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Prefácio

António Correia de Campos* 

A Conferência A Saúde e o Estado: O SNS aos 40 Anos tem lugar num 
típico momento de viragem. Na sociedade portuguesa manifestam-se for-
ças desencontradas, cada uma delas detendo uma ideia que julga exclusiva 
e superior, sobre o futuro do SNS. Ninguém se atreve a propor o seu des-
mantelamento, mesmo os que inicialmente o combateram. Mas ninguém 
defende a sua manutenção nos exatos termos em que ele hoje se encontra.

Se de um lado se pensa que o SNS deve ser essencialmente o meca-
nismo financiador de cuidados, defendendo o privado como o prestador 
ideal, o que garantiria liberdade de escolha ao cidadão, no outro extremo 
deseja-se um SNS que tudo cubra, tudo resolva: um serviço que financie 
e preste cuidados, avalie, corrija, regule, discipline e sancione. Tolerar-se-
-iam os setores privado e social mas apostar-se-ia no público.

Pelo meio ficam as posições de compromisso: aceitar a configuração 
público-privado-social, como modelo histórico que garantiu 40 anos 
de bons serviços, mas clarificar os campos e as mensagens, para evitar 
migrações que tragam ineficiência e descaracterização. O SNS não pode 
continuar a deteriorar-se, deixando para o privado boa parte das suas res-
ponsabilidades, também históricas. E muito menos tolerar o crescente 
aumento de encargos das famílias, nem sempre contemporâneo de decrés-
cimo de financiamento público.

* Presidente do Conselho Económico e Social.
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O tom geral das opiniões emitidas na conferência, sendo plural e diver-
sificado, defende a manutenção e modernização assertiva do SNS. Não 
tolera o deslizar lento para a sua autodestruição. Não se limita a retórica, 
apresenta propostas e soluções.

Parceiros sociais e comentadores independentes cumpriram com auten-
ticidade e acerto o que deles se esperava: concordam e discordam, con-
firmam e recusam, exercem em pleno a sua liberdade de pensamento e 
de opinião.

Foi este pluralismo o atributo mais importante da conferência. O CES 
cumpriu com o esperado rigor, o seu papel de espaço de reflexão e debate, 
sem outras limitações que as do tempo. Orgulha-se de ter propiciado este 
encontro e sente-se profundamente grato a todos os que nele intervieram 
e participaram.

No espaço que mediou entre a conferência e o dia de hoje ocorreram 
mudanças de protagonistas no governo da Saúde. Alguns dos participan-
tes de ontem são hoje atores responsáveis desta política pública. A coinci-
dência temporal apenas confirma a necessidade pré-existente de acelerar 
reformas para melhor servir os Portugueses.

Lisboa, 6 de novembro de 2018
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Abertura da Conferência 

Adalberto Campos Fernandes* 

Estamo-nos a aproximar do 40º aniversário da criação do Serviço Nacio-
nal de Saúde. Um momento historicamente determinante no contexto do 
processo democrático português resultante da visão estratégica de uma 
geração que soube compreender o país, mas sobretudo da ousadia de um 
Homem que o pensou à luz dos valores da justiça e da solidariedade – 
António Arnaut.

No tempo presente, importará, por isso, fazer uma reflexão profunda 
sobre a Saúde e o Estado: o SNS aos 40 anos. Ao longo de 4 décadas o 
SNS foi evoluindo de modo progressivo afirmando o seu papel na socie-
dade portuguesa e dando expressão prática ao imperativo constitucional. 

A crise económica social ocorrida, em Portugal, entre 2011 e 2015, 
decorrente da crise financeira internacional que eclodiu em 2008 deixou 
marcas muito profundas, não apenas no funcionamento e na capacidade 
de resposta do SNS como também na sociedade com particular impacto 
nos grupos sociais mais desfavorecidos. As desigualdades agravaram-se e 
as suas nefastas consequências fizeram-se sentir no desempenho e na qua-
lidade das respostas do SNS.

O ano de 2016 viria a representar um importante momento de viragem 
para o SNS. As políticas adotadas revigoraram e recuperaram o desem-

* Ministro da Saúde.
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penho do SNS, reforçando a equidade no acesso e a qualidade dos servi-
ços prestados. 

Foram significativamente reduzidas as barreiras económicas ao acesso 
com particular destaque para a diminuição do valor global das taxas mode-
radoras e a redução dos encargos diretos, para os utentes, no transporte 
não urgente de doentes bem com a redução do encargo médio para os 
utentes da despesa com medicamentos. Entre 2015 e 2018 registou-se o 
valor mais elevado de sempre no que diz respeito ao número de portugue-
ses que acederam ao SNS.

Neste período de 3 anos foi possível repor as remunerações dos pro-
fissionais, revalorizar a 100% o trabalho suplementar, harmonizar o PNT, 
regulamentar carreiras paradas há mais de 15 anos e, ao mesmo tempo, 
recrutar cerca de 9000 novos profissionais para o SNS. No final do 3º tri-
mestre de 2018 o SNS contava com o maior número de médicos e de enfer-
meiros de sempre.

Tendo em vista a indispensável centralidade do SNS nos cuidados de 
saúde primários prosseguimos a expansão da rede de USF e a atribuição de 
Médico de Família aos portugueses atingindo, no final de 2018, uma cober-
tura nacional de utentes por médico de família de cerca de 96%. Prossegui-
mos o plano previsto, no programa do governo, de abertura de USF tendo sido 
alargados os projetos no âmbito da saúde oral e da saúde visual. Em parceria 
com as autarquias foi possível lançar um plano de investimento para a cons-
trução e a remodelação de cerca de 113 novos centros de saúde em todo o país.

Lançámos a Reforma do SNS na área dos Cuidados de saúde Hospita-
lares revendo o regime Jurídico e os Estatutos aplicáveis às unidades de 
saúde do SNS. Criámos os Centros Académicos Clínicos incentivando a 
afiliação entre unidades do SNS dinamizando os Centros de Referência e 
criando um vasto programa de CRI – Centros de Responsabilidade Inte-
grados lançando as bases da Hospitalização Domiciliária.

Foi implementado o livre Acesso e Circulação dentro do SNS. Neste 
período mais de 11% dos utentes foram referenciados para uma primeira 
consulta fora da rede hospitalar habitual. 

Reforçámos a ambulatorização cirúrgica atingindo valores superiores 
a 60 %. O número de transplantes registou um valor histórico com uma 
evolução de 22% em comparação com período homólogo. 

Desenvolvemos um novo modelo de governação e controlo interno do 
SNS e introduzimos um modelo de contratualização plurianual. Foram 
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lançados os projetos estruturantes para 5 novos hospitais: Lisboa Orien-
tal, Évora, Seixal, Sintra e Funchal.

Neste período foi dado um grande impulso no processo de Transfor-
mação Digital. Aumentámos a transparência, a modernização e a eficiên-
cia na gestão dos recursos através do novo Portal do SNS com particular 
destaque para a área do Cidadão que conta já hoje com mais de 2 milhões 
de cidadãos inscritos. Disponibilizamos informação online dos tempos 
de espera, de cirurgias programadas e consultas de especialidade, por 
entidade hospitalar. Desenvolvemos o programa SIMPLEX+ para a saúde.  
A Receita sem Papel está generalizada. 

Introduzimos a Gestão Partilhada de Recursos no SNS. Dinamizámos a 
negociação e as compras centralizadas. Tomámos novas medidas de com-
bate à fraude. 

Na área dos cuidados continuados aumentámos o número de vagas e 
camas em todas as tipologias. A saúde mental passou a ser uma priori-
dade. Reforçámos os Cuidados Paliativos ao criar a primeira Comissão 
Nacional tendo inaugurado a primeira unidade pediátrica da Península 
Ibérica: o “Kastelo”.

Foram também aprovadas importantes medidas de promoção da saúde 
como a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável, a 
alteração da Lei do Tabaco, ou a Estratégia de Promoção da Alimentação 
Saudável. 

Na política do medicamento aumentámos a quota de medicamentos 
genéricos e de biossimilares. Tornámos possível o acesso dos portugue-
ses à inovação terapêutica de qualidade tendo aprovado, até ao final do 
ano de 2017, 61 novos medicamentos inovadores atingindo assim o maior 
valor dos últimos anos. Temos hoje o maior número de doentes tratados e 
curados de Hepatite C e o maior número de Ensaios Clínicos realizados. 
No VIH SIDA Estamos prestes a atingir a meta dos três 90 definida pela 
OMS. Assinámos o compromisso para a Sustentabilidade e o Desenvol-
vimento do SNS e o Acordo estratégico com as Farmácias Comunitárias, 
possibilitando a dispensa de medicamentos VIH/Sida e Oncológicos e a 
dinamização do Programa de Troca de Seringas. Definimos a Estratégia 
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 2016-2020 e aprovamos o 
Regime Jurídico das Farmácias de Oficina.

Temos neste momento cerca de 78% das medidas do Programa do XXI 
Governo Constitucional implementadas e/ou em execução. 
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Na reflexão que se impõe sobre a Saúde e o Estado: o SNS aos 40 anos 
importará ter bem presente a necessidade de melhorar a equidade no 
acesso, a qualidade dos cuidados e a eficiência do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) tendo em vista os desafios que se colocam, nomeadamente o 
envelhecimento da população e o peso crescente da carga de doença cró-
nica. A política de saúde deverá estar centrada nos cuidados de proximi-
dade tendo especial atenção as necessidades dos cidadãos, em particular 
daqueles com maior vulnerabilidade económica e social.

Estamos perante um exercício muito exigente tendo em conta os níveis 
de desinvestimento verificado, nos últimos anos, e a necessidade de garan-
tir o equilíbrio das contas públicas que permita ao país libertar-se dos 
constrangimentos externos. O processo em curso, de consolidação orça-
mental, criará certamente condições para um clima de maior confiança 
externa e, consequentemente, para uma mais consistente recuperação da 
atividade económica. Neste contexto, será possível ao longo dos próximos 
anos recuperar o investimento no Serviço Nacional de Saúde tendo em 
vista a sua requalificação e o seu desenvolvimento.

Volvidos quase 30 anos será igualmente indispensável reenquadrar o 
sistema de saúde através de uma nova Lei de Bases que tenha em conta 
a transformação da realidade ocorrida nas 3 últimas décadas, projetando 
o futuro num quadro de adaptabilidade permanente à mudança tendo 
em conta a transformação da sociedade, do conhecimento científico e a 
necessidade de novas respostas às necessidades dos cidadãos. Estou certo 
que o presente debate trará importantes contributos para este exigente 
processo de reflexão. 



ESTADO, MERCADO E SETOR SOCIAL. 
PAPEL DA REGULAÇÃO
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Papéis do Estado, do Setor Social  
e do Mercado, na Saúde

José Pereira Miguel* (coordenador), António Amaral**,  
Isabel do Carmo***, Rogério Gaspar****,  

Maria do Céu Machado*****, Rui Portugal******

1. Papel do Estado 
No âmbito da Saúde o principal papel do Estado é a sua proteção1. Sendo 
esta um direito humano universalmente estabelecido tal está consagrado 

* Médico e Professor Jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
** Enfermeiro, Professor da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.
*** Endocrinologista e Professora Jubilada da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
**** Farmacêutico, Professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
***** Pediatra, Professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e Presidente do INFARMED.
****** Médico, Coordenador do Internato de Saúde Pública da Região Sul e Assistente da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa.
1 Note-se que o conceito de proteção da Saúde na lei geral Portuguesa é diferente do conceito 
de proteção da Saúde como uma das três operações da Saúde Pública. Naquela o âmbito é 
mais geral, nesta é mais focado na proteção ambiental.
A proteção da saúde é um aspeto essencial que carece de clarificação porque isso tem a ver 
com a indispensabilidade do Estado intervir. A saúde fica protegida se forem implementadas 
um conjunto de medidas de promoção da saúde, de prevenção da doença, de cuidados 
hospitalares de cuidados de manutenção e paliativos. Ora o consumo de cuidados com vista 
á obtenção de resultados nesta área não pode ser deixado á livre iniciativa e disponibilidade dos 
mercados, porque os benefícios marginais não são apenas para os consumidores diretos, são-
no também para a sociedade em geral. Acresce que o Estado deve intervir quer na regulação 
quer na prestação, porque existem franjas de cuidados que não sendo geradoras de benefícios 
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na Constituição da República Portuguesa no artº 64. Aí se estabelece que 
o papel do Estado se efetiva pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) e pela 
criação de condições favoráveis no que concerne a diversos determinantes 
da Saúde. Neste sentido o Estado é também responsável pela definição do 
sistema de saúde. Ainda de acordo com o artº 64 o Estado assume algu-
mas prioridades como sejam: a cobertura de todo o País, a socialização 
dos custos, a regulação das iniciativas empresariais e privadas garantindo 
eficiência e qualidade, o controlo dos meios de tratamento e diagnóstico, 
e a luta contra a toxicodependência.

O papel do Estado não se esgota no desenvolvimento de serviços de 
saúde antes pressupõe que se promovam medidas que facilitem a partici-
pação dos cidadãos na promoção e defesa da Saúde. A Lei nº 15/2014, de 
24 de março – lei consolidando a legislação em matéria de direitos e deve-
res do utente dos serviços de saúde, pretende dar garantias de cidadania 
em relação à prestação dos cuidados de saúde. A participação dos cida-
dãos pode efetivar-se através de ONGs, IPSFLs, IPSS ou simplesmente de 
organizações de novo tipo que vão assumindo um maior papel da interven-
ção da cidadania ativa (associações de doentes e/ou familiares ou patient 
advocacy). Além destes desígnios nacionais o Estado tem ainda outras res-
ponsabilidades que decorrem de múltiplos compromissos internacionais 
em que avultam, entre outros, a contribuição para um desenvolvimento 
sustentável, a contribuição para a saúde global e a preparação e resposta 
às crises. O Estado garante a proteção da saúde pública desenvolvendo e 
implementado as medidas que possam prevenir e/ou minimizar as amea-
ças globais – pandemias, alterações climáticas. 

O Papel do Estado foi definido na criação do SNS pela Lei de 1979, con-
substanciando um movimento pré e pós – 25 de Abril (Carreiras Médicas, 
Prof. Miller Guerra, Ordem dos Médicos). Uma referência histórica impor-
tante, mas sempre demasiado centrada em momento que assumiu também 
natureza corporativa. Deveria ser alargado à referência aos contributos de 
outros sectores da Sociedade e numa janela temporal mais larga para além 

imediatos (caso da vacinação e dos rastreios) não são apetecíveis para os privados e portanto 
nunca seriam oferecidos nem consumidos. 
Por outro lado, assumindo o Estado um papel de redução das desigualdades, redistribuindo sob 
a forma de políticas sociais o que recebe na forma dos impostos, está a proteger o rendimento 
dos cidadãos que, em estado de necessidade, não teriam recursos ou condições para financiar 
as suas necessidades. 
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do momento da discussão sobre “carreiras médicas” nos anos 60/70. Exis-
tem importantes contributos anteriores quanto à relevância das questões 
de Saúde Pública, ou ainda à relevância de mecanismos de proteção social 
que muitas vezes em Portugal datam do final da Idade Média, e posterio-
res quanto ao papel da cidadania ativa em Saúde.

O papel do Estado é apontado em mais detalhe na Lei de Bases da Saúde 
(1990), atualmente em revisão e já objeto de discussão pública. Entre os 
diversos aspetos a contemplar salientam-se as preocupações com a melho-
ria do estado de saúde da população, a redução das desigualdades em 
saúde, a mobilização dos recursos do País para o financiamento, organi-
zação e prestação dos cuidados de saúde, a melhor articulação dos atores 
sociais locais (escola, autarquia, segurança social), o modelo de colabora-
ção com os sectores social e privado, o incremento da promoção da saúde 
e da prevenção da doença. 

O Estado tem uma rede de prestadores de cuidados de saúde com cober-
tura nacional equivalente ou maior que outras importantes áreas do Estado 
– educação, segurança social, administração interna ou finanças. 

O Estado tem procurado aumentar os graus de transparência em rela-
ção à informação sobre o estado de saúde da população e sobre a presta-
ção de cuidados de saúde públicos no sentido de promover a cidadania. 
Assim há um forte investimento em sistemas de informação que possam 
ser utilizados pela população. 

2. Sistema de saúde e SNS 
De acordo com a OMS o sistema de saúde tem sido definido como abran-
gendo “todas as organizações, instituições e recursos devotados à produção 
de ações de saúde”. Sendo que as ações de saúde são qualquer intervenção 
em cuidados de saúde individuais, serviços públicos de saúde ou iniciativas 
intersectoriais, cujo propósito principal é melhorar a saúde. Um sistema de 
saúde deve ter como objetivos principais o atingimento do melhor nível de 
saúde possível e das menores diferenças entre indivíduos e grupos (WHR 
2000)2. Estes objetivos são secundados com objetivos relativamente à uni-
versalidade de acesso a cuidados de saúde bem como em relação à sus-
tentabilidade dos sistemas numa perspetiva de partilha intergeracional. 
A definição supra não destaca a relevância do sector privado ou do sector 

2 WHO – The World Health Report 2000. Health Systems: Improving Performance. 



18

A SAÚDE E O ESTADO: O SNS AOS 40 ANOS

social (este último com larga tradição histórica em Portugal) antes pres-
supõe que no sistema de saúde ambos estão incluídos.

Em Portugal, mercê de uma longa evolução histórica, sobretudo a partir 
de 1971, e da criação em 1979 do SNS, o sistema de saúde abrange ainda os 
chamados subsistemas de saúde (ADSE, bancários, forças armadas, etc.) 
e a prestação de cuidados de saúde pelo sector da economia social não-
-lucrativa e por empresas privadas lucrativas. De acordo com a definição 
supra fazem ainda parte do sistema de saúde diversas iniciativas inter-
sectoriais com a finalidade de promover e proteger a saúde, como tam-
bém de prevenir a doença. Para que o sistema de saúde melhor cumpra os 
seus objetivos torna-se imperioso clarificar o papel de cada componente 
do sistema, regular as suas relações e garantir que, de acordo com o pre-
ceito Constitucional, se atinjam a melhor eficiência e qualidade possíveis. 
Assim é útil diferenciar as componentes de financiamento, de regulação 
e de oferta de serviços de saúde. 

A componente principal do nosso sistema de saúde é o SNS. Há quase 
40 anos que se vem afirmando como uma das grandes realizações do Estado 
democrático que importa manter e melhorar. Caracterizam-no, entre 
outros aspetos, a universalidade (acesso atempado e equitativo a todos os 
cidadãos), a cobertura integral de todos os cuidados necessários e o finan-
ciamento pelo Estado (redistribuição do produto dos impostos através do 
Orçamento do Estado). O SNS organiza-se principalmente por uma oferta 
de prestação de cuidados de saúde de base pública. O SNS, além de esteio 
do sistema de saúde é também um importante mecanismo de combate às 
desigualdades de base. Tem como grandes desafios a obtenção de mais 
ganhos em saúde, em equidade e em sustentabilidade. Apesar dos gran-
des progressos alcançados nenhuma destas dimensões se pode considerar 
inteiramente conseguida. Neste sentido, importa refletir sobre a melhoria 
e modernização do SNS. No âmbito dos ganhos em saúde avultam a pro-
blemática das doenças crónicas não transmissíveis, a mortalidade evitá-
vel (acidentes, doenças transmissíveis e não transmissíveis), a esperança 
de vida com saúde aos 65 anos e mais, em termos de equidade, as assime-
trias sociais e regionais, e, quanto à sustentabilidade, as dificuldades de 
financiamento face à escalada da despesa. Esta é pressionada pelos custos 
incrementais de alguma inovação tecnológica e pelo crescimento da popu-
lação com doenças crónicas, por pressão da determinante demográfica e 
da menor vida saudável da população com mais de 65 anos.
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Alguns aspetos merecem uma reflexão prioritária: a centralidade e par-
ticipação dos cidadãos (um sistema centrado nas pessoas e na saúde, em 
que os cidadãos são parceiros na promoção da saúde e nos cuidados de 
saúde)3, incluindo a sua auto-organização participativa, (cumprindo direi-
tos e deveres ), a avaliação das necessidades de saúde e das necessidades de 
prestação de cuidados e sua priorização, a integração e horizontalização4 
dos cuidados de saúde (ao nível não só dos cuidados primários e hospita-
lares, mas no que fica a montante (prevenção organizada) e a jusante (cui-
dados domiciliários, cuidados de convalescença e cuidados continuados), 
a colaboração intersectorial a nível local (articulando a Saúde, a segurança 
social, as autarquias e a Educação, mas tomando em consideração os riscos 
da municipalização5), as possibilidades e limites do financiamento pelo 
Estado, as formas de cooperação com os sectores social e privado (evitando 
a mercantilização da saúde), a regulação dos prestadores e das práticas, 
a melhoria da eficiência (maximização dos resultados, melhor gestão dos 
recursos disponíveis) e da qualidade dos cuidados (incluindo maior rigor 
na avaliação do desempenho)6. Existe um mercado privado da Saúde em 
Portugal e à escala global e isso não é obrigatoriamente negativo ou “mer-
cantilista”. Tem é de ser relativizado face às prioridades do sector público 
e aos constrangimentos de financiamento a partir dos impostos. Ainda há 
um longo caminho a percorrer para conciliar as necessidades em saúde 
e de prestação de cuidados de saúde com a efetiva oferta de serviços que 
possa promover a sustentabilidade do sistema.

3 Relatório Gulbenkian. Um futuro para a saúde – Todos temos um papel a desempenhar. 
FCG 2014.
4 Hoje o que temos são silos que não comunicam e a passagem para cada um deles é uma 
espécie de escada difícil de ultrapassar. Esta forma de organização promove o desperdício e 
a ineficiência, com consumos desnecessários de cuidados altamente diferenciados. Claro que 
este aspeto exige uma maior literacia e envolvimento dos cidadãos no momento da escolha, 
mas se as políticas continuarem a valorizar mais uma dimensão dos cuidados em detrimento 
das outras, teremos sempre esta escada difícil de ultrapassar.
5 Sobre a municipalização do papel do Estado nesta área salientem-se os aspetos positivos 
(certamente que enormes vantagens ao nível da educação para a saúde e em certo tipo de 
intervenções nos cuidados primários, ou na intervenção nos cuidados continuados em 
articulação com o sector social) mas também a necessidade de um forte poder de regulação 
central para garantir equidade e qualidade na universalidade de cuidados.
6 Relatório Gulbenkian. Um futuro para a saúde – Todos temos um papel a desempenhar. 
FCG 2014.
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Quanto aos outros componentes do sistema de saúde, e ainda que poli-
ticamente se possam perspetivar discussões difíceis, parece importante 
definir (ou redefinir) o papel dos subsistemas de saúde e dos seguros de 
saúde. O sector privado lucrativo a que estava originalmente destinado um 
papel subsidiário, em caso de manifesta impossibilidade de cobertura de 
cuidados por parte do SNS, tem vindo a assumir um papel cada vez mais 
importante embora questionado por muitos. Importa perceber as justifi-
cações desta tendência, a sua alegada inevitabilidade e os riscos que com-
porta, e a possibilidade de ser revertida (Resolução AR nº 126/2017). A 
introdução recente de mecanismos de liberdade de escolha no SNS em 
termos de referenciação para os hospitais deverá ser acompanhada. Mais 
transparência nas decisões tomadas e uma regulação mais explícita são 
caminhos que se auguram promissores. 

A Resolução AR 126/2017 recomenda ao Governo que poupe no finan-
ciamento a privados para investir no SNS, aproveitando melhor a capaci-
dade instalada. Para que o Estado possa reduzir ou mesmo dispensar o 
recurso a privados para o cumprimento da sua missão em politicas públi-
cas de saúde, terá de decidir primeiro que aumento de financiamento do 
SNS vai realizar, que este seja suficiente, como vai modernizar as infraes-
truturas e equipamentos, a par da aposta em recursos humanos que tem 
sido realizada (apesar de tudo) nos últimos 2 anos. E isso só é possível pac-
tuando ao longo de um ciclo longo um “contrato” de atingimento de obje-
tivos consensualizados a nível parlamentar e que permita financiamento 
plurianual estabilizado para além dos orçamentos anuais e mesmo para 
além do ciclo de uma legislatura.

Verifica-se um incremento de vontade de determinados grupos da socie-
dade em garantir melhores coberturas e capacidade de escolha no que diz 
respeito à possível utilização dos serviços de saúde refletindo-se nos con-
tratos de trabalho, já bem explícito nos bancários, por exemplo. 

Parece que se procura uma mais clara identificação de prioridades a 
médio e longo prazo, com compromissos da sociedade em geral e dos res-
ponsáveis pela prestação dos cuidados de saúde, tendo um papel primordial 
o próprio SNS. Estes compromissos poderão ter uma maior efetividade a 
nível local. O planeamento estratégico nos diferentes níveis e em particular 
no Plano/Estratégia Nacional de Saúde têm dado passos significativos para 
o alinhamento de programas e projetos sobretudo nas áreas de promoção 
da saúde e prevenção da doença. É importante sublinhar que o PNS tem 
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como alvo todos os portugueses e não se dirige só ao SNS. A efetivação 
de Planos/Estratégias a nível local, de base territorial municipal ou inter-
municipal deve ser atendida. Estas estratégias deverão ter uma perspetiva 
populacional e não institucional. Se é certo que o SNS é estruturalmente a 
parte pública dos diferentes sistemas de saúde em presença, também será 
importante indiciar que o papel deste é evolutivo, para responder a desafios 
societais, determinados até pelo posicionamento mais ativo dos cidadãos.

O desenvolvimento futuro do papel crucial e insubstituível do Estado 
(estruturando um SNS que se articula com os restantes sistemas dos secto-
res privado e social), tem de antecipar as novas modalidades de intervenção 
determinadas pela escassez de recursos e expectativas sempre ilimitadas. 
O papel do Estado só poderá ser consolidado (e consistente) no afirmar 
de um backbone de equidade no acesso e universalização dos cuidados de 
saúde, através do recurso ao sistema privado e à articulação com o social 
apenas quando o Estado esgota os seus recursos. De qualquer modo, assu-
mindo uma cooperação harmoniosa entre os três sistemas (público, pri-
vado e social) o Estado terá sempre um papel essencial de regulador e 
garante da qualidade das prestações de saúde no quadro constitucional 
de equidade e universalidade no acesso (com implicações nas normas de 
intervenção clínica e na distribuição geográfica de subsegmentos de inter-
venção ou especialidades clínicas)7. 

