão determinar o estado de saúde na idade
adulta.
A escola assume-se como um espaço privilegiado de inter-

A prática de atividade física tem sido estimulada através
de políticas públicas recentes, como o aumento da carga
horária da disciplina de Educação Física e a eliminação do
fator de exceção para cálculo da média do ensino secundá-

venção no âmbito da promoção e educação para a saúde.
Nesse sentido, o Programa Nacional de Saúde Escolar reveste-se de particular relevância. A coordenação exclusiva
por parte do setor da Saúde de um programa que é necessariamente multidisciplinar afigura-se, pese embora a estreita colaboração com o setor da Educação, desadequada,
sobretudo se for encarada à luz da Saúde em Todas as Políticas. De facto, as escolas são palco de múltiplas intervenções, quer por parte das equipas de Saúde Escolar, quer
por parte de professores no âmbito da Promoção e Educação para a Saúde nas escolas, quer por parte de outros intervenientes. As ações levadas a cabo nas escolas carecem
de maior articulação entre os vários intervenientes sob
pena de haver redundância na atuação em meio escolar.

rio. Contudo, estas transformações ocorreram sem que os
conteúdos curriculares da disciplina fossem revistos. De
facto, o enfoque da disciplina de Educação Física é porventura demasiado orientado para a prática de desportos coletivos, carecendo de uma visão mais abrangente e contemporânea de promoção da atividade física. Parte da responsabilidade da promoção da atividade física foi transferida para o nível local, nomeadamente com a crescente autonomia das autarquias no que diz respeito à oferta de atividades extracurriculares ao nível do 1.º ciclo.
Relativamente ao acesso aos cuidados de saúde, continuam
a existir obstáculos à atribuição de um médico de família a
todos os menores de 18 anos, que são particularmente preocupantes na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas também

Localmente, a maioria das equipas de Saúde Escolar não
tem horas semanais suficientes alocadas ao Programa para
poderem ser efetivas nas suas intervenções. Porém, parece
também existir uma falta de planeamento estratégico das

nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
A análise do Programa Nacional de Vacinação também evidenciou algumas disparidades geográficas, particularmente
na vacinação contra o sarampo aos 6 anos de idade, exis-

equipas, facto que é sugerido pela pobre monitorização e
avaliação do Programa que é feita pelas várias estruturas
de governação. A promoção da saúde oral em contexto es-

tindo vários Agrupamento de Centros de Saúde com cobertura vacinal insuficiente nas crianças com essa idade. Este
elemento ganha relevância se for tida em conta a intensa

colar beneficiaria da inclusão (que nem sempre acontece)
de médicos dentistas ou higienistas orais nas equipas de Saúde Escolar, que poderiam dar um contributo mais substan-

atividade epidémica do sarampo na Europa, facto que, nos
últimos dois anos, foi responsável por três surtos de sarampo em Portugal.

cial na promoção deste tema relevante. De igual modo, a
inclusão de psicólogos nas equipas de Saúde Escolar é importante para reforçar a promoção da saúde mental no contexto escolar.

No âmbito da saúde oral, o cheque-dentista revelou-se um
projeto inovador que permitiu dar acesso a cuidados de saúde oral a milhares de crianças e jovens nos últimos 10
anos, apesar de estar comprometida a universalidade e a

O combate à obesidade infantil tem ganho uma relevância

igualdade no acesso por parte de crianças que não frequen-

crescente na formulação de políticas públicas. Disso são
prova as estratégias delineadas e as intervenções realiza-

tem o ensino público.

das com a finalidade de promover uma alimentação mais
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Finalmente, a oferta de cuidados de saúde mental da infância e da adolescência está muito longe de suprir as necessidades da população e muito longe, também, das metas traçadas no Plano Nacional de Saúde Mental. A prestação de cuidados de saúde mental na infância e adolescência necessita de ser reforçada, assim como as intervenções
de promoção da saúde nesta área.
Ao longo dos últimos anos, tem havido, quer na União Europeia quer em Portugal, uma preocupação crescente com
o ambiente em que as pessoas, as crianças e os jovens vivem. Estes dois últimos grupos têm sido identificados como
uma população prioritária no que diz respeito à interação
saúde e ambiente, quer porque são particularmente vulneráveis aos riscos ambientais tradicionais quer porque o in-

protelando o início do comportamento (e.g., através da
proibição e criminalização da venda de bebidas alcoólicas
e tabaco a menores de 18 anos). Contudo, é necessário saber se a venda destas substâncias a menores de idade é
devidamente monitorizada. Também a este nível, os municípios assumem um papel extremamente revelante, frequentemente em associação com as escolas e agrupamentos de centros de saúde, através do desenvolvimento de
projetos de intervenção e de promoção de estilos de vida
saudáveis, embora a sua expressão seja inferior àquela registada para a atividade física.
Em suma, as políticas de saúde e ambiente relacionadas
com as crianças e jovens inspiram-se na legislação europeia, frequentemente ratificada em legislação nacional,

vestimento em ambientes mais saudáveis representa, também, investimento numa geração futura mais saudável,

em programas ou planos de âmbito nacional com níveis de
abrangência vastos e essencialmente focados em estraté-

