
  

1/1   

 

 

Agio Pereira  

+670 77045002 

agio.pereira@cdm.gov.tl  

govtlmedia@gmail.com 

www.timor-leste.gov.tl 

 
 

 
COMUNICADO 

DE IMPRENSA 

 

Díli, 19 de maio de 2017 

Programa de Saúde na Família chega a 94% dos agregados familiares 

No último dia da Conferência Global sobre a Agenda 2030, num evento paralelo dedicado à “Saúde na era 

da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável”, o Primeiro-Ministro Rui Maria de Araújo revelou que, 

desde o lançamento do programa Saúde na Família, no dia 22 de julho de 2015, as equipas médicas já 

visitaram 94% dos agregados familiares e foram registados os dados de 84% da população 

(individualmente). Este programa, que envia equipas médicas a cada agregado familiar do país, está a 

transformar os cuidados de saúde primários em Timor-Leste. Essas equipas são constituídas por um 

médico, uma parteira e um enfermeiro, que avaliam o estado de saúde e as necessidades de apoio clínico 

de todos os membros de cada agregado. 

O Primeiro-Ministro, valendo-se da sua experiência como médico, explicou que o programa nasceu da 

convicção de que “não devemos apenas ficar à espera [da população] nos postos de saúde, devemos sair e 

levar os cuidados de saúde às pessoas”. Relacionando este projeto com a Agenda 2030 das Nações 

Unidas, acrescentou que o programa preenche dois princípios essenciais: "ninguém será deixado para trás” 

e “alcançar, em primeiro lugar, aqueles que ficaram mais para trás”. 

Com aproximadamente 70% dos timorenses a viver em zonas rurais remotas, muitas vezes com um acesso 

difícil a serviços e informação, o Primeiro-Ministro mencionou que um programa proativo como este “é a 

única maneira de ter pessoas fortes e saudáveis e uma Nação forte”. 

As equipas observam e anotam o estado de saúde de cada agregado e caracterizam-no de acordo com as 

necessidades. Olham também para os fatores de risco e impactos sociais e ambientais para a saúde, e 

organizam ações de acompanhamento. 

O Primeiro-Ministro discursou no Centro de Convenções de Díli, no dia 23 de maio de 2017, perante 

centenas de participantes. No evento, foram lançados um livro e um vídeo sobre o programa Saúde na 

Família, apresentado pelo Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais e Ministro da Educação, 

António da Conceição. 

Um dos temas em análise foi a utilização das Tecnologias da Informação para a comunicação na área da 

Saúde (em inglês: e-health, saúde por Internet) e como lhes dar melhor uso para apoiar uma mais eficiente 

prestação de cuidados de saúde de qualidade. O programa Saúde na Família está a usar a tecnologia para 

registar a informação, tendo sido já digitalizada 82% da informação recolhida. Um número crescente de 

postos de saúde está a ser ligado, num sistema que permite a partilha segura de informações entre 

profissionais de Saúde, mantém registos da medicação receitada e apoia a gestão de inventário, para 

assegurar que os centros têm sempre os materiais de que precisam. FIM 
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