Um exemplo importante de insuficiência do Estado nestes 40 anos é 
o dos cuidados de saúde oral, reconhecendo-se a atual incapacidade do 
Estado para garantir equidade e universalidade8. Aqui seria importante 

7 A questão da existência de prestadores privados parece pacífica, mas há que ter em conside-
ração alguns aspetos como a disponibilidade para prestar todas as dimensões dos cuidados de 
saúde, porque muitos deles não são rentáveis podendo existir fenómenos de seleção adversa. 
Veja-se o que se passa quando situações clínicas se agravam nos hospitais privados e os doen-
tes são transferidos para os hospitais públicos(“desnatação”). A formação dos profissionais 
é feita pelo Estado e a grande diferenciação técnica é realizada no sector público. O sector 
privado beneficia do investimento que o Estado faz na formação de médicos e enfermeiros. 
Mais, a não regulação das transferências de recursos humanos entre publico e privado, faz 
com que não haja uma verdadeira complementaridade, tanto mais que em muitos casos não 
está otimizada a capacidade instalada do SNS. Se um bloco operatório no SNS tem uma baixa 
taxa de utilização, tal significa que se está a desperdiçar. Por outro lado, tem que se ter em 
conta que na saúde o preço nem sempre é regulador da procura.
8 Contudo, recorde-se que um SNS altamente deficitário corre sérios riscos ao introduzir 
novos serviços com impactos financeiros muito elevados a médio e longo prazo.
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caminhar rapidamente para atingir a equidade e universalização de cui-
dados através de rede adequada de cuidados contratualizados com o SNS, 
o que naturalmente exclui a curto prazo um papel central da estrutura 
publica de saúde, mas antes implica a assunção de regras de contratuali-
zação com o sector social e neste caso fundamentalmente com o sector 
privado. A contratualização que levou ao programa do “cheque-dentista” 
foi de muito benéfico efeito em relação a uma parte da população. Mas 
a par desta contratualização deverá haver mais provimento de profissio-
nais da especialidade nos Cuidados Primários. O mesmo se poderia dizer 
dos cuidados continuados e outros sectores do sistema de saúde. Espe-
rar pela capacitação do Estado significa condenar, entretanto os cidadãos 
a não terem garantida nem a equidade no acesso nem a universalidade 
nos cuidados de saúde. De notar, no entanto, que os cuidados a domicí-
lio que deverão ser ampliados nos Cuidados Primários irão atenuar estas  
necessidades. 

3. Saúde em todas as políticas 
Considerando que a saúde para todos é um objetivo social major e pedra-
-chave do desenvolvimento sustentável tal desiderato só poderá ser atin-
gido através de políticas saudáveis (salutogénicas)e de uma forte ação 
intersectorial. 

A OMS tem considerado como saúde em todas as políticas uma abor-
dagem às políticas públicas que toma em consideração as implicações para 
a saúde das decisões, procurando sinergias, evitando impactos negativos. 
Entre as políticas públicas mais relevantes nesta matéria situam-se as que 
se dirigem aos determinantes sociais da saúde. Afigura-se como particu-
larmente importante a harmonização entre as políticas financeiras, eco-
nómicas e de bem-estar. Neste sentido a União Europeia tem introduzido 
importantes alterações aos Tratados sintetizadas no artigo 168º do atual 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Aí se afirma que “na 
definição e execução de todas as políticas e ações da União será assegu-
rado um elevado nível de proteção da saúde”.

Para acautelar estas preocupações torna-se necessária a existência de 
estruturas, processos e recursos que permitam por em prática os prin-
cípios da saúde em todas as políticas a todos os níveis de governação.  
A Declaração de Helsínquia sobre Saúde em Todas as Políticas (2013) é 
um bom guia sobre o tema.
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Uma das medidas já praticadas por alguns países e pela Comissão 
Europeia designa-se por avaliação de impacte sobre a saúde e visa preci-
samente evitar consequências menos favoráveis sobre os sistemas de saúde, 
os determinantes da saúde e o bem-estar antes das decisões se tornarem 
efetivas. Outros domínios importantes são o reforço do trabalho inter-
sectorial, medidas de transparência e prestação de contas, e ainda outras 
que constituam salvaguardas para os conflitos de interesses (comerciais ou 
outros) e protejam das distorções por eles produzidas. Preconiza-se ainda 
o envolvimento das comunidades, movimentos sociais e sociedade civil no 
desenvolvimento, implementação e monitorização da saúde em todas as  
políticas.

Na proposta de Lei da Saúde Pública que está em discussão na AR pro-
cura-se atualizar as funções e atividades da Saúde Pública nos princípios 
da Saúde em Todas as Políticas. Uma das formas da sua operacionalidade 
poderá passar por considerar os Serviços de Saúde Publica nos diferentes 
níveis regionais e locais como “pivot” e gestor dessa mesma intersecto-
rialidade das decisões nas várias áreas da governação. O principal desafio 
em relação ao futuro é a manutenção da saúde acompanhar o aumento da 
esperança de vida e as medidas a tomar, melhorando o bem-estar e pro-
movendo a equidade, deverão ser interministeriais ou de âmbito intersec-
torial nos níveis locais e regionais.

4. Papel do sector social
O sector social tem desempenhado um importante papel na proteção da 
saúde, tanto como prestador direto de cuidados de saúde (sobretudo clíni-
cos) mas também assegurando aspectos da proteção social propriamente 
dita que vão desde os diversos apoios em períodos mais críticos da vida 
(maternidade, nascimento, reforma, invalidez, morte) como em situação 
de doença e convalescença. Este sector social tem um longo percurso em 
Portugal e é parte ativa da sociedade organizada a nível local. 

Tem-se entendido este sector como não lucrativo. Diabolizando ou ”cri-
minalizando” o lucro (o que tem uma carga claramente ideológica), aí resi-
diria uma das suas virtudes. Contudo, a maior virtude do sector social é 
claramente o resultado da livre associação de movimentos da cidadania, 
por razões históricas, filosóficas, ou religiosas, promovendo o bem-estar 
em domínios ou locais onde o Estado não esteve ou não consegue estar 
presente.
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Atualmente o Estado, através da Segurança Social assume-se como 
o pilar fundamental deste apoio. Mas o seu financiamento depende das 
contribuições dos trabalhadores e dos empregadores e como tal é sensível 
à evolução económica e às modificações demográficas (população ativa). 
Por outro lado, não tendo o Estado tradicionalmente recursos para prover 
a todas as necessidades muito do trabalho realizado é desenvolvido por 
organizações da sociedade civil em que se destacam as Misericórdias, e 
em menor número as mutualidades. Veja-se, por exemplo, a rede de cui-
dados continuados de saúde recentemente estabelecida no País. Também 
as autarquias locais, vivendo com maior proximidade as necessidades das 
populações, se têm distinguido pela organização e apoio de redes sociais 
que integram diverso tipo de entidades não lucrativas.

Dados os constrangimentos financeiros e até a sensibilidade para as 
necessidades mais específicas das comunidades o papel do sector social no 
apoio à saúde é da maior valia. No entanto, existem limitações na depen-
dência das iniciativas voluntárias e o risco, nalguns casos, de uma deriva 
lucrativa encapotada ou de respostas a necessidades induzidas. O lucro 
não é objeto das IPSFL ou IPSS. O risco maior é a ausência de controlo 
pelos associados e pelas entidades públicas financiadoras de muitas das 
suas atividades (ilustrado no caso RARISSIMAS).

5. Papel do mercado 
Até há pouco tempo o sector privado empresarial lucrativo da saúde tinha 
pouca expressão afirmando-se sobretudo em domínios em que o Estado 
carecia manifestamente de condições para prover os necessários cuidados 
de saúde (exames de diagnóstico, hemodiálise, por ex.). Contudo, mercê de 
uma progressiva liberalização e de oportunidades de mercado, grupos pri-
vados têm desenvolvido sistemas privados de saúde baseados em unidades 
hospitalares e clínicas de ambulatório. Tem fomentado este crescimento a 
oferta progressiva de seguros de saúde, individuais e coletivos de empresas 
(no que são bonificadas nos impostos) abrangendo um pacote de prestações 
que vão desde os cuidados mais elementares ao tratamento de situações 
mais graves que exigem internamento e intervenções em meio hospitalar. 

Condicionam este desenvolvimento razões ideológicas, políticas e prá-
ticas que não se podem ignorar. Contudo, face aos riscos de uma progres-
siva mercantilização dos cuidados de saúde importa melhor definir o papel 
do sector privado. Se é certo que o Estado não tem, e presumivelmente 
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não terá (em tempos mais próximos), condições para oferecer todos cui-
dados de saúde necessários, importa também considerar que a atividade 
privada seja desenvolvida com riscos empresariais aceitáveis sem parasi-
tação do SNS. Por outro lado, há muitos aspetos da promoção da saúde 
e da prevenção da doença que não parecem apelativos ao sector privado 
lucrativo. E também é necessário estar atento aos plafonds dos seguros e 
instituições privadas, que fazem reverter sobre as instituições públicas de 
saúde os custos das situações mais dispendiosas e menos rentáveis (vejam-
-se os casos HIV-SIDA, hepatite C e doenças oncológicas). Sendo os bene-
ficiários da ADSE também clientes dos serviços privados, a contribuição 
desta instituição para o orçamento desses serviços tem sido relevante. Ou 
seja, o pagamento do SNS por serviços convencionados e a contribuição 
da ADSE, portanto nos dois casos o Estado, tem sido um dos sustentácu-
los dos movimentos financeiros das empresas privadas de saúde.

Não deve competir ao Estado “dirigir” o “sector privado” ou o “sec-
tor social” mas antes regular a prestação dos cuidados de saúde, quanto 
à sua qualidade e desempenho, estabelecendo prioridades claras quanto 
ao financiamento público, atentas as obrigações constitucionais e as defi-
ciências de financiamento ainda presentes em algumas “zonas” das infra-
estruturas de cuidados de saúde do SNS. Necessidade de planificação a 
longo prazo com critérios claros em cada momento para garantir equidade 
e universalidade.

 
6. Prestação de cuidados de saúde 
O Estado é sem dúvida o principal prestador de cuidados de saúde mercê 
de uma rede de cuidados primários de saúde, de cuidados hospitalares e 
de cuidados continuados que cobre todo o País. No entanto reconhecem-
-se múltiplas insuficiências em termos de acessibilidade e distribuição 
geográfica, de modernidade de instalações e equipamentos, e de recur-
sos humanos e financeiros. Estas insuficiências dificilmente poderão ser 
colmatadas em tempos de limitados recursos financeiros e ainda se se 
atender a outros aspetos que condicionam o êxito de qualquer sistema de 
saúde, nomeadamente, o progressivo encargo com os meios tecnológicos, o  
envelhecimento populacional, a frequência das doenças crónicas não trans-
missíveis. 

Estas limitações impõem, entre outros aspetos, um cuidado acrescido 
na colaboração com os sectores social e privado no sentido de garantir 
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uma prestação de cuidados de qualidade ao menor custo possível. Neste 
sentido um maior esforço na gestão das unidades de saúde, uma regula-
ção mais adequada e o pagamento de serviços públicos, com incentivos e 
consoante o desempenho, em detrimento da capacidade instalada, serão 
certamente medidas importantes. Capacidade de regulação transparente, 
colocando a eficiência dos sistemas em favor do bem-estar do cidadão, 
acima da origem dos meios e infraestruturas de saúde (público, privado, 
social). O sistema existe para servir o cidadão e não o inverso. Por outro 
lado, crê-se da maior utilidade a valorização e oferta de condições ade-
quadas para que os cidadãos assumam cada vez mais os seus deveres como 
agentes da própria saúde e que alguns deles possam desempenhar, com 
todas as prerrogativas, o papel de cuidadores informais. Neste âmbito é 
também de realçar o papel da cidadania ativa expressa através de associa-
ções de doentes e/ou familiares (patient advocacy organizations). O papel dos 
cuidadores informais tem sido objeto de discussão publica em relação ao 
apoio do Estado e da solidariedade das comunidades. Parece ser uma área 
que necessita de melhor compreensão para adequada decisão por parte 
das instâncias publicas. 

Um dos pontos cruciais na prestação de cuidados de saúde é o da neces-
sidade de uma melhoria continua da qualidade assegurada por todo o sis-
tema de saúde. A melhoria da qualidade tem vantagens diretas para os 
doentes e contribui para reduzir a despesa e o desperdício. Ainda que 
muito se tenha progredido em vários aspetos que procuram garantir a 
qualidade dos cuidados, como na formação e treino dos profissionais de 
saúde, na produção de normas de orientação clínica e no estímulo às boas 
práticas9, muito resta por fazer (por ex. a recertificação dos profissionais).  
Os processos de recertificação profissional foram iniciados na Saúde pela OF 
e estão em curso discussões noutras profissões. Deve ser deixado às Ordens 
enquanto Institutos Públicos com poderes delegados pelo Estado, esse 
papel institucional, mas com regras claras do lado da ERS e do INFARMED.

Um outro ponto crucial na prestação de cuidados de saúde é o de ade-
quar a oferta às necessidades de saúde da população quer em cuidados 

9 A ideia das normas de orientação clínica e do estímulo às boas práticas está relacionada com 
a promoção de uma prática baseada na evidência. Em Portugal isto ainda não foi trabalhado 
devidamente pelo SNS. Na prática deveriam ser melhoradas as NOC (normas de orientação 
clínica) que estão pouco desenvolvidas e muitas nem estão atualizadas e muito menos 
implementadas.
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preventivos, quer de cuidados curativos – de urgência ou planeados. Na 
formulação de um sistema de saúde eficiente, e por isso sustentável, é de 
minimizar as atividades e atos de prestação de cuidados cujo valor socie-
tal ou mesmo pessoal é mínimo, atendendo a que a finalidade do sistema 
é melhorar os níveis de saúde da população de forma equitativa. Note-se 
que um maior número de intervenções e atos pode acarretar risco, hoje 
formulado no conceito de prevenção quaternária. 

7. Investigação, desenvolvimento e inovação 
A Saúde tem beneficiado muito como os enormes progressos da ciência, 
fruto da investigação e do desenvolvimento tecnológico. Contudo, nem 
sempre os seus resultados têm sido aplicados atempadamente nem todos 
os domínios em que se julga necessária têm sido convenientemente con-
templados10. Portugal, por limitações de vária ordem, tem aproveitado mais 
do esforço internacional do que eventualmente tem podido contribuir. 
Ainda assim, deve reconhecer-se o notável desenvolvimento do sistema 
científico nacional nas últimas décadas e como esta tendência urge ser  
continuada.

Várias são as razões para defender um maior investimento na investi-
gação científica em saúde. Pode dizer-se que vão desde a necessidade de 
uma atualização científica constante aos aspetos económicos que o desen-
volvimento tecnológico e a inovação potencialmente contêm. Acrescem 
ainda razões nem sempre valorizadas, como a necessidade cada vez maior 
de fundamentação das decisões em saúde (políticas, de gestão e profissio-
nais) com base em evidência científica11. Ou ainda, o desenvolvimento de 
investigação visando as prioridades de saúde, com a finalidade de encontrar 
as melhores soluções para os problemas que se colocam a nível nacional, 
regional ou local. Uma das modalidades de investigação menos contem-
plada tem sido a que se debruça sobre a implementação na prática das 
novas medidas/intervenções tomadas (implementation research). 

Também a inovação em saúde contem um enorme potencial para mais 
ganhos em saúde, em equidade e em sustentabilidade. A inovação pode ser 

10 Sobre o hiato entre a investigação e a prática: a literatura sugere 17 anos de intervalo (já 
em 2000). Alguma coisa devia ser feita para diminuir este hiato. 
11 As decisões em saúde deverão ser informadas pela evidência científica, sem esquecer a 
competência dos profissionais e as experiências/preferências/valores dos cidadãos.
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entendida como a fase terminal de um processo que leva uma invenção até 
ao mercado (entendido latu sensu). No caso da saúde importa considerar a 
inovação social e a inovação tecnológica. Do vasto campo assim definido 
é patente que tem sido sobretudo a área do medicamento (menos quanto 
aos dispositivos médicos) que maior atenção e investimento tem susci-
tado. Contudo, as respostas terapêuticas, ainda que muito importantes, 
não resolvem problemáticas a que cada vez atribuímos maior importância 
como sejam a promoção da saúde, a prevenção da doença, a melhoria da 
equidade, da eficiência e da qualidade12. Tem-se chamado a este processo 
translação. Refere-se assim, sobretudo, a aplicação ao doente da desco-
berta na bancada do laboratório. No entanto, importará valorizar outras 
possibilidades e percursos da translação, sobretudo a que permitirá utili-
zar a descoberta nos cuidados primários de saúde, a nível da comunidade. 

No que respeita à participação dos cidadãos na investigação, o envolvi-
mento social e engajamento do cidadão na investigação e no planeamento de 
saúde tem vindo a ser um assunto de interesse de diferentes grupos de ava-
liação da ação colaborativa. A ação conjugada das políticas, das instituições 
e da sociedade é muito bem fundamentada pelos Modelos hélice (Carayan-
nis, E. G., & Campbell, D. F. 2010)13. O esforço de desenvolver a cidadania 
responsável e a cultura científica e a literacia em saúde, a Ciência viva tem 
sido um bom exemplo (Rollo, M. F., Azevedo, A. C., & Salgueiro, A. (2017)14.

A estratégia europeia de investigação e inovação que estabeleceu o 
H2020, pretende responder aos desafios societais, atendendo às preocu-
pações dos cidadãos, principalmente com a linha específica de financia-
mento para o desafio societal: saúde, alterações demográficas e bem-estar. 
É necessário estar atentos ao novo alinhamento das agendas europeias de 
investigação. O sistema de saúde deve também tornar-se competitivo no 

12 Tem existido um grande investimento (a nível internacional – EU e também a nível nacional) 
em tecnologias com aplicação na saúde. As políticas deverão orientar-se para superar as 
dificuldades de integração dessas tecnologias na prática e obter ganhos efetivos de saúde. 
13 Rollo, M. F., Azevedo, A. C., & Salgueiro, A. (2017).Em Nome da ciência: Ciência Viva – 
Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. 20 Anos de História (1996-2016). 
Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda.
14 Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. (2010). Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple 
Helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other?: a 
proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and social 
ecology. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 1(1), 41-69. 
doi: 10.4018/jsesd.2010010105.



ESTADO, MERCADO E SETOR SOCIAL. PAPEL DA REGULAÇÃO

29

acesso aos fundos Europeus. Numa lógica de corresponsabilidade as ins-
tituições de saúde deveriam também elas tornar-se proactivas na procura 
de financiamento externo. O orçamento da Europa para a Saúde, para o 
futuro dá enfase: na promoção de saúde; redução de desigualdades; pre-
paração para situações de crise como seja a resposta às ameaças sanitárias 
transfronteiriças; reforçar os sistemas de saúde particularmente através da 
transformação digital; e apoio ao trabalho integrado para aplicação das 
melhores práticas de promoção da saúde e prevenção de doenças; Legisla-
ção da UE em matéria de saúde (medicamentos, HTA, tabaco) (Comissão 
Europeia. Orçamento Europeu de saúde para o futuro,2018).

8. Empreendedorismo 
Numa perspetiva estritamente económica tem-se assistido ao reconheci-
mento efetivo da relevância económica do empreendedorismo. Salienta-
-se o seu contributo para a promoção do emprego e para a facilitação da 
introdução de inovações na economia (novos métodos, conceitos radicais 
etc). Considerando que o empreendedorismo ultrapassa a criação de novas 
empresas acolhem-se neste conceito também as iniciativas inovadoras em 
empresas já existentes. M. Mira Godinho (2013) sintetiza esta visão defi-
nindo empreendedorismo como “um conjunto de atividades que ocorrem 
em diferentes contextos institucionais e que contribuem para introduzir 
inovações e suscitar a mudança tecnológica, económica e social”. 

Para a reflexão que importa fazer sobre o papel do empreendedorismo 
no desenvolvimento do nosso sistema de saúde e do SNS em particular será 
por ventura útil distinguir o “empreendedorismo de necessidade” (esta-
belecimento de uma nova empresa ou negócio por ausência de alternati-
vas para os seus fundadores) do “empreendedorismo de oportunidade” 
(baseado na identificação de novas possibilidades ou segmentos de mer-
cado insuficientemente explorados). Estas duas modalidades combinam-
-se em muitos tipos de atividade empreendedora em que têm avultado nos 
últimos tempos as spin-offs de base académica, assentes em investigadores 
ou docentes muito especializados, com elevadas competências (exemplo 
de novas empresas baseadas no conhecimento). 

Enquadrando-se nos conceitos acima podem, pois, distinguir-se ativi-
dades empreendedoras realizadas nos sectores público, privado e social. O 
empreendedorismo privado tem estado sobretudo ligado a altas tecnologias 
(indústria farmacêutica, biotecnologia, tecnologias da informação e comu-
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nicação). O empreendedorismo social, mais discreto ou menos desenvol-
vido, tem contemplado inovações sociais que se apoiam nas organizações 
sociais não lucrativas, exigindo no geral menores competências técnicas 
ou científicas. O sector público tem também sido palco de assinaláveis ati-
vidades empreendedoras mas, pela sua natureza geralmente conservadora, 
não tem gerado um ambiente favorável à inovação e quando esta ocorre a 
sua implementação nem sempre é fácil.

Considerando as múltiplas necessidades do sistema de saúde e do SNS 
em particular relativamente ao atingimento dos seus grandes objetivos de 
mais saúde, mais equidade e mais sustentabilidade é importante que se 
reflita sobre como as iniciativas de empreendedorismo para isso poderão 
contribuir. Neste processo, se por um lado parece de todo o interesse apro-
veitar o conhecimento e o dinamismo dos cidadãos e das instituições, por 
outro há que considerar também os limites éticos dos empreendimentos e 
a salvaguarda do seu contributo para o bem comum. De facto, a introdu-
ção de inovação, como, por exemplo, a relacionada com a informação, pode 
traduzir-se em ampliar as desigualdades existentes caso não seja compen-
sada com intervenções concomitantes dirigidas a populações com maio-
res deficits de utilização de inovação. Neste ponto será oportuno analisar 
também em que medida, sobretudo no contexto do Estado, se poderá ir 
mais longe na ligação entre os centros do conhecimento (Universidades, 
organizações da saúde e da segurança social, autarquias), a inovação (tec-
nológica e social) e a sua difusão (empreendedorismo). E que incentivos 
se poderão por em prática que facilitem a criação de empresas inovadoras 
no campo da saúde.

De igual modo, será interessante considerar o empreendedorismo dos 
cidadãos, através de associações de variada natureza, e pela sua partici-
pação em processos que visem o progresso do sistema de saúde e colma-
tem necessidades (por exemplo, aplicar os Orçamentos Participativos à 
área da Saúde). O acantonamento de políticas bilaterais “Estado-Estado” 
não contribuem para o desenvolvimento da Sociedade, até por tenderem 
a impor uma visão burocratizada e disfuncional relativamente às neces-
sidades dos cidadãos. Deve ser estimulada uma maior participação dos 
cidadãos e ainda de organizações empresariais “não lucrativas” (sector 
social) e lucrativas (sector privado) com impacto positivo na colaboração 
em modelos win-win tendo como preocupação central de resolver os pro-
blemas do cidadão/doente.
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9. Conclusões

	 •	 O	sistema	de	saúde	português	é	de	tipo	misto,	assente	na	colabora-
ção entre os sectores público, privado e social e centra-se no SNS, 
por imperativo Constitucional.

	 •	 Apesar	dos	grandes	progressos	alcançados,	em	ganhos	em	saúde,	
em equidade e em sustentabilidade, nenhuma destas dimensões se 
pode considerar inteiramente conseguida.

	 •	 Aspetos	prioritários	para	modernização:	planeamento	estratégico	
integrado, melhor gestão da capacidade instalada, garantia de qua-
lidade, articulação e integração de cuidados de saúde, centralidade 
e participação do cidadão, saúde em todas as políticas. 
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O Estado, o Mercado e o Setor Social na Saúde

Jorge Simões* (coordenador), Gonçalo Figueiredo 
Augusto**, Inês Fronteira***

1. O sistema de saúde português
No sistema de saúde português existem três importantes atores institucio-
nais: o Estado, que intervém simultaneamente como regulador de todo o 
sistema e planeador, prestador e financiador do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS); o setor social, com uma intervenção relevante, em especial na área 
dos cuidados continuados; e o setor privado, que assume um papel impor-
tante na prestação de algumas tipologias de cuidados. 

Em matéria de financiamento, o sistema de saúde português carate-
riza-se pela coexistência de três sistemas sobreponíveis: o SNS, os subsis-
temas de saúde, que são seguros sociais, públicos ou privados, destinados 
a determinados grupos profissionais e empresas, e os seguros voluntários 
de saúde [1].

O SNS presta predominantemente cuidados de saúde pública, cuida-
dos primários e cuidados hospitalares. As consultas de medicina dentária, 
os serviços de diagnóstico, de diálise renal e de reabilitação são, em larga 

* Professor, Instituto de Higiene e Medicina Tropical – Universidade Nova de Lisboa. 
** Médico Assistente de Saúde Pública; Doutorando em Saúde Internacional, Instituto de Higiene e 
Medicina Tropical – Universidade Nova de Lisboa. 
*** Professora, Instituto de Higiene e Medicina Tropical – Universidade Nova de Lisboa. 
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medida, prestados pelo setor privado, embora com financiamento público 
a um nível considerável, através de convenções com o SNS [1].

Os cuidados de saúde primários são prestados por unidades públicas e 
privadas. A criação das Unidades de Saúde Familiar, em 2007, e dos Agru-
pamentos de Centros de Saúde, em 2008, reestruturou a organização dos 
cuidados de saúde primários em Portugal [1].

Os cuidados hospitalares são essencialmente prestados em estabeleci-
mentos do SNS, cuja rede foi reorganizada em 2002. Foi igualmente ini-
ciado um novo processo de integração vertical de cuidados de saúde – as 
Unidades Locais de Saúde – que permite a integração de hospitais e uni-
dades de cuidados de saúde primários na mesma organização [1].

2. A Constituição e a Saúde
O direito à saúde ou à proteção da saúde, consagrado no Artº 64º da Cons-
tituição da República Portuguesa, é um direito social e o SNS constitui a 
concretização de um dever do Estado.

Como acontece relativamente a qualquer direito fundamental cons-
titucionalmente acolhido, o Estado tem, então, face ao direito à prote-
ção da saúde, um dever de garantir o acesso individual ao bem protegido, 
um dever de proteger (contra agressões ou ameaças de outros particu-
lares 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, após consagrar o direito à proteção da saúde, estabe-
lece no Artº 64º, nº 2, a), que este 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” [2].

Portanto, a partir desta decisão do legislador constituinte, não apenas a 
existência de um SNS, mas também as suas características de universalidade, 
generalidade e de tendencial gratuitidade adquirem juridicidade reforçada, no 
sentido de que se impõem soberanamente aos poderes constituídos, inde-
pendentemente dos respetivos programas, opções e preferências políticas. 
O SNS, e a sua existência com determinadas características, passou a ser 
uma imposição constitucional, pelo que, em termos jurídicos, a atuação 
dos vários poderes públicos neste domínio passa a ser limitada, avaliada 
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e sindicada em função da respetiva conformidade aos parâmetros cons-
titucionais [3].