mais produtiva e menos dependente de prestações sociais.
Essencialmente, as políticas de saúde e ambiente versam
sobre dois grandes grupos de determinantes de saúde – o
ambiente enquanto potencial fator de risco para a saúde
das crianças (onde as questões como a poluição ou exposição a químicos, por exemplo, encontram enquadramento)
e o ambiente enquanto suporte para um crescimento mais
saudável, equilibrado e sustentável.
Embora existam políticas públicas de âmbito nacional, é
aos níveis regional e local que as políticas relacionadas com
a atividade física ganham maior expressão, realçando o importante papel das autarquias no desenvolvimento e implementação de projetos especificamente orientados para as
crianças e jovens. As iniciativas locais que demonstrem
efetividade devem ser apoiadas e todas as autarquias devem ser incentivadas a desenvolver intervenções destinadas a promover a saúde e bem-estar das crianças e os jovens, de modo a que, independentemente dos municípios
ou regiões que habitam, todas as crianças possam beneficiar destas ações.

gias. A efetivação destas políticas, nomeadamente em
áreas como a alimentação ou a atividade física, ocorre
através de projetos de cariz regional ou local, muito focados nas crianças até cerca dos 11 anos de idade. Este facto
alerta para o importante e crescente papel dos municípios
enquanto motores promotores de ambientes saudáveis e de
apoio ao desenvolvimento das crianças.
A proteção social das crianças está consagrada constitucionalmente e o Estado dispõe de várias políticas destinadas a
apoiar socialmente as crianças, sobretudo as mais desfavorecidas. No entanto, as crianças em Portugal continuam a
estar em maior risco de pobreza do que população em geral. É necessário melhorar os mecanismos de proteção social das crianças, à semelhança do que ocorreu com os idosos, que viram em 2009 a sua taxa de risco de pobreza ficar
abaixo da observada na população em geral, fruto do Complemento Solidário para Idosos. De igual modo, o Estado
deve fortalecer os mecanismos de proteção das crianças
em situação de maus tratos, devendo ser mais célere, mais
articulado e mais eficaz. Finalmente, é fundamental refor-

Relevante, também, foi a observação que as necessidades
da faixa etária dos 0 aos 18 anos, provavelmente mercê da
enorme heterogeneidade desta população, são satisfeitas

çar o apoio às crianças e jovens portadores de deficiência
e aos seus cuidadores.
O investimento na promoção da saúde, na promoção de es-

de forma desigual. Os programas e projetos de promoção
da atividade física (e até certo ponto aqueles relativos à
alimentação saudável) destinam-se, na maioria dos casos,
às crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo de escolaridade,
não se focando naqueles em que o excesso de peso e a obesidade têm maior expressão, nomeadamente, os adolescentes. É necessária uma maior atenção a este grupo etá-

tilos de vida saudáveis, numa vida mais equilibrada para
crianças, pais e família não representa, apenas, uma poupança a longo prazo em cuidados de saúde. Não se trata
apenas de retardar problemas de saúde ou de amenizar a
sua gravidade. O investimento na saúde é um investimento
no capital humano de uma sociedade. Sociedades saudáveis
são sociedades com elevado potencial de desenvolvimento,

rio, embora reconheçamos a dificuldade numa resposta

economicamente produtivas e fortes, autónomas e felizes.

concertada e focada face às suas características. Por exemplo, há, claramente, uma respostas baseadas na escola.

Começando hoje a investir na saúde e no desenvolvimento
harmonioso das crianças e jovens estamos, certamente, a

As políticas relativas ao consumo de tabaco e de bebidas
alcoólicas são cada vez mais restritivas protegendo em termos normativos crianças e jovens da exposição passiva e

criar pontes para um futuro saudável, sustentável e produtivo.
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Recomendações
Recomenda o Conselho Nacional de Saúde que:

1. Seja reforçada a monitorização efetiva dos programas de saúde dirigidos a crianças e jovens, através da colheita sistemática e da publicitação regular e atempada dos indicadores relevantes.
2. Sejam desenvolvidas políticas integradas de incentivo à natalidade e apoio à parentalidade.
3. Sejam reformuladas e integradas as intervenções no âmbito da promoção e educação para a saúde
em meio escolar, nomeadamente através do reforço da parceria entres os setores da saúde e educação e do reconhecimento do papel central dos órgãos locais.
4. O combate à obesidade infantil seja intensificado através de mais medidas de limitação do acesso
e publicidade a produtos alimentares não saudáveis, nomeadamente dentro dos estabelecimentos
de ensino.
5. O reforço do acesso aos cuidados de saúde primários por parte das crianças seja refletido, na
prática, por atribuição de médico de família a todos os menores de 18 anos, conforme a legislação
em vigor.
6. O acesso equitativo a cuidados de saúde mental dirigidos a crianças e jovens constitua uma prioridade na promoção da saúde das crianças em Portugal, nomeadamente através do reforço da oferta
de psicólogos nos cuidados de saúde primários e dos recursos humanos de Psiquiatria da Infância e
Adolescência.
7. As medidas de apoio social dirigidas à infância sejam reforçadas, no âmbito do combate à pobreza
em Portugal.
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