3. A Lei de Bases da Saúde
Na sequência da Constituição de 1976, a Lei nº 56/79, de 15 de setembro, 
criou o SNS, passando o Estado a ser responsável pela proteção de saúde de 
toda a população [4]. A lei permitiu a criação de um sistema com cobertura 
de todos os riscos e eventualidades, com abrangência a todo o território, 
não baseado na capacidade de pagar, e com a prestação maioritariamente 
a cargo dos serviços públicos, cabendo, ao privado, um papel complemen-
tar. Portugal passou a ter um serviço de saúde baseado numa estrutura de 
SNS, com seguro público, cobertura universal, acesso (tendencialmente) 
gratuito no ponto de prestação e com financiamento através de impostos. 
O Estado passou a assumir o papel de principal prestador e financiador 
de cuidados de saúde.

A lei que criou o SNS previa a articulação do SNS com o setor privado, 
nos termos que haviam sido definidos na Constituição de 1976: “incumbe 
prioritariamente ao Estado disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e priva-
das da medicina, articulando-as com o SNS, por forma a assegurar, nas institui-
ções de saúde públicas e privadas, adequados padrões de eficiência e de qualidade” 
(Artº 64º, nº 3, d)) [4].

Diferentemente, a Lei de Bases da Saúde em vigor, Lei nº 48/90, de 
24 de agosto, afirma que “a rede nacional de prestação de cuidados de saúde 
abrange os estabelecimentos do SNS e os estabelecimentos privados e os profissio-
nais em regime liberal com quem sejam celebrados contratos nos termos do número 
anterior” (Base XII, nº 4) e, ainda, “o Ministério da Saúde e as administrações 
regionais de saúde podem contratar com entidades privadas a prestação de cuida-
dos de saúde aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde sempre que tal se afi-
gure vantajoso, nomeadamente face à consideração do binómio qualidade-custos, e 
desde que esteja garantido o direito de acesso” (Base XII, nº 3) e “o Estado apoia 
o desenvolvimento do setor privado de prestação de cuidados de saúde, em função 
das vantagens sociais decorrentes das iniciativas em causa e em concorrência com o 
setor público” (Base XXXVII, nº 1) [5].

Foi, ainda, reconhecido explicitamente o papel do setor social: “é apoiado 
o desenvolvimento do setor privado da saúde e, em particular, as iniciativas das ins-
tituições particulares de solidariedade social, em concorrência com o setor público” 
(Base II, nº 1, f)) [5].
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Com a Lei de Bases, o setor privado (e também o setor social) veio a ser 
reconhecido e a legitimar a sua presença no sistema de saúde português, 
presença esta que existia antes da criação do SNS, e que se desenvolveu 
paralelamente com o SNS. 

4. Os ciclos na relação público-privado da saúde
Ao longo dos últimos quase 40 anos, a relação do SNS com os setores pri-
vado e social passou por um conjunto de etapas relacionadas com o con-
texto político, económico e social, que afetaram direta ou indiretamente 
a evolução da oferta de cuidados.

No início dos anos 80, assistiu-se ao princípio da criação do modelo 
do SNS, com a reorganização da rede de prestadores públicos, mas com a 
manutenção dos subsistemas de saúde em paralelo com o SNS. As despesas 
em saúde passaram a ser financiadas pelo Estado, substituindo o anterior 
sistema de saúde baseado numa cobertura de seguro de base não universal. 
Desde o início do SNS, o setor público subcontratou serviços ao setor privado.

Entre 1985 e 1995, houve um progressivo reconhecimento do papel do 
setor privado e uma evolução para um sistema de saúde misto com a pre-
sença dos setores público e privado na prestação e no financiamento. Os 
cidadãos passaram a ter maior responsabilidade no financiamento do sis-
tema (sistema tendencialmente gratuito). Em 1993 foi legislada a possibi-
lidade de os médicos passarem a trabalhar simultaneamente no público e 
no privado, o que legitimou a situação anterior, e promoveu, direta e indi-
retamente, a atividade do setor privado.

Também o papel do setor privado se reforçou com um novo mercado 
ao nível dos seguros de saúde privados. 

Entre 1995 e 2002 assistiu-se a uma reestruturação do modelo do SNS, 
com reformas centradas na reorganização da oferta e do seu financiamento 
e com ênfase na complementaridade entre os setores público e privado. 
As alterações neste período incluíram a separação entre financiamento e 
prestação, e entre financiamento e regulação, permitindo o desenvolvi-
mento de um mercado interno regulado pelo Estado; a contratualização 
entre pagadores e prestadores funcionalmente separados; a concessão de 
maior autonomia e responsabilização às unidades prestadoras públicas; 
a alteração do modelo de financiamento das unidades prestadoras e do 
modelo de afetação regional do financiamento com padrões de consumo 
efetivo de cuidados [6].
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Entre 2002 e 2004, algumas mudanças envolveram a empresarialização 
de parte da rede de hospitais do SNS, a criação da Entidade Reguladora 
da Saúde, o desenvolvimento do modelo de parcerias público-privadas e 
o desenvolvimento do modelo de contratos-programa com os hospitais.

De 2004 a 2010, assistiu-se a um ciclo reformista que incluiu a con-
versão de hospitais sociedades anónimas em entidades públicas empre-
sariais, a criação de centros hospitalares, a criação da rede de cuidados 
continuados integrados, a reforma dos cuidados primários com a criação 
das unidades de saúde familiares e de agrupamentos de centros de saúde, 
a reestruturação das redes de cuidados, nomeadamente da rede hospitalar 
de urgências com encerramento dos serviços de atendimento permanente 
e a reestruturação de maternidades e blocos de parto [7].

Desde 2011, as alterações estão ligadas à crise financeira e social em 
Portugal e ao Memorando de Entendimento assinado entre o governo por-
tuguês e três instituições internacionais. O Memorando de Entendimento 
estabeleceu um conjunto de medidas a implementar no setor da saúde com 
o objetivo de conter a despesa pública, melhorar a eficiência e promover a 
regulação. As principais medidas incidiram na redução dos custos no SNS 
através de diminuição dos salários dos profissionais, redução do preço dos 
medicamentos e diminuição dos preços na contratação de prestadores pri-
vados. A partir de 2017 assistiu-se a um crescimento do orçamento do SNS, 
em grande parte devido à reversão dos cortes salariais dos trabalhadores.

Em suma, desde a criação do SNS, o setor privado manteve uma pre-
sença marcante no sistema de saúde português, tendo o seu papel sido 
explicitamente reconhecido na Lei de Bases da Saúde de 1990, que insti-
tuiu um sistema de cuidados de saúde misto com prestadores públicos e 
privados envolvidos na prestação de cuidados de saúde e foi reconhecido 
explicitamente o papel do setor social. Deste modo, o sistema de saúde 
português é constituído por uma rede nacional de prestação de cuidados 
de saúde, que abrange os estabelecimentos do SNS, os estabelecimentos 
privados e os profissionais em regime liberal com quem sejam celebrados 
contratos nos termos definidos pela lei. 

5. Como e por que se desenvolveu o setor privado (e social)
Algumas características do sistema de saúde português foram determi-
nantes para o desenvolvimento da oferta privada e, em muitos casos, para 
a debilidade da resposta pública:
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 a) A mobilidade do pessoal do SNS para o setor privado constituiu uma 
forma importante de desenvolvimento do setor privado. A Base 
XXXVII da Lei de Bases da Saúde estabelece que o Estado apoia 
o desenvolvimento do setor privado de prestação de cuidados de 
saúde, em função das vantagens sociais decorrentes das iniciati-
vas em causa e em concorrência com o setor público e esse apoio 
pode traduzir-se na facilitação da mobilidade do pessoal do SNS 
que deseje trabalhar no setor privado, na criação de incentivos à 
criação de unidades privadas e na reserva de quotas de camas de 
internamento em cada região de saúde [5].

 b) Os médicos em Portugal percecionam os seus salários como sendo 
relativamente baixos e aumentam o seu rendimento através de ati-
vidade no setor privado, na qual são remunerados, em especial, com 
base na produção. O nº 3 da Base XXXI da Lei de Bases permite 
aos profissionais dos quadros do SNS, sem prejuízo das normas que 
regulam o regime de trabalho de dedicação exclusiva, exercer a ati-
vidade privada [5]. Estima-se que metade dos médicos do SNS tra-
balhem simultaneamente no setor privado [8], sem que se tenham 
acautelado os conflitos de interesse de prestadores trabalhando 
simultaneamente nos setores público e privado.

 c) A contratualização do setor privado pelo setor público desde os anos 
80 foi central para o desenvolvimento de um setor privado finan-
ciado pelo SNS. O SNS pode celebrar convenções com médicos e 
outros profissionais de saúde ou unidades privadas. Através destas 
convenções, um grande setor privado presta serviços de diagnóstico 
e terapêutica a beneficiários do SNS sob contratos (as convenções 
cobrem maioritariamente serviços de diagnóstico, assim como diá-
lise renal e fisioterapia). A criação, em 2004, do sistema integrado 
de gestão de inscritos para cirurgia (SIGIC) veio igualmente refor-
çar o papel das convenções, no âmbito da resposta aos doentes em 
lista de espera para cirurgia, permitindo que, sempre que um hos-
pital público não tenha capacidade para garantir a realização da 
cirurgia, no tempo adequado, seja emitido um vale-cirurgia que o 
doente poderá utilizar numa unidade privada convencionada.

 d) Apesar de em teoria não haver serviços explicitamente excluídos 
da cobertura do SNS português, na prática há serviços oferecidos 
com fraca cobertura, na qual se destaca a medicina dentária. A cria-
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ção do cheque dentista, em 2008, veio atenuar esta situação, com 
a discriminação positiva inicial de três grupos sociais beneficiados 
pelo financiamento público.

 e) A acessibilidade a cuidados de saúde em vários subsetores de saúde 
ainda se encontra condicionada, como o testemunham o número 
de utentes sem médicos de família, e os tempos médios de espera 
para acesso a certos tipos de consultas hospitalares e cirurgias [9]. 
Por exemplo, o tempo de espera para uma cirurgia cardiotorá-
cica por um doente normal (doença não oncológica) pode ascen-
der aos 771 dias (Hospital Egas Moniz, Lisboa)1. De igual modo, 
o tempo de espera para uma consulta de Dermatologia por um 
doente não prioritário ascende aos 564 dias (Hospital S. Teotónio, 
Viseu)* e um doente não prioritário pode esperar 783 dias por uma 
consulta de Cirurgia Geral – Obesidade (Hospital Espírito Santo,  
Évora)*.

 f) O anterior setor privado de hospitalização mudou radicalmente de 
perfil. Ao contrário do que ocorrera durante décadas, as unidades 
privadas de hospitalização são agora de média dimensão, estão dota-
das de alta tecnologia em bom número de especialidades, dispõem 
de pessoal recrutado, na sua grande maioria, nos estabelecimentos 
públicos e concentram gabinetes privados antigamente dissemina-
dos no tecido urbano das maiores cidades. Muitas pertencem a gran-
des grupos empresariais e o financiamento dos cuidados prestados 
incumbe aos assistidos, a companhias de seguros ou a subsistemas 
de natureza pública onde predomina a ADSE. A prestação indivi-
dual em consultório ou em pequenos grupos de profissionais foi, 
pois, sendo progressivamente substituída pelo efeito centrípeto das 
entidades coletivas de grande porte e capacidade financeira [10]. 

 g) Portanto, o padrão de oferta privada, que estava maioritariamente 
centrado no ambulatório e nos meios complementares de diagnós-
tico e de terapêutica, passou a dirigir-se, também, para o investi-
mento em unidades de maior diferenciação capazes de competirem, 
em algumas áreas, com a oferta das unidades do SNS. Ao nível da 
capacidade hospitalar privada registou-se um crescimento muito 
acentuado deste tipo de oferta. Após o processo de externalização, 

1 Dados consultados em http://tempos.min-saude.pt a 21-08-2018.
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quase total da diálise renal, em ambulatório, para doentes cróni-
cos, registou-se, também, um processo gradual de agregação e de 
concentração nas áreas da patologia clínica e, mais recentemente, 
na imagiologia e na anatomia patológica.

 h) A dinamização do mercado segurador e a subsistência da ADSE, 
enquanto subsistema público, promotor da liberdade de acesso e 
de escolha, contribuiu para consolidar a estratégia de crescimento 
e de desenvolvimento do setor privado na prestação de cuidados. 
Na estrutura de custos da ADSE, em 2014, a parcela do regime con-
vencionado ascende a 68% do total dos custos. Assim, numa ótica 
de fluxos financeiros, se em 2009 a ADSE era uma instituição for-
temente relacionada com o Estado, volvidos cinco anos o foco dessa 
relação mudou-se marcadamente para o setor privado, o que signi-
fica que as relações contratuais da ADSE com os prestadores pri-
vados (no âmbito do regime convencionado) passaram a ter maior 
importância estratégica na gestão do subsistema. Em suma, hoje a 
ADSE, com mais de 1 milhão de beneficiários (no final de 2016 a 
ADSE contava cerca de 1 milhão e 223 mil beneficiários), esgota a 
sua intervenção no setor privado da saúde, que, por sua vez, tem na 
ADSE um importante financiador da sua atividade.

 i) Nos últimos dez anos foi desenvolvido um programa de parcerias 
público-privadas, (PPP) ao nível da rede hospitalar que integra o 
SNS, que dinamizou fortemente a capacidade de resposta privada. 

  O modelo adotado de parcerias público-privadas baseou-se na atri-
buição a privados, por concurso público internacional, da respon-
sabilidade da conceção, construção, financiamento e exploração 
de unidades hospitalares, por força de contratos, com uma duração 
de trinta anos para a construção, infraestruturas e equipamentos e 
de dez anos para a gestão da atividade clínica. Esta nova forma de 
relacionamento público-privado teve como objetivo fundamental 
desobrigar o Estado do investimento inicial através de um processo 
de partilha de risco com o operador privado.

  A falta de experiência neste novo modelo de relação colocou, desde 
o início, o respetivo processo sobre grande escrutínio e até sob um 
anátema de grande reserva. De entre os riscos estudados neste 
modelo, merecem destaque os associados à gestão clínica e à explo-
ração da atividade assistencial. 
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  Em termos de exploração, são evidentes os riscos associados à 
procura, em particular a existência de limites máximos à produ-
ção, definidos nos contratos de gestão, tal como a interação com 
os outros níveis de cuidados de saúde e as restantes unidades que 
integram o SNS.

  A complexidade dos contratos acrescentou, em diversos momentos, 
conflitos entre as entidades gestoras dos estabelecimentos e a enti-
dade pública contratante, contribuindo, desse modo, para reforçar 
o grau de incerteza do modelo.

 j) O sistema de deduções fiscais para gastos em saúde tem sido generoso 
para os gastos privados em saúde, o que tem constituído uma fonte 
de regressividade no sistema de financiamento das despesas de saúde 
e tem propiciado a utilização particular e a oferta do setor privado.

 k) O setor social, em Portugal, encontra-se estreitamente ligado ao 
universo das Misericórdias com uma tradição muito antiga e forte 
no setor da saúde e da proteção social. Este importante papel veio a 
ser reforçado através de uma crescente participação na rede nacio-
nal de cuidados continuados (RNCCI), criada em 2006 [11].

Em Portugal, sempre existiu um setor privado com grande relevância 
na prestação de cuidados de saúde em algumas áreas. No entanto, apesar 
de a Lei de Bases da Saúde definir um setor privado em concorrência com 
o setor público, é pouco credível que exista uma relação de concorrên-
cia, sendo observada uma relação de complementaridade, com o privado 
a atuar em áreas lucrativas, em que o público não oferece uma cobertura 
integral e, em especial, onde existem listas de espera para especialidades 
hospitalares e meios de diagnóstico.

Após a oficialização dos hospitais das misericórdias em 1975, em 1979 a 
oferta hospitalar era dominada pela oferta pública na prestação de serviços 
de internamento, com quotas de 85% dos serviços de diagnóstico, 80% dos 
serviços de radiologia, 90% dos laboratórios de análises clínicas, 88% das 
consultas externas, 84% das camas totais, 74% das camas de maternida-
des e 58% das camas psiquiátricas. Nesse ano as misericórdias assumiam 
um papel residual na prestação de serviços, sendo a atividade dos hospitais 
privados significativa na prestação de cuidados psiquiátricos e nos partos.

Estudos disponíveis indicam que o setor privado nos anos 80 e 90 teve 
um papel mais ativo na prestação de cuidados não hospitalares e foi respon-
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sável por algumas das áreas mais lucrativas (como consultas de especiali-
dade, cirurgia eletiva e serviços de diagnóstico), enquanto que algumas das 
áreas menos lucrativas eram prestadas maioritariamente no setor público 
(caso de consultas com médicos de família, internamento não eletivo e 
cuidados materno-infantis) [12,13,14].

Atualmente, a utilização dos serviços de saúde por parte dos cidadãos 
é muito diferente da verificada há 40 anos, como diferente é também o 
panorama da prestação de cuidados de saúde no país. Os dados do Inqué-
rito Nacional de Saúde mais recente (2014) revelam que cerca de 18% dos 
inquiridos estavam cobertos por um subsistema de assistência na doença 
e 20% tinham cobertura de seguro voluntário de saúde [15]. 

Na área de consultas de ambulatório, o setor privado apresenta em várias 
especialidades, em 2016, maior percentagem do total de consultas do que 
o setor público [16]: 

	 •	 97,1%	em	Medicina	Dentária;
	 •	 56,4%	em	Medicina	Física	e	Reabilitação;
	 •	 51,4%	em	Ortopedia.

A presença do privado em diferentes áreas deve-se a diversos fatores 
direta ou indiretamente relacionados com o contexto do SNS. Por exem-
plo, dado que os cuidados de medicina dentária não são cobertos pelo SNS, 
quase toda a oferta é prestada pelo setor privado. A prevalência do setor 
privado na Ortopedia é parcialmente explicada pela escassez de recursos 
no SNS (com tempos de espera elevados) e pela tradição, anterior à criação 
do SNS, de acesso direto a médicos particulares nesta especialidade [8].

A combinação público-privada na titularidade dos estabelecimen-
tos hospitalares do País revelou nos últimos dez anos uma significativa 
mudança. Entre 2005 e 2016, existiu uma redução de 1.993 no número total 
de camas em Portugal, traduzido num significativo decréscimo ocorrido 
no setor público de acesso universal, incluindo PPP (-3.561), enquanto no 
setor privado se verificou um aumento de 2.084 camas [16]2*. Nos últimos 
anos assistiu-se globalmente a uma diminuição da capacidade de inter-
namento de 8% na área da Psiquiatria e Saúde Mental, justificada exclu-

2 A restante redução ocorreu nas camas do setor público não universal (hospitais militares 
e prisionais), de 905 camas em 2005 para 389 em 2016 [16].
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sivamente pela redução do número de camas no setor público, sobretudo 
as dedicadas a doentes residentes [17]. Em particular, nos hospitais psi-
quiátricos, registou-se uma diminuição de 1.263 camas entre 2005 e 2016 
[17], fruto do encerramento de alguns hospitais psiquiátricos3, no âmbito 
da reorganização dos serviços de Psiquiatria e Saúde Mental previsto no 
Plano Nacional para a Saúde Mental 2007-2016.

No total, a importância relativa do setor privado, na hospitalização, 
passou, em cerca de dez anos, de 24,6% para 31,9% [16]. Este movimento 
deveu-se sobretudo, como se disse, ao aparecimento de hospitais privados 
de boa qualidade que substituíram muitas das antigas “casas de saúde” de 
pequena dimensão e de baixa hotelaria e insuficiente capacidade tecnoló-
gica. O anterior setor privado de hospitalização mudou, pois, radicalmente 
de perfil, com as camas pertencentes a instituições religiosas de assistên-
cia em saúde mental a perderem importância relativa. Se em número de 
camas o setor privado alcança 31.9% do total, em número de doentes trata-
dos a percentagem baixa para 21,3% [16]. A par destas unidades de inter-
namento, o setor privado desenvolveu unidades de ambulatório de elevada 
qualidade e bom desempenho, nas áreas da oftalmologia, ortopedia espe-
cializada e até em cardiologia de intervenção [10]. 

A análise da oferta nos últimos quase 40 anos indica que houve uma 
significativa melhoria na oferta de cuidados e o setor da saúde assumiu a 
condição de grande empregador na economia portuguesa, e o setor pri-
vado contribuiu para o crescimento da oferta, sendo seletivo nas áreas em 
que presta cuidados, centrando-se nas áreas mais lucrativas. 

Também o setor social tem vindo a desempenhar uma função cada vez 
mais relevante na prestação de cuidados de saúde. Este papel veio a ser 
reforçado, nos últimos anos, com a sua participação na rede nacional de 
cuidados continuados integrados, levando à criação de centenas de pontos 
de prestação, no âmbito da continuidade de cuidados e da reabilitação a 
cidadãos com dependência. Em 2016, a rede nacional de cuidados conti-
nuados integrados contava 8.400 camas contratadas, sendo a maioria delas 
em unidades de longa duração e manutenção [18]. 

3 Hospital Miguel Bombarda (Lisboa), Centro Psiquiátrico de Recuperação de Arnes 
(Coimbra) e Hospital Psiquiátrico do Lorvão (Penacova – Coimbra), encerrados em 2012.
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6. Regulação em saúde
A regulação da saúde, em Portugal assume diversas realidades institu-
cionais, com diferentes atribuições, capacidades jurídicas e âmbitos de 
intervenção.

Na área do medicamento, foi criado em 1993, o Infarmed – Autoridade 
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. instituto público inte-
grado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia adminis-
trativa, financeira e património próprio, sob superintendência e tutela do 
Ministro da Saúde, cuja missão é regular e supervisionar os setores dos medi-
camentos, dispositivos médicos e produtos cosméticos e de higiene corpo-
ral, segundo os mais elevados padrões de proteção da saúde pública [19]. 

No que concerne à regulação das profissões de saúde, o Estado optou 
pela autorregulação profissional através do reconhecimento de corpora-
ções públicas profissionais, denominadas “Ordens”, que são entidades de 
direito público, de inscrição obrigatória, dotadas de amplos poderes públi-
cos, acumulando as funções reguladoras com funções de representação e 
defesa de interesses profissionais. 

O setor da saúde tem sido dos mais pródigos na criação de ordens pro-
fissionais. Presentemente, estão organizadas em modelo autorregulatório 
as seguintes profissões: Biólogos, Enfermeiros, Farmacêuticos, Médicos, 
Médicos Dentistas, Psicólogos e Nutricionistas.

É na dialética entre vantagens e riscos da autorregulação por ordens 
profissionais que deve ser encontrada a sua fundamentação concreta. A 
autorregulação profissional assenta na tensão entre o interesse coletivo do 
grupo e o interesse público inerente à regulação. Sendo assim, exige-se 
que não exista incompatibilidade, antes exista fundamental coincidência, 
entre a defesa dos interesses coletivos do grupo ou profissão e os interes-
ses reguladores do Estado. Ou seja, que a profissão esteja interessada em 
assumir o papel do Estado na regulação e que o Estado não veja a defesa 
dos interesses coletivos em causa como um obstáculo ao interesse público. 
Este princípio assume particular relevância quando o pano de fundo são 
as profissões da saúde, cujo exercício está diretamente relacionado com a 
efetivação de direitos constitucionais dos utentes, como é o direito à saúde.

Por último, foi criada, em 2003, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) 
tendo em vista a regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores 
de cuidados de saúde, do setor público, privado, social e cooperativo. Tra-
tou-se de uma resposta política a um progressivo processo de privatização 
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em vários setores do sistema de saúde, de forma a acautelar o respeito por 
princípios fundamentais, em especial o acesso a e a qualidade dos cuidados. 
As atribuições da ERS compreendem a supervisão dos estabelecimentos 
no que respeita ao controlo dos requisitos de funcionamento, à garantia de 
acesso aos cuidados de saúde, à defesa dos direitos dos utentes, à garantia 
da prestação de cuidados de saúde de qualidade, à regulação económica 
e à promoção e defesa da concorrência [20]. 

A ERS veio permitir um melhor conhecimento e segurança do setor 
da saúde, através do registo e licenciamento de todos os estabelecimen-
tos prestadores de cuidados, mas também de uma maior capacitação dos 
cidadãos, por via do acompanhamento e tratamento de todas as reclama-
ções [21].

7. Problemas e desafios na relação público/privado/social
Se, por um lado, nestes quase 40 anos, foram encontradas soluções que 
provaram ser respostas adequadas no âmbito da combinação entre os três 
setores, como seja o cheque dentista, as farmácias e a RNCCI, por outro 
permanecem, e, em alguns casos agravaram-se, vários problemas na rela-
ção público/privado/social, no sistema de saúde português, em especial, o 
planeamento estratégico integrado, a equidade, a clarificação da responsa-
bilidade do SNS enquanto financiador e prestador, o conflito de interesse 
dos profissionais e a gestão do SNS. 

O que deve ser melhorado
a) Planeamento estratégico integrado
A maioria dos custos do sistema de saúde está associada à prestação de 
cuidados a doentes com patologias crónicas. Tem sido discutido que a 
sustentabilidade financeira do sistema de saúde só será alcançada através 
da redução da incidência destas doenças, do desenvolvimento de novos 
modelos de prestação de cuidados de saúde para estes doentes e da redu-
ção do desperdício [22]. A sustentabilidade financeira do sistema de saúde 
dependerá da capacidade de introduzir a saúde em todas as políticas e 
integrar, de forma eficaz, a saúde e as ações concertadas dos cidadãos, da 
sociedade civil e dos profissionais de saúde, ou seja, um programa integrado 
de promoção da saúde que envolva todas as políticas públicas que influen-
ciam a saúde das pessoas. Se já existe treino técnico na elaboração de pla-
nos nacionais de saúde que envolvam vários ministérios e vários parceiros 
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da sociedade, é necessário aproveitar esses recursos para conseguir um 
importante processo de envolvimento e de compromisso da sociedade e do 
Estado. Tudo isto passa pela escola, pelo local de trabalho, pela autarquia, 
pelo ambiente, agricultura, economia, finanças, ordenamento do territó-
rio. Podem ser dados pequenos passos, mas que obedeçam a uma estra-
tégia conhecida e legitimada. A saúde em todas as políticas deve deixar 
de ser uma afirmação retórica para dar lugar a uma estratégia integrada. 

Por outro lado, o planeamento tem assumido, em Portugal, contornos 
contraditórios: por um lado apresenta bons documentos técnicos, com ade-
quadas metodologias e contemplando áreas do saber que vão para além do 
que tradicionalmente a saúde abarca. Esta constatação foi notória com a 
metodologia e com a amplitude de temas tratados na preparação do Plano 
Nacional de Saúde 2012-2016. Mas, por outro lado, a execução dos planos 
tem-se mostrado débil, em especial na área hospitalar, com diversos nor-
mativos aprovados em diversos ciclos políticos sem continuidade e, pior, 
sem execução efetiva.

O planeamento da saúde tem, ainda, oscilado sem resposta perante 
questões fundamentais.

Em primeiro lugar o público e o privado. Deve o planeamento nacional 
englobar, ou pelo menos considerar a oferta privada (e social)? Esta inter-
rogação não é inócua e não tem resposta fácil. O legislador tem oscilado 
entre o sim (equipamento pesado) e o não (planeamento hospitalar), mas 
sem o referir expressamente. 

Em segundo lugar o plano nacional e o plano continental. A autonomia 
das regiões autónomas tem feito esquecer, quase sempre, o âmbito nacio-
nal no planeamento da saúde, quer na produção técnica e académica, quer 
nas decisões políticas.

Em terceiro lugar a relação entre o plano nacional, regional continen-
tal e local. A evidência demonstrada pela preparação do Plano Nacional 
de Saúde 2012-2016 permite dizer que as orientações estratégicas devem 
caber ao plano nacional, e que o plano regional (equivalente às cinco regi-
ões de saúde) deve desenvolver um polo de planeamento próprio em arti-
culação com os polos locais. 

O processo de transferência progressiva de algumas competências na 
área da saúde para os municípios, levará, necessariamente, a um reforço 
do esforço de planeamento, com especial atenção aos instrumentos de 
avaliação que permitam, por um lado, comparar os diversos processos e 
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resultados e, por outro lado, evitar ou atenuar omissões, duplicações, desi-
gualdades.

O planeamento em saúde deve ser uma rotina do Estado que permita 
decisões transparentes, escrutináveis, acertadas e legitimadas, envolvendo 
vastos setores da sociedade, baseado numa estrutura do Ministério da 
Saúde. Aí recolher-se-á a evidência da necessidade da construção, ou não, 
de hospitais, da sua localização, dimensão, tipologia e de outras unidades 
de saúde. Ou se as prioridades devem ser outras. Este suporte técnico con-
tínuo é indispensável para decisões políticas acertadas. Todos os estudos 
técnicos de suporte à decisão política deverão ser tornados públicos, em 
nome da transparência [23]. 

b) Equidade 
Um dos objetivos principais do Serviço Nacional de Saúde é o de promo-
ver a equidade no acesso e utilização de cuidados de saúde, bem como no 
financiamento das despesas com a saúde. A criação do SNS, prevendo o 
financiamento sobretudo através de impostos, reflete a preocupação com 
a equidade nas despesas com saúde. A melhor forma de garantir a equi-
dade financeira passa por privilegiar o pré-pagamento (progressivo), por 
oposição ao pagamento direto que tende a ser regressivo. Mas a situação 
portuguesa tem sido considerada como uma das mais injustas da Europa 
(no sentido em que onera os pobres de forma desproporcional). Para esta 
situação tem contribuído o considerável peso e a regressividade das des-
pesas diretas, sobretudo com medicamentos e consultas privadas [1].  
A desresponsabilização do Estado ao não disponibilizar em tempo útil con-
sultas, cirurgias e meios de diagnóstico tem provocado o crescimento dos 
pagamentos diretos, já muito elevados na comparação europeia, com pre-
juízo da equidade e do acesso dos mais vulneráveis aos cuidados de saúde.

c) A clarificação da responsabilidade do SNS enquanto financiador e  
prestador
Deve ser definida a fronteira entre o setor público e o setor privado, visando 
a respetiva consolidação num quadro de transparência e de clarificação 
de regras. Parece evidente a necessidade de uma partilha de responsabi-
lidades, na medida da impossibilidade objetiva de o SNS poder assumir 
condições para enfrentar, sem os outros setores, a pressão do desenvolvi-
mento tecnológico e da procura por parte dos cidadãos.
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Essa clarificação permitirá que o SNS enfrente o desafio da sustenta-
bilidade financeira, ao explicitar o que vai comprar ao setor privado com 
financiamento público, e que responsabilidades de prestação (e financia-
mento) vai assumir perante os cidadãos. Os bons e maus exemplos que 
abaixo se referem deverão contribuir para essa clarificação. 

d) Conflitos de interesses dos profissionais
Provavelmente este é um dos temas mais complexos. A possibilidade de 
circulação de profissionais (em especial médicos) entre os três setores tem 
contribuído para debilitar o setor público. 

A questão essencial da combinação entre público e privado na saúde 
reside no facto de enquanto os profissionais de saúde não trabalharem no 
setor público em dedicação plena, com correspondentes incentivos retri-
butivos, a competição entre público e privado, operada pelos mesmos pro-
fissionais, se fazer sempre em prejuízo do setor público.

A dedicação plena dos profissionais e a retribuição proporcional ao seu 
desempenho devem constituir estratégias claras, em especial em ambiente 
hospitalar onde essa preocupação está esquecida. O modelo USF nos Cui-
dados de Saúde Primários, que já foi avaliado por entidades independen-
tes, pode, com os necessários ajustes, ser replicado nos hospitais do SNS.

Por outro lado, uma combinação mais eficiente de profissões de saúde 
no SNS é uma discussão que só recentemente foi iniciada em Portugal. A 
formação e as qualificações dos enfermeiros e outras profissões ligadas à 
saúde envolvem hoje saberes sólidos e profundos, mas a sua intervenção 
profissional continua quase inalterada, mantendo-se o sistema de saúde 
português muito baseado no médico. Por outro lado, a promoção recente 
da figura do Enfermeiro de Família aguarda desenvolvimentos por parte 
do governo.

e) A gestão do SNS
Os problemas de gestão, em especial dos hospitais, não foram enfrentados: 
continua a existir excesso de centralismo decisório no Governo central, 
os gestores regionais (das cinco administrações regionais de saúde) e os 
gestores institucionais sentem-se desresponsabilizados, os incentivos para 
financiamento das instituições revelam efeitos perversos e não penalizam 
os incumpridores. O partidarismo nas nomeações tornou-se explícito, bai-
xando os padrões e exigências de qualidade em favor da fidelidade par-
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tidária [10]. Esta forma de gestão é forçosamente ineficiente e facilita ou 
induz a privatização, que apresenta um modelo não burocratizado e com 
chefias recrutadas, em regra, de entre os mais competentes.

A nível organizacional, identificam-se dois grandes desafios. 
O primeiro refere-se à reorganização da rede hospitalar. A criação 

de centros hospitalares (com dois ou mais hospitais) carece de uma avalia-
ção capaz de gerar evidência de que esta reforma produziu os ganhos de 
eficiência desejados. Além disso, saber qual o melhor modelo para alcan-
çar poupanças permanentes e promover a eficiência num setor altamente 
pressionado permanece uma questão a ser respondida nos próximos anos. 
O funcionamento interno dos hospitais do SNS necessita de ser redefinido, 
uma vez que a sua autonomia tem sido reduzida desde 2008, estando as 
novas contratações sujeitas à aprovação do governo. Por outro lado, a evi-
dência técnica e científica que suporta as decisões políticas sobre a cons-
trução de novos hospitais, parcerias público-privadas, centros hospitalares 
e unidades locais de saúde é muito frágil.

Deve caber aos gestores das unidades e das regiões de saúde, profissio-
nais competentes que prestam contas ao Estado, a condução administrativa 
da vida das organizações. A tentação centralizadora deve ser combatida 
por razões também de modelo constitucional (“o serviço nacional de saúde tem 
gestão descentralizada e participada” [2]), mas sobretudo de eficiência técnica.

O segundo grande desafio organizacional radica na rede de cuidados 
de saúde primários e sua integração com outros níveis de cuidados. 
O objetivo de atribuir um médico de família a todos os utentes do SNS só 
pode ser alcançado com investimentos importantes em recursos huma-
nos e infraestruturas, mas é fundamental combater as desigualdades de 
acesso aos cuidados de saúde, que ainda são consideráveis no SNS portu-
guês. Além disso, a referenciação para outros níveis de cuidados (incluindo 
a RNCCI) precisa de ser melhorada, a fim de promover a equidade, trans-
parência e a eficiência no sistema. 

O que parece ter corrido bem
a) O cheque dentista
A articulação público-privado parece ter funcionado bem relativamente à 
operacionalização do cheque-dentista, como o atesta um recente artigo [24]. 

Desde a criação do SNS, os cuidados dentários têm representado uma 
das áreas em que a cobertura pública é mais reduzida. Tal foi destacado em 
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análises anteriores, que sublinharam as exceções à cobertura teoricamente 
geral do SNS, nomeadamente os cuidados dentários, onde os prestadores 
privados desempenham um papel relevante. De acordo com as Estatísti-
cas da Saúde 2016, aproximadamente 97% das consultas dentárias foram 
realizadas no setor privado [14].

Em 2008, com o objetivo de assegurar a prestação de cuidados dentá-
rios equitativos e duradouros, foi criado um programa de cheque-dentista 
para facilitar o acesso a estes cuidados. 

Os primeiros grupos a beneficiar desta medida foram as grávidas e 
pensionistas que recebem complemento solidário para idosos e, poste-
riormente, o programa foi alargado a crianças e jovens frequentadores de 
escolas públicas ou comparticipadas e pessoas infetadas com VIH e pes-
soas com risco elevado de cancro da cavidade oral [24]. 

Ou seja, o Estado resistiu à tentação de replicar no SNS consultórios de 
medicina dentária, face à existência de uma rede privada que cobre quase 
integralmente o território. Com um gasto de cerca de 14 milhões de euros 
por ano, o SNS tem, progressivamente, alargado a cobertura de cuidados 
dentários a grupos da população mais vulneráveis e prioritários.

b) As farmácias
A distribuição das farmácias pelo país está fortemente regulada e atinge 
níveis elevados de satisfação por parte dos seus utentes.

Progressivamente, o Ministério da Saúde tem contratualizado com as 
farmácias comunitárias, nas suas áreas de competência, a prestação de 
serviços de intervenção em saúde pública enquadrados nas prioridades da 
política de saúde, nomeadamente programas integrados com os cuidados 
de saúde primários, colaboração na avaliação das tecnologias da saúde, 
troca de seringas, monitorização da adesão dos doentes à terapêutica, dis-
pensa de medicamentos atualmente cedidos em farmácia hospitalar.

Ou seja, aqui também, o Estado tem utilizado, desde o programa de 
troca de seringas nos anos 90, a excelente rede, no território, de farmá-
cias e a elevada aceitabilidade que farmácias e farmacêuticos têm junto 
da população.

 
c) A RNCCI
A rede nacional de cuidados continuados integrados, criada em 2006 [11], 
traduz uma lógica de continuidade de cuidados e de promoção da autono-
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mia para pessoas que se encontram em situação de perda de funcionalidade 
ou de dependência. Constitui uma resposta, também, às necessidades das 
famílias dos doentes que necessitam de internamento de cuidados con-
tinuados, idosos e não idosos, muito particularmente aqueles cujos ren-
dimentos não lhes permitem o acesso às unidades do setor privado, bem 
como às famílias que apenas precisam de alguns apoios para cuidar, em 
casa, do seu familiar dependente. 

Nesta rede inovadora, o setor social veio assumir um papel de relevo 
na instalação e exploração das diferentes unidades e tipologias que inte-
gram a RNCCI – unidades de internamento de convalescença, unidades 
de internamento de média duração e de reabilitação, unidades de inter-
namento de longa duração e permanente e unidades de internamento de 
cuidados paliativos.

8. Conclusões

 a) No sistema de saúde português existem três importantes atores 
institucionais: o Estado, o setor social e o setor privado, com dife-
rentes responsabilidades, tipologias e intervenções.

 b) A Constituição da República estabelece que o direito à proteção 
da saúde é realizado através de um Serviço Nacional de Saúde de 
cobertura universal, com acesso tendencialmente gratuito no ponto 
de prestação e com financiamento assegurado através de impostos; 
a sua existência constitui, portanto, uma imposição constitucional.

 c) A Lei de Bases da Saúde instituiu um sistema de cuidados de saúde 
misto com prestadores públicos, privados e sociais envolvidos na 
prestação de cuidados de saúde. 

 d) Ao longo dos últimos quase 40 anos, a relação do SNS com os seto-
res privado e social passou por um conjunto de etapas relacionadas 
com o contexto político, económico e social, que afetaram a evolu-
ção da oferta de cuidados.

 e) Algumas características do sistema de saúde português foram deter-
minantes para o desenvolvimento da oferta privada e, em muitos 
casos, para a debilidade da resposta pública. Regista-se, em especial, 
a mobilidade do pessoal do SNS para o setor privado e os conflitos de 
interesses não resolvidos, as convenções celebradas com prestadores 
privados, a deficiente cobertura e acessibilidade a diversos cuida-
dos públicos, a modernização do setor privado de hospitalização e 
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o novo padrão de oferta privada, o papel da ADSE como financiador 
do setor privado, o desenvolvimento das parcerias público-privadas, 
o sistema de deduções fiscais.

 f) O padrão de oferta privada, que estava maioritariamente centrado 
no ambulatório e nos meios complementares de diagnóstico e de 
terapêutica, passou a dirigir-se, também, para o investimento em 
unidades de maior diferenciação capazes de competirem, em algu-
mas áreas, com a oferta das unidades do SNS. 

 g) O setor social também viu o seu papel reforçado no sistema de saúde 
nos últimos anos, em especial após a criação, pelo Estado, da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados, através da contra-
tação de camas com instituições do setor social. Deste modo, foi 
possível, em pouco mais de uma década, expandir a RNCCI para 
mais de 8.000 camas contratadas. 

 h) A regulação apresenta diversos figurinos, mas destaca-se a criação 
da Entidade Reguladora da Saúde como uma resposta política a um 
progressivo processo de privatização em vários setores do sistema 
de saúde.

 i) No sistema de saúde português existem bons exemplos na relação 
entre os setores público, privado e social, destacando-se o modelo 
do cheque dentista, um crescente papel das farmácias e o desenvol-
vimento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.

 j) Subsistem, porém, muitos problemas por resolver ou clarificar no 
sistema de saúde português: a debilidade do planeamento estra-
tégico integrado, a clarificação da responsabilidade do SNS como 
financiador e prestador de cuidados e a equidade no acesso e utili-
zação de serviços públicos de saúde, os conflitos de interesses dos 
profissionais do SNS, a gestão do SNS.

 k) Apesar da natural sucessão de ciclos políticos, as características do 
SNS não foram grandemente modificadas. Porém, os seus principais 
problemas, alguns deles há muito identificados, tardam em encon-
trar soluções sustentadas e duradouras. 
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Comentário: Ideologias e Interesses  
no Debate sobre a Saúde1

Ricardo Paes Mamede* 

A discussão em curso sobre a nova lei de bases da Saúde é por vezes 
apresentada como um debate entre quem pretende melhorar o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) e quem por razões ideológicas ou corporativas 
pretende deixar tudo como está. Esta forma de enquadrar a polémica é tri-
plamente equívoca. Primeiro, é hoje consensual que há problemas sérios 
no funcionamento do SNS e que são necessárias novas soluções. Segundo, 
todas as partes do debate são influenciadas por razões de natureza ideoló-
gica. Terceiro, os factores decisivos para o futuro do SNS não são hoje as 
considerações técnicas nem as convicções ideológicas – são os interesses 
em jogo e a capacidade que têm de impor as suas vontades.

A questão central no actual debate sobre o futuro do SNS é a relação 
entre o Estado e o sector privado empresarial. Não se trata de saber se 
devem ou não existir serviços privados de saúde. A par com o Estado e o 
sector social (onde o papel das Misericórdias é central), o sector empre-
sarial é um actor institucional estabelecido e reconhecido no sistema de 
saúde português. O debate centra-se hoje em saber se deve ou não o Estado 
contribuir para reforçar o papel deste sector na provisão de serviços de 
saúde em Portugal.

* Economista e Professor no ISCTE-IUL, Conselheiro do CES.
1 Artigo anteriormente publicado no Diário de Notícias, em 2 de outubro de 2018. O autor 
escreve de acordo com a antiga ortografia.
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De facto, embora a Constituição portuguesa estabeleça como dever do 
Estado a protecção da saúde através de um SNS universal e tendencial-
mente gratuito, o sector privado tem assegurado alguns serviços essen-
ciais. Áreas como a medicina dentária, os exames de diagnóstico, a diálise 
e a fisioterapia são ainda hoje escassamente cobertas pelos serviços públi-
cos de saúde, embora o recurso aos prestadores privados seja em larga 
medida financiada pelo Estado (por via de convenções, benefícios fiscais, 
etc.). Até aqui os serviços públicos continuaram a assumir um papel cen-
tral na provisão de cuidados de saúde pública (por exemplo, na vacinação), 
nos cuidados de saúde primários (principalmente nos centros de saúde) e 
nos serviços hospitalares. Mas o cenário aqui descrito tem vindo a mudar.

Há 30 anos a saúde privada em Portugal consistia maioritariamente 
em actividades dispersas e de escala reduzida. Algumas empresas provi-
denciavam aqueles serviços que o Estado nunca assegurou. Por seu lado, 
grande parte dos médicos complementava o exercício da profissão no sector 
público com actividades mais ou menos frequentes em consultórios e clí-
nicas privadas de pequena dimensão. Por vezes, a acumulação de funções 
públicas e privadas – e a recorrente confusão de papéis – provocou distor-
ções e ineficiências no funcionamento do sistema público. No entanto, a 
possibilidade que era dada aos médicos de exercerem actividades públi-
cas e privadas em simultâneo funcionou – e continua a funcionar – como 
válvula de escape do sistema, face à incapacidade do Estado em remune-
rar os profissionais de saúde de acordo com as suas aspirações. Tanto ou 
mais do que colmatar as deficiências no funcionamento do SNS, era esse 
o papel tradicional da medicina privada em Portugal.

Desde então, o panorama da saúde privada em Portugal mudou radi-
calmente. Nas últimas duas décadas assistiu-se a uma expansão acelerada 
do sector privado, com uma natureza muito distinta do que sucedia tra-
dicionalmente. Os projectos empresariais na área da saúde assentam hoje 
em grandes grupos económicos que apostam em simultâneo na criação e 
gestão de centros hospitalares e na oferta de seguros de saúde que alimen-
tam uma boa parte da procura dos hospitais privados. Estes hospitais não 
se dedicam apenas aos internamentos, absorvendo também uma parcela 
cada vez maior das consultas em regime ambulatório, conduzindo assim 
à crescente concentração da oferta de saúde privada.

Os investimentos dos grupos económicos no sector da saúde seguem uma 
lógica estritamente financeira. O seu objectivo é não apenas gerar e distri-
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buir lucros, mas também apostar na valorização imobiliária dos edifícios que 
adquirem e captar as poupanças dos indivíduos e famílias através da activi-
dade seguradora. Os recursos financeiros assim obtidos não são necessaria-
mente investidos na expansão e melhoria da qualidade dos serviços de saúde 
prestados, estando antes sujeitos às estratégias de gestão de portfólio comuns 
a qualquer grupo económico, sejam quais forem as suas áreas de actuação.

Não é surpreendente que os grupos privados que investem neste sec-
tor se empenhem em transformar o SNS, visando promover a expansão 
da oferta privada. O objectivo é recentrar o papel do Estado, tornando-o 
essencialmente em financiador do sistema de saúde e deixando para os 
privados a provisão de uma parcela crescente de serviços. Se tal evolução 
traria benefícios para o conjunto da sociedade é outra questão.

O processo de financeirização da saúde acima descrito não é uma 
especificidade portuguesa, sendo observável em vários países do mundo.  
Os riscos deste processo têm sido debatidos internacionalmente e incluem: 
a tendência para a dualização dos cuidados de saúde (ou seja, a existência 
de serviços privados de maior qualidade para ricos e serviços públicos com 
recursos reduzidos para pobres); a degradação e a precarização das con-
dições laborais dos profissionais de saúde, sujeitos à pressão permanente 
para a geração de lucros; a redução a médio-prazo dos níveis de investi-
mento no sector; a delapidação da legitimidade democrática de um serviço 
público de saúde geral e universal (já que as classes médias, sobre quem cai 
o grosso da carga fiscal, começam a questionar a razão de ser do seu con-
tributo para o sistema); e, não menos importante, a captura das agências 
públicas por interesses cada vez mais poderosos e cujos lucros dependem 
crucialmente da actividade reguladora do Estado.

Este debate é, com certeza, influenciado por convicções ideológicas. 
De um lado há quem esteja convencido que a pressão da concorrência é 
sempre factor de melhoria de qualidade; do outro quem considera que a 
lógica de mercado não conduz necessariamente à eficiência e muito menos 
à equidade em todas as esferas da vida em sociedade. Não existem ainda 
muitos estudos que permitam a qualquer uma das partes reivindicar a 
validade das suas convicções.

Seria bom que nenhuma reforma estruturante do sector da saúde fosse 
feita sem ter por base dados mais sólidos sobre a sua pertinência. Não é 
para aí que as coisas parecem caminhar. Mais do que a ideologia ou a ciên-
cia, hoje na saúde são os interesses que falam mais alto.
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Comentário: O SNS no centro de um sistema misto 
regulado – Um sistema de saúde tanto mais forte  
quanto mais fortes sejam os diferentes setores

Óscar Gaspar*

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem sido um sucesso nestes seus 
primeiros 39 anos e contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento 
do país e para o bem-estar dos portugueses. Hoje somos o país que somos 
porque os portugueses têm uma cobertura em termos de saúde que, para 
além de dar confiança e transmitir segurança, esteve na base dos resulta-
dos alcançados em termos de aumento de esperança de vida, redução da 
mortalidade infantil, excelência na investigação e na prestação de cuida-
dos de saúde etc. Como corolário, o SNS tem sido também um fator de 
coesão social e um indutor do crescimento económico.

O tema é tão importante que em boa hora o Conselho Económico e 
Social levantou este debate a que a CIP – Confederação Empresarial de 
Portugal se associou, carreando algumas reflexões.

No espírito do que advogava o relatório da Fundação Calouste Gul-
benkian “Um futuro para a Saúde”1, assumimos que “todos temos um 
papel a desempenhar” e, como tal, em 2015 foi criado na CIP o Conselho 
Estratégico Nacional da Saúde.

* Representante da CIP, Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada.
1 www.gulbenkian.pt/.../FuturodaSaude2014/RelatorioFuturodaSaudePT2014/ index.html 
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O Conselho Estratégico Nacional da Saúde da CIP tem contribuído 
com diversas propostas para a sustentabilidade do Serviço Nacional de 
Saúde, para a qualidade e acesso aos Cuidados de Saúde e para a promo-
ção da competitividade da área da Saúde em Portugal.

Nesse âmbito foi realizado o estudo “O Setor da Saúde – Organização, 
Concorrência e Regulação”2. Conclui o estudo que “o quadro que o legis-
lador estabeleceu para o setor da saúde, designadamente no domínio da 
prestação de cuidados, traduz-se numa relação de articulação e comple-
mentaridade entre setor público e setor privado, que não afasta, por um 
lado, a relação de concorrência entre setor público e setor privado e, por 
outro lado, não pode ser entendida enquanto uma relação de subalterni-
zação do setor privado em relação ao setor público, como se aquele assu-
misse uma relação de subsidiariedade em relação a este”.

A premissa de base da Constituição da República Portuguesa é a garan-
tia do Estado assegurar a todos os cidadãos, o acesso geral e tendencial-
mente gratuito aos adequados cuidados de saúde, sendo que, para tal, 
pode organizar serviços próprios ou recorrer à contratualização de pro-
fissionais ou entidade privadas. Para mais, o Estado tem também o dever 
de assegurar uma racional e eficiente cobertura territorial de recursos 
humanos e unidades de saúde e, para tanto, a Lei de Bases da Saúde prevê 
que o Ministério da Saúde contrate “com entidades privadas a prestação 
de cuidados de saúde aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde 
sempre que tal se afigure vantajoso, nomeadamente face à consideração 
do binómio qualidade-custos, e desde que esteja garantido o direito de  
acesso”.

Sabemos que a Lei de Bases está precisamente em fase de revisão e este 
deve ser o momento para se motivar a sociedade para o debate essencial, 
para dar um correto enquadramento estrutural aos decisores políticos e 
se apontar para o que são as variáveis essenciais de um sistema de saúde 
do século XXI, sem se deixar aprisionar por (meros) preconceitos ideoló-
gicos ou pelo ruído das disfuncionalidades conjunturais. Uma boa revisão 
da LBS deve passar por afirmar que:

 i) O Sistema de Saúde deve ser centrado no cidadão e nas suas neces-
sidades em saúde;

 ii) O financiamento do SNS deve ser adequado e ter caráter plurianual;

2 http://cip.org.pt/wp-content/uploads/2017/11/cip_O_setor_da_saude_LIVRO.pdf
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 iii) O Sistema de Saúde deve evoluir no sentido de alargar e diversifi-
car as formas de prestação e de gestão dos serviços de saúde, em 
benefício dos cidadãos, independentemente da natureza pública, 
privada ou social das instituições prestadoras de saúde, salvaguar-
dados os princípios de transparência, da prestação de contas e da 
avaliação de resultados. 

Sobre o argumento do acesso e do valor da igualdade, Hans Martens3 
responde que a desigualdade decorre de quem paga os serviços. A desi-
gualdade combate-se pela definição de quem paga e não pela propriedade 
dos hospitais. 

Estamos no âmago da questão público e privado no setor da saúde. E 
há quem insista numa visão maniqueísta, que não concebe a realidade sem 
ser em termos de perdas de uns e ganhos para outros. 

Pelo contrário, convocamos à discussão o estudo “Setor Privado da 
Saúde em Portugal”, que a consultora Augusto Mateus & Associados reali-
zou o ano passado para o Millennium BCP e em que concluía que o sector 
privado da saúde é cada vez mais relevante para a saúde dos portugueses, 
para a sustentabilidade do sistema de saúde e para o tecido empresarial 
nacional, correspondendo a cerca de 79 mil empresas, 130 mil empregos 
e 5,7 mil milhões de euros de faturação anual. 

Este estudo demonstra que, em Portugal, os fatores do sucesso da hos-
pitalização privada, são “a reputação, a excelência clínica, a tecnologia, o 
preço e a satisfação do cliente”. Reconhecendo a necessidade de se evoluir 
em Portugal do volume-based healthcare para value-based healthcare, os auto-
res concluíram que a poupança de recursos e a efetiva sustentabilidade 
do sistema, terá que se maximizar a satisfação dos doentes, “não só a qua-
lidade intrínseca dos serviços que lhe são prestados, mas também o cui-
dado, simpatia e a personalização no atendimento, a dedicação prestada 
pelos profissionais de saúde, o design, conforto e layout das instalações”.

Curiosamente, os diversos estudos anteriormente citados coincidem 
na necessidade de acabar com a confusão de papéis em que o Estado atua 
neste setor. Neste quadro, o Conselho Estratégico da Saúde da CIP tem 
alertado para a confusão de papéis que subsiste na governação da Saúde, 

3 https://healthfirsteurope.eu/news/uehp-factbook-private-hospitals-in-europe-supporting-
sustainable-health-systems/
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o que é potenciado pelo centralismo do sistema. Este assenta numa visão 
em que a tutela concentra em si, simultaneamente, funções de regulação, 
planeamento, orientação, acompanhamento, avaliação, regulamentação, 
auditoria e inspeção, ao mesmo tempo que assegura, ainda, parte subs-
tancial da prestação de cuidados e o financiamento.

Hoje ninguém (ou quase ninguém) põe em causa que o SNS seja o 
principal e maior pilar do sistema de saúde ou como afirmado pelo Senhor 
Ministro da Saúde “o eixo estruturante”, mas para que este mesmo sistema 
funcione de forma adequada há que reconhecer que temos em Portugal 
um sistema misto e tal exige uma clarificação das competências e respon-
sabilidade e uma regulação forte e atuante.

O tema da regulação em saúde é muito importante. Como ficava claro 
num outro estudo “Aqui, trata-se essencialmente de minimizar as falhas 
de mercado, mas também de evitar as falhas de governo. A questão funda-
mental é a de saber como pode a regulação neste setor garantir ao mesmo 
tempo a preservação das condições de concorrência e de equidade (regu-
lação social), quando nele se assiste habitualmente a uma sobreposição de 
funções e tarefas num mesmo stakeholder”4.

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) deve ser a guardiã das regras de 
funcionamento do sistema e a garantia para os cidadãos sobre o acesso aos 
cuidados de saúde, que devem ter padrões de qualidade e de segurança com 
iguais níveis de exigência, independentemente da instituição em causa, 
ao mesmo tempo que pode ter um valioso papel na literacia em saúde e 
na informação sobre os ganhos em saúde e a eficiência das instituições. 

A ERS é fundamental ao sistema e por isso surpreende que tantos, por 
ação e/ou por omissão, criem obstáculos ao desenvolvimento da sua ativi-
dade tal como legal e estatutariamente está previsto. 

Este tema da regulação foi também amplamente discutido na Con-
venção Nacional de Saúde realizada em junho passado, na sua conferên-
cia “Público. Privado. Social: A complementaridade do Sistema de Saúde 
como um ganho para o Utente”. Nesse mesmo painel resultaram conclu-
sões como a necessidade de: 

	 •	 “Assumir	que	o	sistema	de	saúde	é	misto	e	que	a	complementaridade	
é ponto essencial do sistema porque é a articulação entre sectores 

4 In A reforma do sector da saúde: uma realidade iminente, de Nazaré Costa Cabral, Olívio 
Mota Amador e Guilherme W Oliveira Martins, página 14
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público, privado e social que permite maximizar ganhos efetivos 
para o doente”

	 •	 “Reconhecer	complementaridade	dos	setores	social	e	privado	como	
forma de combater desertificação do interior e racionalização de 
recursos

	 •	 “Harmonizar	e	simplificar	as	regras	de	licenciamento
	 •	 “Rever	o	regime	das	convenções,	em	particular	da	ADSE	para	asse-

gurar concorrência justa.”

Estas são matérias para as quais o Conselho Estratégico Nacional da 
Saúde da CIP (CENS) está atento, a que acrescentamos a preocupação 
com o desafio demográfico. A pirâmide etária portuguesa obriga a alertas 
na componente económica, orçamental, social e até de soberania, mas no 
setor da saúde também se prevê um enorme impacto.

Temos que nos preparar para este futuro. Também por entender que os 
problemas são estruturais, o CENS tem defendido medidas como:

	 •	 Definição	de	orçamentos	plurianuais,	alinhados	com	as	prioridades	
do Plano Nacional de Saúde

	 •	 Cumprimento	dos	prazos	de	pagamento	acordados.
	 •	 Alargamento	da	avaliação	económica	a	todas	as	tecnologias	inova-

doras no domínio da saúde.
	 •	 Apoio	focado	à	internacionalização	das	empresas	da	área	da	saúde.
	 •	 Apoio	às	iniciativas	para	apresentação	de	uma	oferta	portuguesa	

para Turismo Médico.

A saúde é um assunto muito sério e os portugueses bem merecem um 
debate muito sério sobre a sustentabilidade do sistema de saúde e do SNS. 
Da parte do setor privado, deixo a garantia de querer colaborar nas soluções 
e de disponibilidade para investir e reforçar a oferta e a competitividade 
do país. Recuso a abordagem de trincheira e ainda mais a de confronta-
ção. O país precisa de um SNS sustentável e este é um desafio para todos.
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Comentário: A Perspetiva do Setor Social

Manuel de Lemos*

Antes de trazer o olhar do setor social a este debate, começo por afir-
mar ser um adepto fervoroso e convicto do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) e considero-o absolutamente fundamental em nome da dignidade 
humana, da cidadania, da qualidade de vida e da coesão social. É segura-
mente uma das maiores conquistas da nossa democracia. E 40 anos depois 
da sua fundação importará, sem pessimismo, mas com realismo, olhar para 
onde estamos e sobretudo para onde vamos. 

Feita esta declaração, quero também dizer que o SNS só cumprirá essa 
função se for centrado mesmo nos doentes/utentes/clientes – tenho muito 
respeito pelo Estado e pelos profissionais mas nem as contas publicas, nem 
os profissionais devem/podem ser o centro do SNS –, no acesso efetivo (não 
é acesso efetivo marcar uma consulta que não seja de rotina para 6 meses 
depois, ou esperar 5h na urgência, ou ver adiada no próprio dia, sem expli-
cações, uma cirurgia programada; a este propósito, os tempos de espera 
referidos na presente publicação pelo Professor Jorge Simões são elucida-
tivos sobretudo se tivermos em consideração que são repetíveis em mui-
tas outras áreas e hospitais). Essencial ao SNS é ainda a qualidade técnica 
da prestação de cuidados, em instalações condignas e a valores acessíveis 
para o cidadão.

* Presidente da União das Mutualidades Portuguesas, Conselheiro do CES.
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Ora, é forçoso reconhecer que mais de 40 anos depois da criação 
do SNS, os portugueses não foram capazes de colocar o SNS no pata-
mar que referi sem prejuízo de reconhecer os enormes avanços em 
sede de saúde publica que os indicadores bem constatam.

Mais: devo dizer que tenho muito a sensação que, nos últimos anos, se 
está mesmo a assistir a um esboroamento constante e perigoso do SNS, 
com a insatisfação crescente dos cidadãos, dos profissionais e dos respon-
sáveis pelas contas publicas (os recursos financeiros são sempre escassos).

Chegado a este ponto, importa colocar aquele que é o pecado origi-
nal dos dois documentos pelos grupos coordenados pelos Professor José 
Pereira Miguel e Professor Jorge Simões. E o pecado original reside no facto 
de ambos os documentos reduzirem o SNS ao Serviço Publico de Saúde 
(que designarei por SPS). Ora nem a constituição, nem a legislação ordi-
nária, reduzem ou confundem o SNS com o SPS; e isto, sem prescindir do 
papel de garante que o SPS deve ter em sede de SNS. E por isso o sector 
social sempre assumiu não pretender ser mais do que complementar ao 
SPS no quadro do SNS. De facto, a meu ver, o que não se deve/pode fazer 
e confundir/reduzir, é o SNS ao serviço público de saúde. Na verdade, a 
Constituição utiliza o termo “nacional” e não o termo “público”; da mesma 
forma que, não se pode confundir “mercado” com “serviço público” (o que 
é prestado pelo Estado e pelas instituições de utilidade pública). E isto deve 
ser realçado porque é importante reconhecer que o Setor Privado tem, 
também, uma importância decisiva e legitimidade de intervenção, embora 
nas condições e prioridades conformes com a sua natureza lucrativa e pri-
vada. Não se trata, pois, de diabolizar o sector privado, como se refere no 
trabalho coordenado pelo Professor Pereira Miguel (seria redutor e mes-
quinho) mas apenas de colocar cada um “no seu galho”; na perspetiva sim, 
da presença no sector da saúde de organizações livres de cidadãos, onde 
o Estado não conseguiu, não consegue, nem conseguirá estar presente.

Dito de outra forma, é importante que se perceba de uma vez por todas 
que o serviço público que prestam as Instituições de Economia Social 
não está no mercado. É que esta não é uma questão de direito mercantil; 
esta é uma questão central de política social, cujas opções se determi-
nam por critérios sociais e não de concorrência mercantil. Em suma, é 
importante que os portugueses e o Estado percebam que a disponi-
bilidade de cooperação das Instituições de Economia Social no sector 
da saúde é uma disponibilidade séria, rigorosa, competente, assente 
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num conjunto de princípios e valores que resultam da sua natureza 
e vocação histórica, na consciência efetiva de que estamos perante 
direitos-deveres dos cidadãos e das instituições.

Neste plano, não parece ser admissível reduzir a participação do sector 
social a uma espécie de capitis diminutio que lhe limite a complementari-
dade à RNCCI, como ambos os trabalhos de uma forma ou de outra suge-
rem (a este propósito é deveras interessante constatar que o documento 
coordenado pelo Professor Jorge Simões considera a RNCCI no grupo “do 
que parece ter corrido bem”; isto é, precisamente a Rede que foi confiada 
ao sector social! Poderíamos fazer um exercício semelhante para os hos-
pitais devolvidos às Misericórdias nos termos do Decreto-lei nº138/2013, 
em que claramente estamos a fazer mais com menos. Ou, como sempre 
fizemos até agora, mandamos matar o mensageiro? O que pretendemos 
dizer é que, no quadro da complementaridade, o sector social pode prestar 
cuidados de saúde, desde os cuidados de saúde primários, aos agudos, da 
RNCCI e Paliativos aos MCDT`s, da medicina dentária às farmácias, etc.

No entanto, com a maior estima e consideração intelectual e pessoal 
que nutro pelos autores dos trabalhos devo dizer que fiquei impressionado 
por aquilo que designarei por “excesso de politicamente correto” em sede 
de abordagem à verdadeira realidade de Setembro de 2018.

Então:

 1) Que avaliação fazer do SPS quando numa das regiões mais pobres e 
desertificadas da Europa (Vila Real e Bragança) há grupos privados 
a investir (com certeza com estudos de oportunidade exaustivos e 
seguras expectativas de sucesso)?

 2) Onde imaginar que esses grupos irão/estão a recrutar profissionais 
para essas unidades? 

 3) Qual a situação em termos de recursos humanos nas escalas de 
urgências aos fins de semana de alguns dos hospitais de média e 
média-grande dimensão? Que sugestões para repor os recursos 
humanos? 

 4) Que recursos financeiros para a modernização dos pequenos hos-
pitais que recebem e cuidam diariamente alguns milhares de por-
tugueses (p.ex. Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Ovar, 
Estarreja, Águeda, Tondela). E para os grandes?

 5) Como vai o SPS cuidar das demências? Com que recursos huma-
nos, materiais e financeiros?
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 6) Como vai o SPS lidar com o apoio domiciliário medicalizado? E 
com a transformação imparável das ERPIs em unidades de cuidados 
continuados fora, ou dentro da RNCCI, mas sempre a exigir mais 
recursos humanos especializados (médicos e enfermeiros sobre-
tudo)?

 7) Nos últimos meses, temos visto o Bastonário da Ordem dos Médi-
cos reclamar da falta de algumas especialidades médicas nos Hospi-
tais do SPS, como é o caso dos Obstetras. É assim? Se é, como repor 
essas especialidades? Quanto tempo? Quanto custa? Há recursos 
financeiros para isso?

 8) Que politicas no SNS para o envelhecimento e doentes crónicos? 
Vamos continuar como há 40 anos, à mínima gripe ou surto de 
calor, a ter cortejos de ambulâncias para as urgências para gáudio 
de certos meios de comunicação e de políticos demagogos?

 9) E como olha o SPS para os cidadãos do interior? Para os de Pedró-
gão, os de Vinhais, os da Beira Interior ou os do Alentejo profundo 
muitas vezes a mais de 100Km de um Hospital ou de uma urgência 
básica? Será o SPS um promotor da desertificação do território?

 10) Deixei para o fim aquilo a que eu chamo a pergunta do milhão de 
dólares. Perante uma situação de insegurança, de instável situação 
de saúde, o cidadão interrogar-se-á sobre o regime jurídico da enti-
dade que lhe vai/pode prestar cuidados de saúde rápidos, de quali-
dade, em boas instalações, se o custo for completamente suportável 
por ele, isto é, tendencialmente gratuito? Exige que a Unidade seja 
do SPS?

Conclusões do ponto de vista do sector social 

 A) Visto o que referi, a verdadeira realidade, 40 anos depois, está a 
dar razão aos que, como eu, entendem que as Instituições de Eco-
nomia Social são e devem continuar a ser (eu diria, cada vez mais) 
um garante do SNS, entendido, como disse acima, numa perspetiva 
de complementaridade ao Setor Público:

 B) É neste contexto que as Instituições de Economia Social, pela sua 
rede de proximidade, de capilaridade, pela sua flexibilidade e pelo 
prestígio que têm junto dos profissionais e, sobretudo das comuni-
dades, se assumem como, cada vez mais, imprescindíveis no SNS, 
em todos os seus pilares.
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 C) A circunstância de organizações da comunidade tomarem em suas 
mãos a prestação, com qualidade, de cuidados de saúde, é sinal ine-
quívoco de responsabilização, de participação e de cidadania.

 D) Essa participação, insiste-se, deve ser sempre levada a efeito no qua-
dro da cooperação e da complementaridade com o Estado, desde 
logo, porque no quadro constitucional é a ele Estado, que, em última 
análise, cabe a responsabilidade pela prestação de cuidados de saúde 
aos cidadãos.

 E) Logo, a responsabilização de Governos ou Ministros pelo funcio-
namento do SNS e do SPS, sem uma reflexão séria e responsável, 
não será outra coisa senão luta política de primeiro grau. 

 F) Um outro aspeto que o sector social reclama, é a necessidade de 
olhar para a prestação de cuidados como um todo (e também e já 
agora, sobretudo em sede de financiamento). Para ser mais explí-
cito, dois exemplos: de que vale uma prótese de anca feita pelo mais 
reputado cirurgião no mais tecnológico de todos os hospitais se, a 
seguir, o início dos tratamentos de fisiatria demorarem um mês para 
começar? Ou para que serve que na Rede de Nacional Cuidados 
Continuados a preocupação dos serviços de Estado seja verificar 
os quadros de recursos humanos dos parceiros sociais e privados, 
e nunca valorizar os resultados?

 G) Estamos obviamente no domínio daquilo a que Michael Porter e 
outros vêm chamando o Value Based Healthcare System, ou seja, um 
sistema que maximize o valor dos cuidados integrados prestados 
aos doentes, reduzindo paralelamente o custo da prestação desses 
mesmo cuidados. E isto é particularmente verdade numa realidade 
social como a nossa, assente numa população cada vez mais enve-
lhecida e em que o resultado que pretendo alcançar radica na pre-
venção e na integração de cuidados.

 H) Neste contexto, o Estado deve desenvolver mecanismos transver-
sais de controle e fiscalização que se aplicarão a todos os sectores. 
Admitir seriamente comparar-se!!! 

 I) Devem ser, pois, implementados progressivamente modelos de 
financiamento que privilegiem o resultado em termos de ganhos 
de saúde para os cidadãos 
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Como as Misericórdias são instituições que celebram a vida, gostaria 
de deixar uma mensagem de esperança e um pedido:

A mensagem é que hoje, como há 520 anos, as pessoas podem contar 
com as Misericórdias e com o sector social para mais e melhores cuidados 
de saúde aos portugueses; e a custos mais baixos!

O pedido é para me juntar ao Senhor Presidente da República para 
que deixemos de “fazer de conta”. Coloquemos as pessoas no centro das 
nossas preocupações, dispamos os preconceitos e pressupostos, reforce-
mos a prevenção, abramos as portas às parcerias e juntemos forças para, 
também na saúde, construirmos um Portugal mais coeso, mais inclusivo 
e onde valha a pena viver. Acredito que em conjunto conseguiremos cum-
prir a nossa Missão! 



71

Comentário

Alexandre Abrantes*

Papel do Estado 
Está bem estabelecido que o Estado tem um papel fundamental no setor 
da saúde porque a saúde é um bem público e porque o mercado da saúde 
é muito imperfeito e iníquo. Não existe nenhum país ou sociedade em que 
o Estado não tenha um papel de relevo no setor da saúde.

O Estado intervém como: 

 a) Promotor e protetor da saúde da população, regulando as condições 
ambientais relevantes para a saúde, assim como os comportamen-
tos individuais nocivos para a saúde; 

 b) Financiador dos cuidados de saúde, nomeadamente como segura-
dor contra gastos catastróficos;

 c) Organizador ou mesmo prestador de cuidados de saúde;
 d) Regulador das profissões médica, enfermagem e outras relevantes 

para a saúde; e
 e) Defensor dos direitos dos cidadãos, dos doentes e outros utilizado-

res dos serviços.

As opiniões são menos consensuais no que diz respeito ao grau de envol-
vimento do Estado, no financiamento e na prestação, aos limites entre a 
ação do Estado e dos setores privado e social.

* Professor, Escola Nacional de Saúde Pública – Universidade Nova de Lisboa e Secretário-Geral da 
Cruz Vermelha Portuguesa.
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Apesar do imperativo constitucional que impõe ao Estado a obrigação 
de oferecer acesso universal e “gratuito” aos cuidados de saúde, é claro que 
o objetivo é irrealista e causa mal-entendidos e constrangimentos políti-
cos aos governantes. Nenhum país consegue financiar e/ou prestar a toda 
a população todos os cuidados de saúde de que precisam, a custo zero. Em 
todo lado existe um racionamento, mais ou menos explícito, em relação 
a quem recebe o serviço e em relação aos benefícios que são oferecidos 
pelo sistema de saúde estatal. Também é claro que as famílias contribuem 
de forma direta para pagar as contas dos serviços de saúde que utilizam. 

Nos anos 90, houve várias tentativas de tornar esse processo de racio-
namento transparente e explícito, nomeadamente através de pacotes de 
serviços de saúde comprovadamente custo-efetivos, mais ou menos com-
pletos, consoante a capacidade financeira do respetivo serviço público de 
saúde. Mas nenhum governo democrático teve a capacidade de fazer tal 
sistema, porque os custos políticos eram insustentáveis. Na realidade o 
processo de racionamento continua a ser implementado como antes, no 
dia a dia, consulta a consulta, pelo médico que decide quem vai receber 
qual tratamento. 

Muitos defendem que, em Portugal, o Estado deveria fazer um maior 
investimento na saúde, aumentar a sua presença no setor. Mas mais dinheiro 
para o setor da saúde, implicaria menos dinheiro para outros setores, nome-
adamente para a segurança dos cidadãos, para infraestrutura económica 
ou educação, setores onde a presença do Estado também é primordial. 

Dizem outros, que se poderia fazer mais com o que atualmente se gasta 
na saúde, através de ganhos de eficiência. Acreditamos que, neste momento, 
depois da recente crise económica e financeira, o sistema nacional de 
saúde já foi ajustado no que diz respeito às ditas “gorduras” e ineficiências. 

Sistema de Saúde e SNS
Em Portugal, como em todos os outros países o sistema nacional de saúde 
inclui uma rede complexa de serviços de saúde e bem-estar, incluindo ser-
viços do Estado, de agentes privados e do setor social.

O debate gira em torno de quem faz o quê, dos limites entre os respe-
tivos “territórios”, dos conflitos de interesse dos que operam em mais do 
que um setor. 

Em primeiro lugar, debate-se se o Estado deveria agir, principalmente, 
como o grande financiador, deixando ao mercado privado e do setor social 
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a prestação de serviços de saúde. Segundo os defensores deste modelo, ao 
Estado só caberia organizar os cuidados de saúde em áreas onde o mer-
cado não conseguisse assegurar serviços sustentáveis, e para populações 
que não pudessem pagar os seguros ou copagamentos associados com os 
serviços de saúde privados. Outros, pelo contrário, defendem que o Estado 
deve manter um lugar primordial tanto no financiamento como na presta-
ção de cuidados de saúde, como forma de manter a equidade, a eficiência 
e coesão social do sistema. 

Em segundo lugar, não podendo financiar tudo para todos, discute-se 
o que é que o Estado deve priorizar? Uns defendem que os Estado deveria 
dar maior prioridade às intervenções mais custo-efetivas, à promoção da 
saúde e prevenção da doença, aos cuidados de saúde primários... em vez de 
dedicar a maior parte dos orçamentos aos hospitais e à medicina curativa. 
Em primeiro lugar, haverá que assegurar que existe evidência inequívoca 
de que as intervenções desses programas de saúde pública são realmente 
custo efetivos... Em segundo lugar, há que lembrar que muitas interven-
ções de base hospitalar, do tipo curativo ou reconstrutivo, de natureza clí-
nica e cirúrgica, são altamente custo-efetivas. 

Quanto à discussão sobre a prioridade relativa entre cuidados de saúde 
primários ou hospitalares, haverá que considerar que do ponto de vista das 
famílias, mesmo para as que têm menos recursos, é mais fácil planear e 
financiar pequenos gastos associados com consultas em regime ambula-
tório, do que fazer face com gastos “catastróficos” associados com inter-
namentos e intervenções de alta complexidade que aparecem de forma 
inesperada. Estes gastos são a causa mais frequente de insolvência fami-
liar. Nesta perspetiva, faria sentido que o Estado desse prioridade à sua 
função de segurador contra gastos catastróficos, mantendo uma rede de 
hospitais públicos, que preste esses serviços a quem os necessitar, inde-
pendentemente da sua capacidade para pagar. 

Saúde em todas as políticas
É aceite que o Estado tem um papel na defesa da saúde dos cidadãos e na 
promoção de ambientes e comportamentos que favorecem a saúde. Tam-
bém se entende que esse trabalho cabe não só ao ministério da saúde, mas 
também a outros setores, como o da agricultura, o dos transportes, etc.  
E aceitamos que aquilo que faz o ministério da agricultura ou das finanças 
não pode ir contra o que faz o ministério da saúde, e vice-versa. Daí a ideia 
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da saúde em todas as políticas... Mas o mesmo se pode dizer em relação a 
outros setores: a educação em todas as políticas, a segurança em todas as 
políticas, o desenvolvimento económico em todas as políticas. 

Gostaríamos, no entanto, que isto não fosse interpretado como uma 
subvalorização do ministério da saúde e dos programas e serviços que 
visam o controle das doenças, a redução da mortalidade e da incapaci-
dade. Muitos desses programas e serviços são provadamente custo-efeti-
vos e foram responsáveis pelos ganhos em saúde que se conquistaram nos 
últimos 100 anos. 

Estão na moda as políticas de cidades saudáveis e amigas dos idosos, 
os impostos sobre o açúcar e o sal, os orçamentos participativos na saúde, 
o abraço como forma de promoção da saúde... etc. Tudo muito louvável 
e interessante, embora muitas das intervenções incluídas nestes pacotes 
nunca tenham sido devidamente avaliadas. 

Mas no momento da verdade, quando uma pessoa tem um acidente 
coronário, ou vascular cerebral... não há cidade saudável que lhe valha. 
Precisa mesmo do INEM, da via verde vascular no hospital, da interven-
ção de alta tecnologia... Quando uma mulher tem um parto distócico ou 
um descolamento de placenta... não há programa de promoção da saúde 
que lhe valha, precisa mesmo de uma equipa de cirurgia experimentada, 
de sangue, de antibióticos...

Papel do setor social
O setor social ocupa, em Portugal, um lugar de relevo no sistema nacio-
nal de saúde. As Misericórdias, as mutualidades e a Cruz Vermelha Por-
tuguesa, oferecem uma rede importante de clínicas de medicina geral e 
especializada, laboratórios, hospitais, serviços de cuidados continuados e 
assistência domiciliar, que complementam o Serviço Nacional de Saúde e 
assistem uma parte importante da população. Só as mutualidades incluem 
mais de 2 milhões de associados! 

Diz-se que o setor social tem algumas vantagens, quando comparada 
com o setor público, nomeadamente na identificação precoce das neces-
sidades das comunidades, na mobilização e criação de capital social (só a 
Cruz Vermelha Portuguesa tem mais de 5000 voluntários) e na utilização 
das redes sociais para promover a saúde e prevenir a doença. 

Mas o setor atravessa neste momento sérios desafios, nomeadamente 
quanto à estrutura deste mercado. Grande parte das organizações do setor 
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social nasceram no tempo em que a intervenção do Estado era muito limi-
tada, havendo a necessidade de criar um sistema privado de entreajuda e 
solidariedade, para assegurar aos seus membros proteção social em casos 
de desemprego, invalidez, doença, etc. Entretanto, o papel do Estado foi 
crescendo, assumindo responsabilidade crescente nestas áreas. Mais, hoje, 
até o setor privado começou a oferecer produtos para este fim, pelo que se 
discute qual será o papel residual para o setor social. Será que lhe resta ser 
complemento marginal do Estado? Será que lhe sobra ser operador contra-
tado pelo Estado? Outro problema do mercado das organizações do setor 
social é o facto das Misericórdias e o Montepio Geral ocuparem uma posi-
ção dominadora no setor, deixando pouco espaço para outras organizações. 

O setor social enfrenta também sérios desafios na área do seu financia-
mento. Tradicionalmente, as organizações do setor social eram financiadas 
pelas cotizações dos sócios, por doações de beneméritos e mecenas, e por 
alguns subsídios do Estado. Hoje, existe dificuldade em cobrar aos asso-
ciados, os mecenas são volúveis e mudam de “causa” com frequência, e os 
subsídios do Estado oscilam ao sabor dos ciclos políticos. Por isso, estas 
fontes constituem hoje menos de 30% do financiamento das organizações 
sociais, que dependem cada vez mais das vendas e serviços prestados, em 
grande parte ao Estado. 
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O Papel dos Cidadãos, os Direitos e os Deveres

Rui Lourenço* (coordenador), José Pereira Miguel**, Maria  
do Céu Machado***, Dagmara Kondek Paiva****, Carolina 

Santos*****, Ana Matos Pires******, Guadalupe Simões******* 

I. Enquadramento
Nos nossos dias, a saúde resulta de um complexo sistema adaptativo de 
interações entre os indivíduos e o seu ambiente, que integra fatores fisioló-
gicos, mentais e comportamentais, fatores sociodemográficos e o estatuto 
socioeconómico. Os ganhos em saúde criam, por sua vez, outros processos 
que afetam sistemas mais complexos, de que é exemplo o aumento da espe-
rança de vida e as transições demográficas e epidemiológicas que redefinem 
a vida pessoal, social e política ou outros, como o sistema alimentar global.

A sociedade do conhecimento, a melhoria socioeconómica, a doença 
crónica e a inovação tecnológica apontam para a enorme complexidade 
que recai sobre a saúde e os riscos para a saúde no século XXI.

* Médico de Medicina Geral e Familiar e Professor, Escola Superior de Saúde e Departamento de Ciên-
cias Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve.
** Médico e Professor Jubilado, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
*** Pediatra, Professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e Presidente do INFARMED.
**** Médica de Medicina Geral e Familiar, Doutorada em Saúde Pública, Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto, Investigadora na EPIUnit – Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto.
***** Docente e Doutoranda em Saúde Pública, Escola Nacional de Saúde Pública- Universidade Nova 
de Lisboa.
****** Médica Psiquiatra e Professora, Universidade do Algarve.
******* Enfermeira, Dirigente Nacional do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.
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A OMS publicou, em 2015, uma nova definição de saúde como sendo a 
aptidão de cada cidadão para se adaptar e gerir os desafios físicos, sociais 
e emocionais e bem-estar, enquanto estado dinâmico que exige uma com-
preensão multidimensional e duas perspetivas, objetiva e subjetiva. Para 
este efeito é particularmente relevante a literacia, tendo os últimos Pla-
nos Nacionais de Saúde (2011-2016 e 2016-2020) proposto “a cidadania e 
a literacia em saúde” como um dos seus 4 pilares, dedicando um capítulo 
a esta matéria. 

Considerada assim a participação dos cidadãos na sua saúde e no sis-
tema de saúde como uma prioridade, foram utilizados alguns aspetos do 
documento “People in control of their own health and care the state of involve-
ment” do King ś Fund (2014), para permitir melhor enquadrar o trabalho 
a que os autores se propõem. Este documento propõe seis abordagens:

	 •	 Abordagem	do	cidadão/consumidor	–	a	saúde	e	os	cuidados	de	
saúde são vistos como um mercado no qual o cidadão (paciente/con-
sumidor) está envolvido, fazendo escolhas sobre serviços e respon-
dendo o mercado às suas preferências. O envolvimento do paciente 
é visto como um meio para melhorar a qualidade.

	 •	 Abordagem	democrática	–	as	pessoas	têm	direitos,	políticos,	sociais	
e económicos como cidadãos, devendo estes ser envolvidos na forma 
como aqueles se processam.

	 •	 Abordagem	de	boas	práticas	e	nos	resultados	–	uma	abordagem	
baseada na ética e nos resultados, que significa fazer de acordo com 
as boas práticas para atingir os melhores resultados. Reconhece que 
os melhores cuidados aplicados ao indivíduo, naquela circunstância, 
resultam da aplicação da medicina baseada na evidência, da experi-
ência e do conhecimento. O envolvimento do paciente é essencial 
para a avaliação do risco relativo e do benefício associado à tomada 
de decisão.

	 •	 Abordagem	de	valor	–	a	abordagem	baseada	no	valor,	para	alcançar	
verdadeiramente o melhor “value for money” da saúde e dos cuidados 
de saúde, implica conhecer e responder ao que as pessoas precisam 
e querem. Desta forma, podemos prestar cuidados que correspon-
dam às suas preferências, de forma a que os pacientes recebam “the 
care they need (and no less), and the care they want (and no more)”.

	 •	 Abordagem	de	sustentabilidade	–	uma	abordagem	baseada	na	sus-
tentabilidade procura envolver as pessoas na gestão da sua própria 
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saúde e nos cuidados de saúde, de forma a minimizar a utilização 
dos serviços (num contexto de prevalência de doenças crónicas e 
de população envelhecida).

	 •	 Abordagem	centrada	no	utente	–	o	sistema	de	saúde	e	os	cuidados	
de saúde devem ser centrados nos utilizadores, promovendo a sua 
independência, a coordenação e a integração de cuidados, em vez 
de cuidados isolados e fragmentados. O envolvimento dos pacien-
tes é um componente essencial da prestação de cuidados mais cen-
trados na pessoa, adaptados e adequados às suas necessidades e aos 
valores individuais.

É neste contexto que o painel “O Papel dos cidadãos, Direitos e Deve-
res” abordará os temas dos determinantes da Saúde, desigualdades em 
Saúde e a responsabilidade dos cidadãos, da gestão integrada da doença 
crónica, da influência da Literacia em Saúde, dos consumidores, comuni-
dades e organização do sistema de Saúde e, finalmente e de forma mais 
específica, as restrições aos direitos individuais para defesa do interesse 
público (tratamento e internamento compulsivo com privação da liber-
dade e outras), no contexto da Saúde Mental.

II. Os determinantes da saúde, as desigualdades em saúde e a respon-
sabilidade dos cidadãos1

A saúde e o bem-estar dos cidadãos e das comunidades são influenciadas 
por uma série de fatores que estão tanto dentro, como fora do controlo 
dos indivíduos. Ao longo das últimas 3 décadas, o modelo de Dahlgren e 
Whitehead2, que captura as inter-relações entre esses fatores (descrevendo 
as camadas de influência sobre o potencial de saúde de um indivíduo: os 
fatores fixos, como a idade, o sexo e a genética, e um conjunto de fatores 
potencialmente modificáveis, expressos como uma série de camadas de 
influência, incluindo o estilo de vida pessoal, físico e social, o ambiente 
e as condições socioeconómicas, culturais e ambientais mais vastas), tem 
sido útil por permitir uma discussão sobre o tamanho de cada uma das 
camadas, bem como sobre a viabilidade para alterar fatores específicos, 

1 Rui Lourenço e José Pereira Miguel
2 Dahlgren G & Whitehead M (1991) Policies and strategies to promote social equity in health. 
Institute for Future Studies, Stockholm, https://core.ac.uk/download/pdf/6472456.pdf
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e ações complementares que seriam necessárias para influenciar fatores 
vinculados em outras camadas. 

           Fonte: Dahlgren G & Whitehead, (1991) 

A partir de 2003, com a publicação por parte da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) do documento intitulado “Solid Facts”3, onde se reviam 
as evidências conhecidas sobre as relações causais entre os fatores sociais 
e ambientais e a saúde e o bem-estar das pessoas e das populações e se 
reconhecia o gradiente social como uma associação entre a posição de um 
indivíduo na hierarquia social e a sua saúde (uma vez que este se estende 
dos escalões mais elevados da sociedade para os mais baixos, sugerindo 
que todos os cidadãos são afetados em maior ou menor grau pelo gradiente 
social), foi-se introduzindo na agenda política internacional o tema dos 
determinantes sociais da saúde, que viriam a ser definidos pela OMS no 
seguimento da publicação pela Comissão para os Determinantes Sociais 
da Saúde. Criada em 2005 por iniciativa do secretário-geral da OMS4, JW 

3 WHO Europe, Social determinants of health. The solid facts. Second edition, Edited by 
Richard Wilkinson & Michael Marmot, http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/
social-determinants-of-health.-the-solid-facts
4 CSDH (2008). Closing the gap in a generation: health equity through action on the 
social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of 
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prestação de cuidados mais centrados na pessoa, adaptados e adequados às suas 
necessidades e aos valores individuais. 

É neste contexto que o painel “O Papel dos cidadãos, Direitos e Deveres” abordará os temas 
dos determinantes da Saúde, desigualdades em Saúde e a responsabilidade dos cidadãos, da 
gestão integrada da doença crónica, da influência da Literacia em Saúde, dos consumidores, 
comunidades e organização do sistema de Saúde e, finalmente e de forma mais específica, as 
restrições aos direitos individuais para defesa do interesse público (tratamento e 
internamento compulsivo com privação da liberdade e outras), no contexto da Saúde Mental. 

 

II. Os determinantes da saúde, as desigualdades em saúde e a responsabilidade dos 
cidadãos22 

A saúde e o bem-estar dos cidadãos e das comunidades são influenciadas por uma série de 
fatores que estão tanto dentro, como fora do controlo dos indivíduos. Ao longo das últimas 3 
décadas, o modelo de Dahlgren e Whitehead23, que captura as inter-relações entre esses 
fatores (descrevendo as camadas de influência sobre o potencial de saúde de um indivíduo: os 
fatores fixos, como a idade, o sexo e a genética, e um conjunto de fatores potencialmente 
modificáveis, expressos como uma série de camadas de influência, incluindo o estilo de vida 
pessoal, físico e social, o ambiente e as condições socioeconómicas, culturais e ambientais 
mais vastas), tem sido útil por permitir uma discussão sobre o tamanho de cada uma das 
camadas, bem como sobre a viabilidade para alterar fatores específicos, e ações 
complementares que seriam necessárias para influenciar fatores vinculados em outras 
camadas.  

                                                           
22 Rui Lourenço e José Pereira Miguel 
23 Dahlgren G & Whitehead M (1991) Policies and strategies to promote social equity in health. Institute 
for Future Studies, Stockholm, https://core.ac.uk/download/pdf/6472456.pdf 
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Lee, a Comissão para os Determinantes Sociais da Saúde veio a publicar, 
em 2008, o seu relatório final intitulado “Redução das desigualdades no 
período de uma geração: Igualdade na saúde através da ação sobre os seus 
determinantes sociais”, permitindo a definição dos determinantes sociais 
da saúde como os fatores que impactam a saúde e o bem-estar, ou seja, 
as circunstâncias em que nascemos, crescemos, vivemos, trabalhamos e 
envelhecemos. Incluem o rendimento e a distribuição do rendimento, a 
educação, a habitação, a segurança alimentar, o emprego e as condições de 
trabalho, o desemprego e a segurança no trabalho, a rede social, a inclusão 
e a exclusão social, e os serviços de saúde.

Após a publicação do relatório, sucederam-se as tomadas de posição 
acerca dos determinantes sociais da saúde, das quais se salienta, em 2011, 
a Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde, organizada 
pela OMS no Rio de Janeiro, no dia 21 de outubro, durante a qual os 125 
países participantes aprovaram a Declaração Política do Rio sobre Determi-
nantes Sociais da Saúde, onde se comprometiam a implementar uma abor-
dagem sobre os determinantes sociais da saúde com o objetivo reduzir as 
desigualdades em saúde5.

Health. Geneva, World Health Organization. http://www.who.int/social_determinants/
thecommission/finalreport/en/
5 Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España, Propuesta de 
políticas e intervenciones para reducir las desigualdades sociales en salud en España,Gac 
Sanit 2012;26:182-9 – Vol. 26 Núm.2,
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Num mundo marcado por uma rápida transição demográfica, com um progressivo aumento da 
esperança de vida e o envelhecimento da população, as projeções das Nações Unidas para a 
rapidez do envelhecimento (ou seja, o número de anos necessários para que a população de 
65 e mais anos passe de 7% para 14%), seja de 18 anos na Coreia do Sul, quando a França 
levou 115 anos, a Suécia 85 anos e Portugal 42 anos27. Ora, o aumento da esperança de vida, 
em conjunto com a evolução das condições de vida e de trabalho e do meio ambiente, 
produziu um aumento progressivo das doenças crónicas e de situações de multimorbilidades, 
sobretudo entre os mais velhos, a par do aparecimento de novas doenças.  

A esta carga dupla de doenças e multimorbilidades, ao envelhecimento da população mundial, 
às mudanças climáticas e ao aumento progressivo das desigualdades nas últimas décadas, 
somam-se as exigências das populações e o financiamento insuficiente dos sistemas de saúde, 
muitas vezes não-alinhado com as prioridades. Num mundo marcado pela globalização e pela 
sociedade de informação, pela inovação tecnológica, pela medicina genómica, pela inteligência 
artificial e pelo “Big Data”, a interação entre os operadores económicos internacionais e a 
saúde pública global, em particular nos setores do tabaco, das bebidas alcoólicas e produtos 
alimentares, levaram a uma definição dos denominados determinantes comerciais da saúde, 
entendidos como “as estratégias e abordagens utilizadas pelo setor privado para promover 
produtos e escolhas que são prejudicais para a saúde”28. 

                                                           
27 United Nations, World Population Prospects 2017, 
https://esa.un.org/unpd/wpp/Graphs/DemographicProfiles/ 
28 The commercial determinants of health Kickbusch, Ilona et al. The Lancet Global Health , Volume 4 , 
Issue 12 , e895 - e896, https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(16)30217-
0/fulltext#articleInformation 
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Num mundo marcado por uma rápida transição demográfica, com um 
progressivo aumento da esperança de vida e o envelhecimento da popula-
ção, as projeções das Nações Unidas para a rapidez do envelhecimento (ou 
seja, o número de anos necessários para que a população de 65 e mais anos 
passe de 7% para 14%), seja de 18 anos na Coreia do Sul, quando a França 
levou 115 anos, a Suécia 85 anos e Portugal 42 anos6. Ora, o aumento da 
esperança de vida, em conjunto com a evolução das condições de vida e 
de trabalho e do meio ambiente, produziu um aumento progressivo das 
doenças crónicas e de situações de multimorbilidades, sobretudo entre os 
mais velhos, a par do aparecimento de novas doenças. 

A esta carga dupla de doenças e multimorbilidades, ao envelhecimento 
da população mundial, às mudanças climáticas e ao aumento progressivo 
das desigualdades nas últimas décadas, somam-se as exigências das popu-
lações e o financiamento insuficiente dos sistemas de saúde, muitas vezes 
não-alinhado com as prioridades. Num mundo marcado pela globalização 
e pela sociedade de informação, pela inovação tecnológica, pela medicina 
genómica, pela inteligência artificial e pelo “Big Data”, a interação entre os 
operadores económicos internacionais e a saúde pública global, em par-
ticular nos setores do tabaco, das bebidas alcoólicas e produtos alimenta-
res, levaram a uma definição dos denominados determinantes comerciais 
da saúde, entendidos como “as estratégias e abordagens utilizadas pelo 
setor privado para promover produtos e escolhas que são prejudicais para 
a saúde”7.

6 United Nations, World Population Prospects 2017, https://esa.un.org/unpd/wpp/Graphs/
DemographicProfiles/
7 The commercial determinants of health Kickbusch, Ilona et al. The Lancet Global Health 
, Volume 4 , Issue 12 , e895 – e896, https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/
PIIS2214-109X(16)30217-0/fulltext#articleInformation
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É neste contexto que deve ser discutida a responsabilidade que cabe 
ao indivíduo para fazer escolhas que influenciarão a sua saúde, bem como 
o papel dos cidadãos numa sociedade de informação e a responsabilidade 
social pela saúde. 

De realçar que um dos problemas em enfatizar a responsabilidade 
social pela saúde é o de potencialmente encorajar os indivíduos a assumir 
menos responsabilidade pela sua saúde, podendo aumentar a passividade 
e a dependência quando alguém adoece uma vez que, numa sociedade de 
informação, os cidadãos ativos, informados e mais capacitados farão melho-
res escolhas sobre os seus estilos de vida e sobre a sua saúde (dada a rela-
ção bem documentada entre estilos de vida, carga de doença e os custos 
de saúde). Assim, para os defensores da responsabilidade individual sobre 
a saúde, faz sentido económico e médico responsabilizar moralmente os 
indivíduos pelas escolhas relacionadas com a sua saúde. 

Embora os cidadãos tenham, em geral, a capacidade de cuidar de sua 
própria saúde, a premissa que atribui uma maior responsabilidade indivi-
dual pela saúde ao acesso precoce à informação não tem em conta a forte 
associação entre os comportamentos de risco e os determinantes sociais 
da saúde e os eixos de desigualdade, a classe social, o género, a idade, a 
etnia e o território. Poder decidir livremente supõe condições equitativas 
para satisfazer as necessidades e para desenvolver capacidades sociais. 
A ignorância destas circunstâncias levaria paradoxalmente à responsa-
bilização das pessoas mais desfavorecidas, das mais pobres e das menos 
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É neste contexto que deve ser discutida a responsabilidade que cabe ao indivíduo para fazer 
escolhas que influenciarão a sua saúde, bem como o papel dos cidadãos numa sociedade de 
informação e a responsabilidade social pela saúde.  

De realçar que um dos problemas em enfatizar a responsabilidade social pela saúde é o de 
potencialmente encorajar os indivíduos a assumir menos responsabilidade pela sua saúde, 
podendo aumentar a passividade e a dependência quando alguém adoece uma vez que, numa 
sociedade de informação, os cidadãos ativos, informados e mais capacitados farão melhores 
escolhas sobre os seus estilos de vida e sobre a sua saúde (dada a relação bem documentada 
entre estilos de vida, carga de doença e os custos de saúde). Assim, para os defensores da 
responsabilidade individual sobre a saúde, faz sentido económico e médico responsabilizar 
moralmente os indivíduos pelas escolhas relacionadas com a sua saúde.  

Embora os cidadãos tenham, em geral, a capacidade de cuidar de sua própria saúde, a 
premissa que atribui uma maior responsabilidade individual pela saúde ao acesso precoce à 
informação não tem em conta a forte associação entre os comportamentos de risco e os 
determinantes sociais da saúde e os eixos de desigualdade, a classe social, o género, a idade, a 
etnia e o território. Poder decidir livremente supõe condições equitativas para satisfazer as 
necessidades e para desenvolver capacidades sociais. A ignorância destas circunstâncias 
levaria paradoxalmente à responsabilização das pessoas mais desfavorecidas, das mais pobres 
e das menos educadas e “mais doentes”, pela sua própria saúde e eventualmente pelos custos 
da sua saúde. 
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educadas e “mais doentes”, pela sua própria saúde e eventualmente pelos 
custos da sua saúde.

Não pode, por isso, deixar de se assumir que o acesso ao conhecimento 
faz parte integral dos determinantes sociais da saúde, não devendo ser ava-
liado a nível individual, mas conjuntamente com os restantes determinantes 
psicossociais da saúde. Uma cidadania ativa tem de considerar as condições 
de equidade para a tomada de decisões em saúde, tendo em conta as assi-
metrias de poder e as assimetrias de informação características da saúde.

Finalmente, e no que se refere aos cuidados de saúde, devemos antes 
de tudo contrariar a ideia muitas vezes prevalente de equiparar a saúde 
aos serviços de saúde. O acesso universal aos cuidados de saúde, inscritos 
nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da “Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável” das Nações Unidas é determinante para 
desafiar as iniquidades em saúde e é uma realidade no nosso país desde 
os anos 70, e um preceito constitucional desde 1976. No entanto, o acesso 
universal a cuidados de saúde de alta qualidade deve ter em conta, por um 
lado, as desigualdades em saúde e a lei dos cuidados inversos, que reco-
nhece que “os que mais precisam de cuidados de saúde são os menos pro-
pensos a recebê-los e por outro lado, aqueles que têm menos necessidades 
de cuidados de saúde tendem a usar mais os serviços de saúde (e de forma 
mais eficaz)” e, por outro, o modelo atual de governança e de coprodução 
em saúde, que propõe novos espaços públicos horizontais de participação 
cidadã (incluindo organizações não-governamentais e empresas privadas) 
para a tomada de decisões nos sistemas de saúde. Este modelo, que tem 
por base uma mudança social sustentada na teoria do diálogo colabora-
tivo como estratégia de decisão (governança) para a criação de soluções 
públicas, exigindo condições de inclusão de todos os intervenientes, de 
diversidade de representação e de interdependência (cada um deles ganha 
e oferece algo como cooperação), para que cada participante tenha como 
objetivo uma solução que possa ser aceite por todos, deve ter em conta a 
falta de participação habitual e o fraco empoderamento das populações, 
as assimetrias de poder e as desigualdades pré-existentes.

Se assim não for, o modelo – que supõe uma nova forma de sistema de 
saúde participativo, onde os cidadãos assumem novos papéis na sua rela-
ção com os profissionais, quer através da sua participação individual (como 
pacientes) quer a nível coletivo (através de associações de pacientes), sus-
tentado no modelo horizontal de saúde do “cidadão ativo”, informado e 
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tecnologicamente dotado (ciberdemocracia), corresponsável pela produção 
de saúde (individual e do sistema) e onde a prestação de contas deve ser 
regra – sofrerá uma importante assimetria de poder, que limitará a par-
ticipação dos mais fracos e desfavorecidos, remetendo-os à participação 
normativa, perante a incapacidade de alterar os acordos celebrados pelos 
intervenientes mais fortes e mais poderosos.

III. O cidadão e a gestão integrada da doença crónica8

O aumento da esperança de vida que decorre dos progressos da medicina, 
da melhoria socioeconómica e da baixa mortalidade infantil tem como con-
sequência o aumento da doença crónica associada a estilos de vida inade-
quados e ao crescente número de cidadãos com idade superior a 75 anos.

O cidadão deve ter responsabilidade seja na prevenção da doença cró-
nica através de um estilo de vida saudável com alimentação adequada e 
exercício físico regular, mas também na gestão da doença já estabelecida. 
Num documento recente (2015), a OMS propõe uma definição de saúde 
como a aptidão de cada cidadão para se adaptar e gerir os desafios físicos, 
sociais e emocionais. O envolvimento do cidadão portador de doença cró-
nica na gestão da sua doença é ainda essencial para que, além da saúde, 
tenha bem-estar pois é um estado dinâmico que exige uma compreensão 
multidimensional e duas perspetivas: objetiva e subjetiva. 

As dimensões do bem-estar incluem indicadores materiais (casa e 
ambiente), de saúde e segurança, educação, estrutura e relacionamento 
familiar, comportamentos e risco e perceção de saúde e bem-estar pelo que 
exigem uma estratégia de Saúde em todas as políticas como proposto no 
Plano Nacional de Saúde. O conceito Saúde em todas as políticas baseia-se 
na evidência de que ações e políticas da iniciativa de outros sectores têm 
repercussões positivas ou negativas na saúde e na equidade e implica uma 
abordagem intersectorial e a avaliação do impacto. Os níveis de planeamento 
incluem o Ministério da Saúde e outros Ministérios, Autarquias, Famí-
lias, Escolas, Sociedade Civil, Empresas e IPSS, Associações de Doentes.

O cidadão nomeadamente o portador de doença crónica deve ter, ao 
longo da vida, a oportunidade de melhorar a sua literacia em saúde seja 
na prevenção seja na gestão da doença e suas complicações. 70 a 80% dos 
doentes crónicos têm apenas necessidade de cuidados de suporte e auto-

8 Maria do Céu Machado
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gestão para o que é importante a literacia. A literacia em saúde, segundo 
Michael Marmot, inicia-se pela produção e partilha de informação e conhe-
cimento, para uma capacitação de cultura de proatividade e autocontrolo, 
desejando-se que o cidadão seja empowered, ou seja, tenha a máxima res-
ponsabilidade e autonomia individual.

O ciclo de vida tem períodos críticos que devem ser pensados como 
oportunidade. A OMS defende uma “medicina compreensiva, de oportu-
nidade e de proximidade” o que significa que a promoção da literacia e os 
cuidados devem ser prestados considerando o contexto familiar e social, 
em todos os momentos e locais, incluindo os cenários onde o cidadão vive 
e trabalha. Assim, a promoção da saúde e bem-estar deve ser um valor e 
uma responsabilidade partilhados entre os sectores público, privado, ter-
ceiro sector, academia, organizações da sociedade civil e autarquias 

Quanto à gestão integrada da doença crónica, o cidadão deve estar no 
centro, mas são essenciais a articulação entre níveis de cuidados e o traba-
lho em equipa multidisciplinar, em partilha e parceria, em que cada profis-
sional de saúde e o próprio cidadão têm definidas as suas ações e objetivos. 
A equipa tem uma liderança reconhecida, aceite e efetiva e cada um sabe 
a sua função e cumpre. O trabalho em equipa é promovido pela formação 
interdisciplinar e aprendizagem transformadora que significa formação não 
formatada em gabinete, mas pensada segundo as necessidades e característi-
cas da população ou do grupo-alvo. Esta estratégia é essencial para a adesão 
terapêutica e no controlo da polimerização, dois aspetos essenciais na gestão 
da doença crónica e que são fatores de risco de morbilidade e mortalidade. 
São exemplo, os processos assistenciais integrados (PAIs) dos modelos de 
acreditação específicos para doenças ou situações clínicas, multi e interdis-
ciplinares e que integram todos os níveis de cuidados de saúde (primários, 
hospitalares, continuados, de proximidade). São essenciais para minimi-
zação da polimerização quando os cuidados envolvem vários especialistas.

O modelo de Donabedian para avaliação da qualidade em saúde tem 3 
domínios e respetivos indicadores: estruturais, de processo e resultados. 
Encontra-se muita informação atualizada sobre as estruturas e os resul-
tados, mas pouca ou nenhuma sobre os processos e são estes que, além de 
condicionarem os resultados, são geradores de risco. Os processos assis-
tenciais integrados (PAIs) incidem sobre o processo. Na gestão da doença 
crónica, são tão ou mais importantes os cuidadores informais, habitual-
mente membros da família nuclear ou próximo que cuida diariamente de 
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pessoa com dependência, seja a higiene, alimentação, mobilidade, terapêu-
tica, necessidades cognitivas e emocionais em articulação com programas 
de formação e projetos da comunidade. Trata-se de uma atividade regular, 
continuada e invisível, uma “carreira” inesperada, sem recompensa nem 
reconhecimento geradora de menos saúde e bem-estar e de depressão e 
ansiedade. O impacto é proporcional ao tempo dedicado e ao tempo passado 
em coabitação. A perda de emprego e restrições económicas são comuns.

É URGENTE legislação específica sobre os cuidadores informais como 
elementos essenciais à gestão do doente crónico. 

IV. Influência da literacia em saúde na participação dos cidadãos na 
saúde e nos serviços de saúde9

Como acima se aflorou, as dificuldades que os cidadãos sentem em aceder, 
compreender, interpretar e comunicar informação de saúde resultam de 
um equilíbrio entre as suas competências individuais (a sua literacia em 
saúde) e as competências dos profissionais e das instituições de saúde em 
apresentar e comunicar informação de saúde, sendo que as várias litera-
cias em saúde (dos cidadãos, dos profissionais de saúde e das instituições) 
interferem diretamente no envolvimento e participação dos cidadãos na 
saúde.10 Nesta linha, o foco da literacia em saúde tem-se vindo a desviar 
das competências individuais dos cidadãos para enfatizar a interação entre 
estes e os profissionais e serviços de saúde.11 

Além disso, no contexto do envelhecimento populacional e de uma 
elevada prevalência de doenças crónicas, a participação dos cidadãos na 
gestão da sua saúde e o suporte providenciado pelos profissionais e pelos 
serviços de saúde (promovendo a “ativação” ou motivação e confiança dos 
cidadãos nessa participação) têm uma relevância fundamental nos cuida-
dos de saúde centrados nas pessoas.12/13

9 Dagmara Paiva
10 Institute of Medicine Committee on Health Literacy. Health Literacy: A Prescription to End 
Confusion. Washington (DC): National Academies Press (US); 2004.
11 Koh HK, Rudd RE. The Arc of Health Literacy. JAMA. 2015;314(12):1225-1226.
12 Laranjo L, Dias V, Nunes C, Paiva D, Mahoney B. Translation and Validation of the Patient 
Activation Measure in Portuguese People with Type 2 Diabetes Mellitus. Acta Med Port. 
2018;31(7-8):382-390.
13 Epstein RM, Street Jr RL. Patient-centered communication in cancer care: promoting 
healing and reducing suffering: 2007, Bethesda, M.D.
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No contexto português, em que se estima que 20% dos idosos não sai-
bam ler nem escrever14 e em que 49 a 73% da população apresente lite-
racia em saúde inadequada para participar de forma informada na sua 
saúde,15/16 o papel dos profissionais e das instituições é fundamental para 
ultrapassar as barreiras causadas pela baixa literacia dos cidadãos. Toda-
via, a materialização prática dos despachos governamentais 3618-A/2016 e 
6429/2017, que criaram o Programa de Literacia e Integração de Cuidados, 
na iniciativa SNS+ Proximidade, tem-se centrado sobretudo no aumento da 
literacia em saúde dos cidadãos. A iniciativa fomenta a utilização de plata-
formas como a Biblioteca Nacional de Literacia em Saúde para aumentar 
os conhecimentos de saúde da população, mas dado que esta Biblioteca 
é acessível através do portal eletrónico do SNS, tal pode potencialmente 
aumentar a desigualdade no acesso à informação. 

Ora, o maior envolvimento dos cidadãos exige melhorar a literacia em 
saúde dos outros dois elos: os profissionais e as instituições.17 É o caso da 
melhoria das indicações de orientação física e burocrática dentro dos ser-
viços de saúde, a utilização de linguagem clara e acessível e de formatos 
ajustados à baixa literacia da população e testados com a população alvo.18/19 
Isto é de particular importância nas pessoas mais idosas e nas pessoas com 
baixa fluência em português, como é o caso dos migrantes, que beneficiam 
com o apoio de tradutores oficiais na interação com os serviços de saúde. 
Por outro lado, o desenvolvimento e a publicação de orientações clínicas, 
de entidades como a Direção-Geral da Saúde, necessitam de atualizações 
mais regulares para acompanhar a melhor evidência disponível e da incor-
poração com maior frequência das preferências e dos valores dos cidadãos 

14 UNESCO eAtlas of Literacy. https://tellmaps.com/uis/literacy/ – !/tellmap/-1003531175.
15 Espanha R, Ávila P. Health Literacy Survey Portugal: A Contribution for the Knowledge 
on Health and Communications. Procedia Computer Science. 2016;100:1033-1041.
16 Paiva D, Silva S, Severo M, Moura-Ferreira P, Lunet N, Azevedo A. Limited health literacy 
in Portugal assessed with the Newest Vital Sign. Acta Med Port. 2017;12(30):861-869.
17 McCormack L, Thomas V, Lewis MA, Rudd R. Improving low health literacy and patient 
engagement: A social ecological approach. Patient Educ Couns. 2017;100(1):8-13.
18 Cindy Brach, Debra Keller, Lyla M. Hernandez, et al. Ten Attributes of Health Literate Health 
Care Organizations: Discussion Paper. National Academy of Sciences; 2012.
19 Brega AG, Barnard J, Mabachi NM, et al. AHRQ Health Literacy Universal Precautions 
Toolkit, Second Edition (AHRQ Publication No. 15-0023-EF). Rockville, MD: Agency for 
Healthcare Research and Quality; 2015.
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na decisão clínica.20 Também se impõe o desenvolvimento de uma cultura 
de formação contínua dos profissionais de saúde com atualização técnico-
-científica baseada na melhor evidência disponível e em técnicas de comu-
nicação centradas nas pessoas, para que as decisões dos cidadãos sobre a 
sua saúde possam ser verdadeiramente informadas e partilhadas com os 
profissionais de saúde.

V. Consumidores, comunidades e a organização do Sistema de Saúde21/22

A participação dos indivíduos e o seu empowerment para a tomada de deci-
são consciente e informada é uma abordagem antiga e de elevada tradição 
ao nível da saúde pública, definindo-se como o envolvimento ativo e/ou 
passivo dos consumidores nas agendas associadas aos cuidados de saúde 
(Tempfer et al., 2011). Trata-se, muitas vezes, de construir pontes entre os 
detentores dos recursos e os seus beneficiários finais, sob o primado dos 
valores democráticos e com fito na sustentabilidade e eficiência das ações 
(Rifkin et al., 2000). A participação individual e coletiva incentiva a cola-
boração, promove escolhas conscientes e abordagens multisectoriais na 
seleção de indicadores de avaliação do desempenho, facilitando a elimi-
nação de barreiras entre a teoria e a realidade (OMS, 2018). 

Quem se envolve nas questões relacionadas com a sua saúde e da comu-
nidade onde se insere, está mais capacitado a decisões acertadas sobre os 
fatores que afetam a sua vida e, numa perspetiva alargada, torna-se mais 

20 Santos P, Nazare I, Martins C, Sa L, Couto L, Hespanhol A. As Normas de Orientação 
Clínica em Portugal e os Valores dos Doentes. Acta Med Port. 2015;28(6):754-759.
21 Carolina Santos
22 Referências Bibliográficas:
OMS (2018) – WHO called to return to the Declaration of Alma-Ata [em linha]. Consult. 
03.08.2018. Disponível em [http://www.who.int/social_determinants/tools/multimedia/
alma_ata/en/]. 
REIS, V.P. – Gestão em saúde: um espaço de diferença. 1ª ed. Lisboa: Companhia de Ideias, 
2007. 
RIFKIN, S.B.; LEWANDO-HUNDT, G.; DRAPER, A.K. – Participatory approaches in health 
promotion and health planning: a literature review. London: Health Development Agency, 
2000.
SAKELLARIDES, C. [et al.] – O futuro do sistema de saúde português: saúde 2015. Lisboa: 
ENSP, 2005.
TEMPFER, C.; NOWAK, P. – Consumer participation and organizational development in 
health care: a systematic review. The Central European Journal of Medicine. 123: 13-14 (2011) 
408–414.
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ativo na construção de serviços e na formulação e implementação de estra-
tégias e políticas de saúde (OMS, 2018). A saúde não se produz nas pes-
soas, à semelhança da maioria dos bens de consumo, mas com as pessoas, 
uma vez que elas têm um papel ativo na produção do bem saúde, numa 
perspetiva individual e coletiva. Cabe ao Estado providenciar os serviços 
de suporte e assegurar as pontes entre as pessoas e os serviços, numa pers-
petiva de coprodução.

Os anos 70 foram uma década de transição para a saúde pública.  
À frente da OMS, Ilona Kickbush contrariava o paradigma de abordagem 
biomédico, habituado a intervir sobre as pessoas e não com as pessoas. Ivan 
Illich defendia a “desmedicalização dos cuidados de saúde”, tradição com 
fortes antecedentes históricos, que incapacitava o cidadão de tomar conta 
da sua própria saúde e o tornava mais dependente, progressivamente, dos 
profissionais e das organizações de saúde. O relatório Lalonde incentivava 
o desenvolvimento do planeamento em saúde, alterando o paradigma da 
assistência de saúde face à evidência de importância do ambiente e dos 
hábitos de vida na saúde do indivíduo. A declaração de Alma-Ata estabe-
lecia a responsabilidade dos sistemas de saúde promoverem a participação 
dos indivíduos, individualmente e coletivamente, no desenho dos siste-
mas de saúde, à semelhança da responsabilidade individual e coletiva no 
planeamento e implementação dos cuidados de saúde. Definia “cuidados 
de saúde primários” como “socialmente aceitáveis, universalmente aces-
síveis na comunidade, aos indivíduos e às famílias, com a sua total partici-
pação (...) “. Nas décadas seguintes, o valor acrescentado do envolvimento 
dos consumidores, comunidades e poder local, ficava bem documentado 
em projetos implementados em países subdesenvolvidos, experiências do 
Reino Unido e do Banco Mundial e o projeto da Rede de Cidades Saudá-
veis na Europa e na América do Norte. 

Não restando dúvidas quanto à beneficência do paradigma participa-
tivo de atuação, a investigação encetou esforços no sentido de identificar 
metodologias adequadas para o envolvimento ativo dos consumidores na 
política de saúde, contudo a sua participação manteve-se como uma exce-
ção na maioria dos contextos de prestação e o seu envolvimento ainda não 
é considerado um elemento padrão, nas democracias atuais (Tempfer et 
al., 2011). Em muito contribui para esta dificuldade a complexidade orga-
nizativa dos sistemas e organizações de saúde. Questionamo-nos frequen-
temente sobre a clareza da missão organizacional para os seus dirigentes. 
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Nem sempre parece clara a resposta ao “porque estamos aqui?”, “qual o 
valor acrescentado da nossa organização no mercado?”, “ quais os nossos 
clientes?”, “que bens, serviços ou produtos devemos ou não produzir?”, 
“que parcerias implementar?”. Responder assume contornos muito parti-
culares, num setor onde o Estado assume um papel central, no propósito 
do zelo pelo bem-estar e paz social. Salientem-se alguns dos atributos que 
dificultam esta missão: 

	 •	 A	natureza	da	procura	de	serviços	(uma	necessidade	e	não	a	von-
tade de consumir);

	 •	 A	assimetria	de	informação	entre	consumidor	e	prestador	(a	difi-
culdade em avaliar o produto que lhe é proposto);

	 •	 A	relação	de	agência	(a	transferência	quase	completa	do	poder	de	
decisão para o profissional);

	 •	 A	dificuldade	no	processo	de	avaliação	da	qualidade	e	do	desempe-
nho global (o preço tem uma importância reduzida nos processos 
de decisão).

Estes atributos tendem a fragilizar o indivíduo no que se refere ao seu 
poder de influência sobre os profissionais e as organizações, contraria-
mente ao que se passa noutros mercados dominados por princípios de 
concorrência pura. 

Não são soluções rígidas, pré-estabelecidas, inflexíveis, que respon-
dem às necessidades dos cidadãos, contudo prevalecem no serviço nacio-
nal de saúde (SNS) instrumentos normativos, burocráticos e mecanicistas 
de governação que resultam da baixa inovação nos processos de gestão. O 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) deveria pautar-se por uma governação 
de predomínio horizontal, povoar-se de organizações interdependentes 
(não independentes), integradas (não espartilhadas), dinâmicas (não len-
tas), flexíveis (não rígidas), geridas horizontalmente (não verticalmente), 
com mecanismos de participação eficazes (não autoritárias), abertas (não 
fechadas). Em 1979, prometeu-se um SNS que viria solucionar a fragmenta-
ção organizativa, criando condições para a unificação institucional de um 
conjunto variado de serviços que transcendiam a intervenção na doença 
e que fortaleceriam o sistema de proteção social dos indivíduos, mas esta 
ambiciosa “agenda de integração” nunca foi totalmente realizada (Sakella-
rides et al., 2005). 
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A governação profundamente centrada nas instituições tem vindo a 
criar sérias dificuldades a uma gestão por processos, o que facilita o papel 
de um Estado burocratizado, mas não serve os interesses do utente, que 
espera do sistema de saúde o desenho de circuitos centrados em si, no seu 
percurso de vida, nos períodos de saúde e de doença. Deparamo-nos com 
uma cultura institucional marcada pelo corporativismo e pelas relações 
de poder, com dificuldades no reconhecimento e promoção do mérito, 
gestora de conflitos nas fronteiras das competências de diferentes grupos 
profissionais, com uma agenda muito focada nas questões que obtêm aten-
ção mediática, desvalorizando a necessidade de incorporação da perspe-
tiva do utilizador no desenho e na organização dos serviços, fomentando 
o isolamento, a descrença e a desconfiança dos cidadãos nas estruturas 
que o Estado criou, na sua génese, para as servir. É por via do isolamento 
que as organizações de saúde têm vindo a consolidar as suas dificuldades 
em organizar parcerias sustentáveis, em estabelecer relações fortes com as 
estruturas do poder local, em trabalhar com outros setores da sociedade 
numa dinâmica de “saúde em todas as políticas”. 

Os indivíduos necessitam de circular entre diferentes serviços e níveis 
de prestação de cuidados sem obstáculos, de índole administrativa ou 
burocrática, esperam do Estado um sistema “leve” que assegure um con-
tinuum de cuidados que responda à procura, de forma rápida e integrada, 
no momento da necessidade. Não é isto que observamos, por exemplo, 
quando um indivíduo faz a transição do hospital para casa e necessita de 
cuidados domiciliários ou quando necessita de uma consulta hospitalar 
após a alta clínica. Não existem soluções mágicas e fechadas para a falta 
de continuidade no percurso do utente, mas podemos começar por pegar 
em metodologias simples, que deram cartas em várias indústrias e seto-
res comerciais. Dê-se o exemplo do business process management (BPM) na 
identificação e eliminação de atividades que não acrescentam valor na 
cadeia de prestação de cuidados de saúde, ou o balanced scorecard, capaz de 
considerar na avaliação do desempenho organizacional as expectativas e 
satisfação dos clientes. 

A confiança nas estruturas governativas da saúde depende do exercí-
cio de uma relação de proximidade entre os cidadãos e as instituições, do 
“casamento feliz” entre as pessoas e os agentes do terreno que conseguem 
interpretar as suas necessidades e prioridades e transformá-las em servi-
ços de saúde, minimizando os ruídos internos provenientes da conjugação 
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perfeita de interesses organizacionais ou corporativos. Nem sempre se tem 
conseguido, gerando-se uma descrença dos cidadãos na transparência e 
qualidade da governação.

Sabemos pouco sobre as preferências dos cidadãos em matéria de saúde. 
Porquê? Talvez porque não desejemos saber. Talvez porque o cidadão se 
tenha divorciado do seu compromisso com o Estado, pela desconfiança 
nas suas estruturas. Temos de investir fortemente em restaurar esta rela-
ção de confiança, conhecendo melhor os pontos de vista dos indivíduos, 
o seu grau de satisfação e indignação com as várias dimensões do sistema 
de saúde, no que se refere à sua organização. Tenhamos a humildade de 
ouvir o que os cidadãos têm para nos dizer, nos diferentes locais por onde 
circulam, sobre os profissionais e os serviços, encarreguemos os gestores 
de gerir a mudança necessária. Estejamos conscientes da falta de uma ges-
tão profissionalizada, isto é, da dificuldade em encontrar indivíduos capa-
zes de traduzir necessidades de saúde em cuidados adequados. Isto exige 
(Reis, 2007, pp. 67):

	 •	 Avaliação	correta	da	situação	de	saúde;
	 •	 Identificação	adequada	das	causas	da	situação;
	 •	 Definição	das	hipóteses	de	intervenção,	com	valorização	previsio-

nal do sucesso dos cuidados eleitos;
	 •	 Decisão	de	intervenção;
	 •	 Avaliação	da	efetividade	da	opção	tomada	e	(ou)	cuidados	prestados.

É tarefa relativamente simples identificarmos necessidades normati-
vas, com base nos dispositivos e sistemas de informação que hoje dispo-
mos. Ainda assim, debatemo-nos com algumas limitações. Os sistemas de 
codificação clínica são alimentados por médicos, pelo que necessitamos do 
seu profissionalismo e empenho para saber quantos diabéticos, hiperten-
sos ou novos casos de cancro temos em Portugal, ou quantos indivíduos 
deveremos convocar para um rastreio de retinopatia diabética. Os siste-
mas de codificação da produção permitem-nos saber, com relativa celeri-
dade, quantas consultas de oftalmologia fizemos em determinado hospital, 
num determinado período. No entanto, dificilmente sabemos, com rigor, 
que proporção destas consultas foi frequentada por indivíduos diabéticos. 

Mais difícil ainda, identificar as necessidades sentidas, caracterizar as 
expectativas daqueles que servimos, criar mecanismos de capacitação e 
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empoderamento, que permitem trabalhar com a comunidade a prioriza-
ção dos problemas sentidos e negociar, com eles, investimentos prioritá-
rios e processos de decisão partilhados. 

A relação dos cidadãos com as instituições tende a limitar-se à sua inte-
ração com os profissionais de saúde, isto é, aos atos de prestação de cuida-
dos de saúde que os profissionais e o sistema determinou como necessários 
para a resolução dos problemas. Há que contrariar esta característica do 
mercado que fragiliza o consumidor, empoderando-o, minimizando deci-
sões primárias que se resumem à procura de um profissional ou serviços ou 
à valorização de “amenidades” ou “tempos de espera”, que transfere a quase 
totalidade do processo de decisão assistencial para o lado do prestador.

Façam-se investimentos fortes nas estruturas de proteção da saúde e não 
só nas estruturas de assistência na doença, como tem sido apanágio. Quais 
os mecanismos de participação que preveem a participação dos cidadãos 
na determinação da oferta de cuidados de saúde? O que sabemos sobre 
o papel do cidadão nos processos de contratualização em saúde? Em que 
indicadores estão refletidas as suas preferências? Quais os incumpridores 
e que penalização pela fraude ou mau desempenho? Qual o papel dos con-
sumidores na avaliação das instituições? Vamos continuar a permitir que o 
sistema seja complacente, alimente até, a assimetria de informação entre 
profissionais e consumidores de cuidados, permitindo que estes se despo-
jem de qualquer tipo de poder nesta relação de consumo? Ou vamos ver-
dadeiramente alimentar iniciativas sustentáveis que promovam o aumento 
dos níveis de literacia em saúde da população portuguesa? Vamos conti-
nuar a questionar permanentemente a veracidade das fontes de informa-
ção às quais o google vai buscar informação ou vamos transformá-lo num 
aliado da literacia em saúde?

Que orçamento participativo para a saúde, à semelhança do que já vamos 
assistindo, de forma pioneira, nas autarquias? Que clareza na distribuição 
das participações financeiras dos contribuintes por setor, organização, 
programa de saúde, investimento, cuidados de saúde primários, cuidados 
hospitalares e cuidados continuados? Será difícil manter a fidelização ao 
sistema de uma classe média que permite a proteção dos mais desfavoreci-
dos, mas que sente que o sistema de saúde não lhe serve. Será difícil manter 
a fidelização dos cidadãos a uma fatura cega, sem consumos discriminados. 

É evidente o investimento do ciclo governativo iniciado em 2015 em 
matéria de literacia em saúde, transparência e accountability institucional. 
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Temos agora um portal do SNS que nos permite alimentar uma biblio-
teca sobre temas da saúde e retirar informação do domínio do benchma-
rking institucional. Temos a possibilidade de observar a subida da dívida, 
de forma acelerada, em determinados hospitais, a par do crescimento das 
listas de espera para as consultas. Questionamo-nos sobre o papel do cida-
dão nesta matéria, ou sobre os mecanismos que dispõe para se pronun-
ciar sobre o problema. No final, resta-nos esperar que o Ministério faça o 
seu trabalho, isto é, tomar medidas que transcendam a injeção financeira 
que permite baixar a dívida e calar as vozes de alguns fornecedores e da 
comunicação social. 

Só o agir democrático e não autocrático, o escrutínio, a transparên-
cia e a accountability institucional e governamental, poderão garantir um 
compromisso dos indivíduos e das comunidades com o sistema de saúde. 
Sublinho, compromisso efetivo, mais do que contrato sem termo, porque 
esse já existe, através dos impostos que todos pagamos. Estamos seden-
tos de elementos factuais que nos permitam compreender, por exemplo, 
a beneficência e eficiência das combinações público-privadas na presta-
ção de cuidados de saúde. Não chegaremos longe com fundamentalismos 
ideológicos projetados numa lei de bases.

Metaforicamente falando, existe o ecossistema relacional onde cada um 
de nós passa os seus dias, se alimenta, sente, trabalha, decide, muda, sofre 
e encontra caminhos para se manter saudável e feliz. Este é o “pequeno 
mundo” do cidadão comum. E depois existe outro mundo, das políticas, 
das leis, das corporações, das instituições, muitas vezes longínquas, dos que 
decidem por nós, dos que nos oferecem cuidados, organizações e serviços 
de saúde, quando aquilo que lhes pedimos é saúde. O verdadeiro exercí-
cio democrático da cidadania acontece se estes dois mundos se aproxima-
rem através de mecanismos de participação eficazes. Se desejamos que 
os cidadãos se preocupem em adotar comportamentos alinhados com as 
expectativas de quem estuda e faz política de saúde, assente no conheci-
mento sobre os determinantes da saúde individual e coletiva, então temos 
de valorizar efetivamente a sua opinião e participação, individual e cole-
tivamente. Temos de proteger os poucos mobilizadores de mudança, ges-
tores de sucesso, responder às necessidades dos nossos clientes através da 
implementação de projetos de sucesso. Sejamos capazes de assumir que é 
impossível perpetuar modelos de organização e de gestão, na expectativa 
que eles respondam às necessidades, sempre transitórias, dos cidadãos. 
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Será sempre curto o espaço de tempo que medeia a reforma que restaura 
a democracia, a justiça na defesa dos interesses dos cidadãos, e um estado 
de coisas que protege os mais influentes, os mais bem preparados, os mais 
competitivos e organizados. É o exercício da cidadania, através dos meca-
nismos de participação previstos, que garante a recuperação do equilí-
brio perdido. 

VI. As restrições aos direitos individuais para defesa do interesse 
público (tratamento e internamento compulsivo com privação da 
liberdade e outras), no contexto da Saúde Mental23

A Lei de Saúde Mental (Lei nº 36/98, de 24 de julho, alterada pela Lei nº 
101/99, de 26 de julho) estabelece os princípios da política de saúde men-
tal e regula, através da determinação de normas e procedimentos gerais, 
o internamento compulsivo dos portadores de “anomalia psíquica”, desig-
nadamente das pessoas com doença mental. 

Tratando-se de uma restrição ao direito à liberdade, nunca poderemos 
esquecer como escreveu Vieira de Andrade, “estamos perante uma situa-
ção de restrição de direitos fundamentais: não haverá dúvidas de que, por 
um lado, o internamento compulsivo constitui uma privação de liberdade 
contra a vontade do interessado, nem de que, por outro lado, o indivíduo 
qualificado como portador de anomalia psíquica é uma pessoa física, titular 
de direitos fundamentais. Acresce que o problema da proteção dos direitos 
fundamentais se põe aí com particular agudeza, porque a história, mesmo 
e até sobretudo a história recente, nos revela o perigo real que por essa via 
ameaça a liberdade e a dignidade das pessoas, seja perante o poder polí-
tico, seja perante diversos outros poderes sociais.”

O internamento compulsivo é, sem qualquer dúvida, uma limitação 
ao direito à liberdade. Ao adotar um modelo misto de decisão médica e 
judicial, a Lei assume e garante o respeito pelos direitos fundamentais 
do indivíduo, expressos na Constituição da República, por isso sendo a 
liberdade o direito fundamental mais significativo, foi necessário alterar 
o texto da Constituição (artº 27º) de modo a tornar possível a restrição da 
liberdade nos casos de internamento compulsivo. Esta restrição permite 
viabilizar a efetivação do direito à saúde. Como refere Cidália Ferreira dos 
Reis na sua tese de Mestrado “É neste sentido que o Tribunal tem obri-

23 Ana Matos Pires
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gatoriamente que intervir, quer isto dizer que o Tribunal não se substitui 
aos médicos para avaliar da necessidade de tratamento dos doentes mas 
apenas para esclarecer quaisquer dúvidas que a visão médica possa sus-
citar sobre a necessidade de internamento. Assim, o Tribunal tem uma 
função de garantia e de legitimação social das restrições de direitos que 
o internamento encerra”.

São seis os pressupostos legais cumulativamente exigíveis: existir uma 
anomalia psíquica no sujeito; essa anomalia ser grave e criar situações de 
perigo para bens jurídicos de valor relevante; haver uma relação causal 
direta entre o perigo e a anomalia e recusa do internando em se submeter 
a tratamento médico adequado. Para além da restrição do direito à liber-
dade, só justificável quando constituir a única forma de implementação 
do tratamento necessário e adequado, o doente mantém todos os seus res-
tantes direitos inalterados.

É importante discutir a Lei de saúde mental não só em relação à sua 
aplicação – haverá abusos e maus usos pelo país fora – mas também à sua 
própria natureza. A nível global são cada vez mais fortes os movimentos que 
contestam a existência desta figura legal, alegando que as pessoas devem 
ser completamente livres de optar por não se tratarem, mesmo quando 
essa decisão é afetada pela ausência de crítica.

Não partilhando da posição acima descrita, parece-nos importante 
relembrar que o articulado legal sobre internamento compulsivo surgiu 
com o objetivo de salvaguardar os doentes e não como instrumento de 
legalizar um exercício de poder nem com o propósito de se constituir 
como uma estratégia para proteger da justiça indivíduos que, conscientes 
e capazes de se autodeterminarem, cometam ilícitos.

20 Anos depois torna-se necessária uma revisão da Lei tendo em conta 
alguns aspetos particulares, das quais se realçam:

	 •	 O	conceito	de	bens	jurídicos	de	relevante	valor	é	impreciso,	sobre-
tudo quando se trata de bens próprios de natureza patrimonial.

	 •	 O	grave	é	uma	noção	jurídica,	não	clínica.
	 •	 Os	serviços	de	Saúde	Pública	não	têm,	no	país,	a	mesma	prática	no	

que respeita à condução de um sujeito a uma urgência psiquiátrica 
para avaliação da necessidade de internamento compulsivo.

	 •	 O	tratamento	ambulatório	compulsivo	só	é	possível	após	um	período	
de internamento compulsivo, levantando questões éticas e legais 
importantes – interna-se compulsivamente sem indicação para se 
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contornar a lei e poder determinar um futuro tratamento ambu-
latório compulsivo, ou não se usa a possibilidade de tratamento 
ambulatório compulsivo em casos em que está indicado porque as 
premissas legais de internamento compulsivo não estão reunidas? 
Quando se aplica a decisão de tratamento ambulatório compulsivo 
a quem compete o pagamento das deslocações às consultas e dos 
tratamentos “impostos”, ao próprio, ou aos serviços?

Literacia em Saúde Mental
Como vimos anteriormente a Literacia em saúde (LS) “capacita as pessoas 
de conhecimentos, motivação e competências para aceder, compreender, 
avaliar e mobilizar informações relativas à saúde a fim de fazerem julga-
mentos e tomarem decisões na sua vida quotidiana relativos a cuidados de 
saúde, prevenção de doenças e promoção da saúde” (European Health Lite-
racy Consortium (OMS, 2013)), sendo “um preditor mais forte do estado de 
saúde de um indivíduo do que os seus rendimentos, o emprego, a educação 
ou o grupo étnico.” (OMS, Literacia em Saúde: os factos. Geneva, 2013)

Apesar dos benefícios do conhecimento público sobre as doenças “físi-
cas” estarem já razoavelmente divulgados, a informação sobre as doenças 
mentais tem sido, em comparação, negligenciada. Existe evidência conside-
rável de que a literacia é de grande importância para a promoção da saúde 
e prevenção das doenças mentais, fazendo parte do Programa Nacional 
de Saúde assim como dos objetivos da Organização Mundial de Saúde. A 
literacia em saúde mental implica um conhecimento voltado para a ação, 
quer em prol da saúde do indivíduo quer dos outros, e como ferramenta 
permite ao doente participar ativamente no seu tratamento.

São objetivos da literacia em saúde mental:

	 •	 Fornecer	informação	clara	e	fidedigna	sobre	diferentes	aspetos	rela-
cionados com a Saúde Mental;

	 •	 Divulgar	e	promover	estilos	de	vida	saudáveis;
	 •	 Esclarecer	sinais	e	sintomas	da	doença	mental,	facilitar	o	seu	reco-

nhecimento e a procura atempada de cuidados adequados;
	 •	 Enriquecer	a	discussão	do	projeto	terapêutico	e	promover	a	sua	

adesão;
	 •	 Garantir	uma	melhor	utilização	dos	serviços	de	saúde;
	 •	 Promover	uma	melhor	tomada	de	decisões	em	relação	aos	trata-

mentos disponíveis;
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	 •	 Combater	o	estigma	e	a	exclusão	social;
	 •	 Desconstruir	mitos	e	preconceitos	sobre	a	doença	mental	e	promo-

ver uma melhor compreensão e aceitação destas situações;
	 •	 Promover	o	envolvimento	da	população	em	geral	na	tomada	de	

decisões em matérias relacionadas com a Saúde Mental;
	 •	 Construir	um	diálogo	sobre	a	saúde	e	doença	mental,	incentivando	

a participação da população em geral;

O conceito de Lei de Saúde Mental é, portanto, multifacetado e o seu 
desenvolvimento no terreno, previsto no Plano Nacional de Saúde Men-
tal, deve ser uma prioridade.
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Comentário

Alberto Regueira*

1. Se há um dever dos cidadãos que a todos ou quase todos os outros 
sobreleva esse será sem dúvida o de pagar regular e transparentemente 
os seus impostos. Sem esse esforço consentido de cidadania o Estado não 
teria recursos para estruturar e garantir o funcionamento de uma enorme 
variedade de prestações, tanto no âmbito da segurança e defesa e da jus-
tiça, como no da educação e formação profissional, na saúde e na proteção 
social, nas suas mais diversificadas vertentes.

Com o produto dos nossos impostos, o Estado exerce também uma ação 
corretiva sobre a distribuição do rendimento, porque os beneficiários da 
atividade do Estado no plano social são quase sempre cidadãos desprovi-
dos de recursos suficientes para se bastarem a si próprios, assegurando-
-se um nível de solidariedade social que permita a coesão do tecido social. 
Com uma parcela dessa coleta o Estado passou a assegurar a cobertura, 
por um Serviço Nacional de Saúde, das contingências que afetam a saúde 
dos seus cidadãos. A Constituição prevê que esse Serviço funcione tendo 
em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos e numa base 
tendencialmente gratuita. O texto constitucional é generoso e no que se 
refere ao objetivo da gestão participada do SNS o qual ainda hoje não se 
pode considerar cumprido. 

* Presidente da Assembleia Geral da DECO, Conselheiro do CES.
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Embora tal não configure um objetivo expresso no texto constitucio-
nal, a fórmula vaga “tendencialmente gratuito” pode ajudar a resolver o 
problema decorrente de um eventual imoderado recurso às prestações do 
Serviço Nacional de Saúde, sem justificação bastante nos níveis de saúde 
da população, mas com efeitos adversos em matéria de punção excessiva 
sobre os recursos do Orçamento do Estado.

2. Vamos a ver como o cidadão comum se defronta, na sua vida de todos 
os dias, com o Serviço Nacional de Saúde, e em que medida é que este 
resolve ou não os seus problemas.

Comecemos por casos em que o Serviço Nacional de Saúde desempe-
nha uma função, a meu ver insubstituível, e que não encontra alternativa 
razoável, quer no sector privado, quer no sector social – ou seja, o trata-
mento das urgências. Trata-se de intervenções não programadas, porque 
impossíveis de programar. Resultam de desastres, crises cardíacas repen-
tinas, obstruções de vasos, queimaduras graves, uma queda, etc.

Com exceção dos Hospitais do Serviço Nacional de Saúde, não vejo onde é 
que se pode congregar, a qualquer hora do dia ou da noite, uma equipa mini-
mamente completa e qualificada para levar a cabo a intervenção necessária. 
Pelo contrário, pode dizer-se que, mesmo à escala do SNS, não é incomum 
levar o paciente de uma unidade do SNS – a primeira a que se recorreu, por-
que estaria mais próxima – para outra, de maior dimensão, onde será mais fácil 
encontrar uma equipa mais completa e experimentada para acorrer à situação.

É, por outro lado, certo que muitos dos melhores médicos estão ou 
foram formados nos Hospitais. O grande número e variedade de situa-
ções que defrontam dão-lhes uma experiência ímpar e relembro saudosa-
mente um dos mais admirados cardiologistas portugueses que, à entrada 
do seu consultório privado, tinha um simples qualificativo – “Médico dos 
Hospitais”. Claro que, dependendo dos anos e da experiência do médico 
a que vai caber resolver “o nosso caso”, podemos ter mais ou menos sorte.

Mas, repito, não vejo maneira de ser de outra forma e há que confiar na 
responsabilidade técnica de quem colocou “na linha de fogo”, para resol-
ver situações urgentes, uma equipa que, mesmo quando jovem, ofereça 
garantias de qualidade e experiência para tratar condignamente do caso 
que tenha entre mãos.

Já este texto estava preparado, eu próprio vi-me a braços com um pro-
blema de saúde urgente, cujas causas poderiam ser um AVC, ou uma com-
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plicação do foro neurológico, não menos séria, ou ainda o bloqueamento de 
um canal conducente ao ouvido interno. Pois bem, o Hospital de Cascais 
ao longo de um período de apenas 6 horas conseguiu afastar a primeira e a 
segunda hipóteses, identificar que o problema residia no ouvido interno e 
desbloquear o tal canal auditivo, permitindo-me sair pelo meu próprio pé 
e recomeçar a minha vida, embora com as precauções aconselháveis. Não 
me sentiria bem se não referisse esta brilhante atuação dessa unidade do 
Serviço Nacional de Saúde, e com tanto mais convicção quanto a sintoma-
tologia do caso foi porventura a mais assustadora que enfrentei ao longo 
de muitas décadas de vida. 

3. Já para tratar de maleitas a longo prazo, a situação não tem necessa-
riamente de ser assim.

Quero referir uma preferência/exigência que por mim considero essen-
cial, embora admita que para outros possa não o ser. Tem a ver com o nas-
cimento e a manutenção de uma relação de confiança entre o paciente e o 
seu médico, seja este de clínica geral, ou de uma especialidade qualquer 
– cardiologista, gastroenterologista, cirurgia vascular, oftalmologia, urolo-
gia… Tenho para mim que a existência dessa relação assegura no paciente 
uma atitude favorável aos efeitos do tratamento recomendado. E no quadro 
de uma medicina preventiva, que claramente prefiro em relação a outra 
quase exclusivamente curativa, julgo melhor antecipar as dificuldades do 
que, simplesmente, tratar delas quando aparecem. Faz sentido que, no 
âmbito do Serviço Nacional de Saúde, nos encaminhemos para o nosso 
Centro de Saúde, e procuremos formar aí o binómio – médico de clínica 
geral/paciente – que há pouco referi. A minha experiência, contudo, não 
tem sido particularmente probatória. E estou à vontade para o dizer, por-
que a minha primeira “médica de família”, pareceu-me a todos os títulos 
competente e credível. Simplesmente, depois das primeiras duas consul-
tas, à terceira fui visto por outra pessoa (a médica tinha entrado em traba-
lho de parto) e o que é certo é que, tendo isto ocorrido já há longos anos, 
nunca mais tive o prazer de reencontrar a “minha médica de família”, a 
que “teoricamente” ainda me acompanha. E cada vez que lá vou sou visto 
por uma cara diferente, independentemente da capacidade de quem me 
atende, a que não coloco reservas.
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4. Suponhamos que o médico em que tenho confiança antevê ou deteta 
a necessidade de uma intervenção cirúrgica em prazo mais ou menos curto. 
É claro que a urgência depende da natureza da operação em causa, e estão 
previstos tempos máximos de espera para a realização de vários tipos de 
cirurgias, que, no entanto, frequentemente não são respeitados. Ora, nin-
guém me fará crer que uma intervenção necessária pode esperar 6 meses, 9 
meses ou mais de um ano, sem que daí decorram consequências ou riscos, 
mais ou menos graves, para o paciente. Recordo-me de, há alguns anos, ter 
visto nos jornais que, por uma questão de princípio, o Dr. António Arnaut 
adiou uma operação, por mais de um ano, porque queria fazê-la no âmbito 
do SNS, sua criação. Nessa altura pensei que era uma decisão quase heroica, 
mas nem então nem agora me sentiria capaz de o acompanhar nesse pro-
telamento. E se não puder, em tempo útil, utilizar o SNS, não terei dúvida 
em utilizar um canal alternativo – o do financiamento parcial pela ADSE 
– Assistência na Doença aos Servidores do Estado. E tal não me pesará na 
consciência, porque todos os meses me retiram 3,5% da minha pensão de 
reforma (para além dos impostos diretos que já suporto e a que me referi 
no princípio deste texto) para manter princípios que considero inatacá-
veis – como o direito a ser tratado por alguém em que tenha confiança e 
no prazo mais curto aconselhável.

5. Já que me referi ao canal alternativo ADSE, não quero deixar de dizer 
algo a seu respeito, que considero importante: que é estar o atual Governo 
manifestamente equivocado quanto ao estatuto, às responsabilidades de 
gestão e aos instrumentos de atuação que legitimamente podem ser invoca-
dos para gerir a ADSE. Como é sabido, a ADSE foi criada, ainda no quadro 
da ditadura, para melhorar a condição do funcionalismo público, tradicio-
nalmente mal pago (embora com permanência na função razoavelmente 
assegurada, se o funcionário não manifestasse ideias públicas adversas ao 
regime …), apoiando-o na satisfação das suas necessidades de saúde. Com 
o advento da democracia o sistema manteve-se (os quadros intermédios 
e superiores do funcionalismo continuaram relativamente mal pagos face 
a lugares de responsabilidade equivalente nas grandes e médias empre-
sas privadas), mas com crescentes críticas que conduziram nos anos mais 
recentes e presume-se com o apadrinhamento da “troika” a um progressivo 
e rápido descomprometimento do Estado no financiamento do sistema, 
que se tornou mais residual em 2014 e quase desapareceu desde então.  
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À medida que o financiamento público se reduzia os beneficiários do 
Estado assumiram num período curto a responsabilidade pelo custeio da 
ADSE, para tal descontando agora nada menos que 3,5% dos seus salários 
ou pensões. Como obviamente o sistema deixou de ser obrigatório (hoje 
em dia só se mantém na ADSE quem assim o entende) parece evidente 
que a fórmula de mútua de cuidados de saúde, a maior do País, conviria 
perfeitamente à nova fase da vida da instituição e, com uma única exceção, 
o Estado poderia – e deveria! – restringir a sua intervenção a uma função 
de aconselhamento técnico em matéria de políticas de saúde. A exceção 
teria a ver com a responsabilização do Estado pelos encargos de inscrição 
na ADSE e de comparticipação pessoal no custeio das prestações utiliza-
das pelos seus pensionistas que, face aos baixos níveis de rendimento, não 
estivessem em condições de os suportar pelos seus próprios meios.

Quanto ao resto, e do meu ponto de vista, continuaria a verificar-se que 
cada beneficiário arcaria com uma dada percentagem do seu salário ou pen-
são, de modo que se manteria a prática de os rendimentos mais elevados 
acabarem por pagar mais que os rendimentos mais baixos pelo usufruto de 
direitos equivalentes. Ora, o Estado criou um instituto público para conti-
nuar a ADSE, de que chamou a si a maioria dos lugares de gestão, e manteve 
nas suas mãos as alavancas de comando de uma instituição para a qual quase 
não contribui mais, mas de cujas finanças põe e dispõe a seu bel talante. 
Chame-se-lhe “mandar na quinta dos outros” ou outra expressão igualmente 
pitoresca, trata-se de um abuso notório e escandaloso, que não pode nem 
deve passar sem o devido protesto, esperando-se que a tal situação anómala 
a Assembleia da República ponha termo, quanto antes. Para ser justo, não 
creio que venha a estar em risco a permanência como membro da ADSE 
de alguém cuja idade ou historial de morbilidade seja tido por desinteres-
sante pela entidade que gerir o sistema. Face a outros subsistemas de saúde 
financiados pelos próprios (por exemplo, mediante a subscrição de seguros 
de saúde, de génese privada), este é um fator diferenciador que, acredita-se, 
continuará a colocar o beneficiário da ADSE em situação de nítida vantagem.

6. Considero que não posso dar por findo este texto sem ponderar algo 
mais nos direitos e deveres dos cidadãos para com o Serviço Nacional de 
Saúde. E isto porque, se não houver critério nem escrúpulos, o SNS trans-
forma-se num poço sem fundo, que pode vir a desequilibrar sistematica-
mente a execução do Orçamento do Estado.
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É indispensável que os cidadãos estudem com atenção as monografias 
que o Estado faça preparar, descrevendo o Serviço Nacional de Saúde, as 
suas diferentes unidades, o seu funcionamento em rede e qual a natureza 
dos serviços que cada unidade – Hospital, Centro de Saúde – está em con-
dições de prestar aos seus utentes. Tanto quanto sei, tais monografias ainda 
não existem e é óbvio que se trata de uma iniciativa a realizar urgente-
mente, com uma grande preocupação de clareza e de sentido pedagógico, 
a distribuir profusamente por toda a população afetada, tanto portuguesa 
como estrangeiros que se encontrem no País a título permanente, tempo-
rário, ou simplesmente de visita.

Mas há outras monografias que o Estado deveria difundir e que vão 
muito para além da descrição do Sistema e das suas valências. Como é 
sempre mais eficaz e menos oneroso prevenir do que remediar, era impor-
tante que fossem produzidas monografias sobre a imperiosidade de adotar 
um certo número de práticas preventivas que promovam a saúde e evitem 
pseudo-tratamentos que fazem mais mal que bem a quem os toma, quando 
não também a terceiros. É o caso da realização de campanhas para obter 
a redução na alimentação de um certo número de ingredientes, tais como 
o sal, o teor em gorduras e o açúcar, e para generalizar, quando aconse-
lhável, a vacinação de largas camadas da população contra doenças diver-
sas. É também indispensável combater o vício da automedicação, quantas 
vezes por simples ouvir dizer a terceiros ou em resultado de cedência a 
mensagens publicitárias agressivas de “produtos-milagre”, que se arriscam 
a sobredosear a toma de medicamentos e, a prazo, reduzir até a eficácia 
destes, como é o caso dos antibióticos, que devem ser limitados aos casos 
mais graves e quando o médico não encontre alternativa eficaz. 

Um ponto a auto-corrigir nas nossas pretensões prende-se com a faci-
lidade com que hoje em dia se pedem, por tudo e por nada, exames sofis-
ticados. E se bem recordo no quadro de uma Conferência que ouvi, faz 
agora um ano, ao Professor Manuel Sobrinho Simões, na fase de debate, 
uma médica de família referiu que os pacientes que aguardam a sua vez 
nas consultas, não raro entretinham-se, perguntando uns aos outros: já 
fez a sua TAC? Eu ainda só tenho uma ecografia … e o que ainda não fez 
a TAC vai naturalmente pedir ao médico que lhe requisite fazer uma …  
E por aí adiante …

Há uns bons 30 anos o Dr. Alfredo Franco, ilustre cardiologista, falou-
-me na figura do gatekeeper nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde 
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inglês. Era o médico mais credenciado e respeitado no seu Hospital. E 
se havia um certo tipo de tratamento muito dispendioso, por maioria de 
razão se as perspetivas de cura fossem escassas, era indispensável a auto-
rização do “porteiro”, do gatekeeper, para que o tratamento fosse aplicado.

Não direi que o assunto é fácil de decidir. Até porque tenho bem na 
memória o filme “I, Daniel Blake …”, do grande cineasta britânico Ken 
Loach, Palma de Ouro em Cannes, no ano de 2016, que é um retrato impie-
doso da maneira burocrática e desumana como funcionavam os Serviços da 
Segurança Social de Newcastle. Mas é matéria para ter em linha de conta 
… As melhores ideias e as melhores instituições tanto podem ser destru-
ídas por uma gestão descuidada como por uma gestão desumana. Espe-
remos que tal não venha a acontecer ao nosso Serviço Nacional de Saúde.
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Comentário

Maria do Céu Albuquerque*

A criação de um Sistema Nacional de Saúde foi um dos passos mais 
importantes da nossa Democracia, constituindo um pilar fundamental na 
defesa dos Direitos dos cidadãos.

A Constituição da República, matriz da construção da democracia por-
tuguesa, consagra expressamente no seu artigo 64º o direito à proteção da 
saúde e o dever de a defender e promover – esta é, pois, uma matéria para 
a qual todos somos convocados. Esta consagração carrega em si o dever 
e a responsabilidade de disponibilizar a todos os cidadãos o acesso a um 
Serviço Nacional de Saúde, justo, equitativo, eficaz e responsável, assegu-
rando o Direito de proteção da saúde. Este é o nosso dever, o dever de tra-
balhar para um SNS mais forte, mais capaz, mais justo e que dê resposta 
às necessidades dos portugueses. 

Neste sentido, e para que o possamos melhorar, torna-se necessário per-
ceber e responder a algumas das questões levantadas ao SNS para as quais 
têm de ser encontradas respostas, sob pena de serem postos em causa os 
direitos dos utentes. 

Uma dessas questões, talvez uma das que causam maior impacto direto 
na vida das pessoas e que urge responder, é o grave problema da falta de 
médicos no interior e das dificuldades de os conseguir atrair e fixar. É um 

* Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Conselheira do CES.
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problema específico, a nível da prestação de cuidados de saúde, que afeta 
a população do interior do país e que os municípios, por si só, têm muita 
dificuldade em dar resposta. Na estratégia política nacional estão previstas 
algumas possíveis respostas, nomeadamente, no Programa Nacional para a 
Coesão Territorial, seja através de incentivos financeiros, com um aumento 
da remuneração (na ordem dos 40% da remuneração base), seja com o 
aumento do período de férias (em cerca de 2 dias), enquanto o trabalha-
dor médico permanecer no estabelecimento identificado como carenciado. 
Estes são dois exemplos de algumas respostas que este Governo está a 
encontrar para solucionar este problema que preocupa as populações locais 
de municípios de menor dimensão e que é tão conhecido pelos autarcas. 

Por outro lado, aparentemente, o problema não estará na falta de médi-
cos, uma vez que, de acordo com outros países da OCDE, Portugal tem um 
número de médicos acima da média (cerca de 4,26 médicos por 1000 habi-
tantes), enquanto a média da OCDE se situa nos 3,2. O problema poderá 
estar antes, na forma como os nossos médicos se encontram distribuídos, 
de uma forma completamente desequilibrada e que não dá resposta à sal-
vaguarda dos Direitos dos utentes do SNS. De uma forma ou de outra, 
seja através de incentivos do Governo central ou de incentivos das autar-
quias locais, certo é que esta é uma questão para a qual urge uma resposta 
rápida para a nossa população e que a nós, enquanto autarcas, nos preo-
cupa diariamente.

Mas os atuais problemas do SNS não se traduzem apenas na falta de 
capacidade de fixação de profissionais médicos, traduz-se também na falta 
de outros profissionais de saúde, nomeadamente, na falta de enfermeiros, 
outra das realidades que afeta o Sistema. Todavia, o cenário ganha con-
tornos diferentes, ao contrário do que se passa com os médicos, e mesmo 
sendo de salientar o esforço que o atual Governo tem feito na contratação 
de enfermeiros, o rácio enfermeiro/habitante em Portugal está abaixo da 
média europeia. Em Portugal há 6,3 enfermeiros por cada mil habitan-
tes, enquanto a média europeia é de 8,4, pelo que importa incrementar as 
medidas de contratação destes profissionais. Muitas são as medidas que, 
a seu tempo, têm de ser tomados para inverter esta situação, seja a nível 
da formação, da contratação ou da melhoria das atuais condições de tra-
balho destes profissionais. 

Outra questão que deve englobar as nossas preocupações quando fala-
mos do Serviço Nacional de Saúde encontra-se nos cuidados de proximi-
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dade e no caminho que ainda falta percorrer nesta área, por exemplo, na 
criação de Unidades de Cuidados da Comunidade, de forma a poder alar-
gar a oferta dos cuidados continuados domiciliários, promovendo uma 
politica de cuidado de proximidade com a finalidade de “cuidar o doente 
no seu domicilio”.

Por outro lado, importa também pensar numa política de transporte 
público adaptado ás necessidades de saúde dos utentes, principalmente nas 
zonas de baixa densidade populacional em que a oferta é menor. Importa 
refletir nas estratégias políticas locais, em soluções de transporte que apro-
ximem o utente do serviço, para que a deslocação não se torne um obstá-
culo no acesso aos cuidados de saúde. 

Mas o SNS não é apenas saúde, é também um sistema fundamental 
para o equilíbrio e justiça social. Para a redução das desigualdades sociais 
e acesso igualitário aos cuidados de saúde. Tem como expoente máximo 
permitir que as pessoas de estratos sociais mais desfavorecidos tenham 
acesso aos mesmos cuidados, com a mesma eficácia, qualidade e compe-
tência, que pessoas de estratos sociais com mais capacidade económica e 
financeira e que optam por serviços de saúde privados.

Esta tem de ser a principal guideline do SNS, do seu desenvolvimento e 
da sua evolução, que deve sempre procurar uma resposta melhor e mais 
capaz às necessidades da nossa população. António Arnaut disse, quando 
questionado do porquê da decisão de criar o SNS: “Havia uma situação de 
gritante injustiça e desigualdade social que era necessário minimizar”1.

Uma das formas de minimizar esta desigualdade passa também por 
uma politica local de proximidade. E, nos dias de hoje, esta é uma preo-
cupação que tem de estar integrada e espelhada no desenho da politica 
de descentralização de competências que poderá ser uma via para que os 
autarcas possam estar munidos de mais instrumentos para solucionar os 
problemas na saúde, específicos da sua população, por terem conhecimento 
mais próximo e mais real do que os afeta e mais os preocupa. Desde logo, 
os municípios devem participar no planeamento da gestão e na realiza-
ção de investimentos relativos a novas unidades de prestação de cuidados 
de saúde primários, nomeadamente na sua construção, equipamento e 
manutenção. Podem, por exemplo, gerir outros equipamentos afetos aos 
cuidados de saúde primários e gerir os trabalhadores, inseridos na carreira 

1 Entrevista dada por António Arnaut, no Congresso “Sistema de Saúde Português”, março 2009.
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de assistentes operacionais, das unidades funcionais dos Agrupamentos 
de Centros de Saúde (ACES) que integram o Serviço Nacional de Saúde.

Devem continuar a apostar e a participar nos programas de promoção 
de saúde pública, comunitária e vida saudável e de envelhecimento ativo.

Esta será toda uma nova realidade que terá de ser gerida de forma dinâ-
mica e responsável pelos municípios, que por sua vez também estão expec-
tantes para ver as propostas concretas para a área da saúde.

Em jeito de síntese, e nunca perdendo de vista o enorme orgulho por 
todo o caminho que, enquanto país temos percorrido nesta área, é nosso 
dever enquanto responsáveis políticos, honrar esse caminho. Honrar os 
frutos que ele nos tem dado. Honrar todos e todas que com o seu traba-
lho contribuíram, e contribuem, todos os dias, para cumprir o direito ao 
acesso a cuidados de saúde consagrado na nossa Constituição. O SNS é um 
dos mais valiosos legados da construção da nossa democracia. Um legado 
que devemos continuar a proteger, a desenvolver. A recriar. Sempre e ape-
nas com o objetivo de o tornar cada vez mais eficaz, competente e justo 
nas respostas que oferece, defendendo assim os Direitos e os Deveres dos 
Cidadãos no acesso aos cuidados de saúde. 
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Comentário: Notas sobre Democracia e Saúde

Francisco George*

Está absolutamente demonstrado, através de inquestionável comprova-
ção científica, que as cidadãs e os cidadãos integrados em famílias de bai-
xos rendimentos e, portanto, mais vulneráveis, devem ter direitos e deveres 
específicos na perspetiva da redução de desigualdades e iniquidades. 

Ora, é verdade que em todas as sociedades industrializadas, incluindo 
Portugal, existe um gradiente social gerador de significativas diferenças 
no que se refere à saúde, à doença e à morte (gaps na expressão inglesa), 
quer na dimensão individual, quer familiar ou comunitária. Classifica-
mos essas diferenças como intoleráveis, uma vez que traduzem iniquida-
des inadmissíveis pela injustiça que representam. Sublinhamos que são 
inaceitáveis porque são consideradas, em grande medida, como evitáveis. 
Isto é, se esta ou aquela medida tivesse sido tomada de forma atempada e 
inteligente, esse fosso poderia ter sido evitado ou, pelo menos, reduzido.

Mais do que as desigualdades, as iniquidades têm associada uma carga 
de imoralidade que a sociedade no seu conjunto não pode compreender 
nem aceitar. Precisemos, exemplificando. Se compararmos uma amostra 
aleatória de pessoas pertencentes a famílias com baixos rendimentos (por 
exemplo, devido a situação de desemprego) com outra amostra composta 
por pessoas provenientes de famílias ricas, se forem devidamente monito-
rizadas ao longo dos anos (estudos prospetivos), constatamos que os pri-
meiros sinais de perturbação cognitiva, de doença ou incapacidade surgem 

* Médico e Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa.
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15 anos antes nos indivíduos da primeira amostra (como demonstram as 
investigações lideradas por Michel Marmot).

As sociedades contemporâneas, democráticas, não podem conviver 
com gaps dessa natureza. É necessário e indispensável analisar a sua ori-
gem e planear, sem demoras, intervenções que visem a sua eliminação.  
É responsabilidade de governantes, sobretudo.

Antes de mais, a sua identificação, o seu reconhecimento e depois a dis-
cussão pública das medidas interventivas focadas para as mudanças que care-
cem de aceitação social. A seguir, são as etapas para implementar e avaliar.

Este debate é, naturalmente, oportuno no Portugal de hoje, onde as 
crianças nascem em condições de igualdade em modernos e bem equipa-
dos blocos de partos com acesso fácil, universal e gratuito no contexto do 
Serviço Nacional de Saúde. Mas, depois, ao longo do ciclo de vida surgem 
desigualdades que marcam e categorizam estratos sociais, em termos de 
gradiente, que conduzem, inevitavelmente, a níveis de saúde distintos. 

Devia ser o mérito a ditar diferenças no processo que, todos desejam, 
de elevação social. Mas, apesar da justeza deste princípio, não é o que sem-
pre acontece.

Problema afim, é a necessidade em encontrar, no plano político, solu-
ções justas que permitam de forma natural garantir o acesso da população 
aos serviços prestadores de cuidados de saúde, sem discriminação alguma.

Já no que se refere aos benefícios e abonos sociais, também em con-
cordância com valores democráticos, há que distinguir aqueles que mais 
precisam conforme estabeleçam princípios de discriminação positiva.  
A fórmula “mais a quem mais precisa” avaliada em função dos rendimen-
tos familiares, é uma medida de justiça social, visto que pode transformar 
desigualdades provisórias em igualdade sólida. Aliás, todos compreende-
rão que deve ser esse o objetivo principal, em termos estratégicos.

É preciso reconhecer que a observação de princípios de Ética, deonto-
lógicos e de responsabilidade no âmbito das prestações de saúde é, mui-
tas vezes ténue, tanto no sector Público, como Privado ou, ainda, Social. 
É um pilar que impõe mais robustez e atenção por parte de prestadores e 
financiadores do Sistema.

Apesar das conclusões das pesquisas citadas serem objetivas, as razões 
subjacentes para explicarem as desigualdades e iniquidades, nomeada-
mente no acesso aos cuidados de Saúde, impõem mais investigações, debate 
e esclarecimento. 
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Comentário: Um SNS Mais Participado  
e Centrado nas Pessoas 

Sofia Crisóstomo*

O Serviço Nacional de Saúde e em concreto os decisores políticos, os 
profissionais de saúde e os cidadãos, enquanto beneficiários e utentes do 
SNS e, em particular, quando são afetados por uma doença crónica, podem, 
de facto, transformar os resultados em saúde. Como? Através da adoção 
sistemática de uma abordagem na saúde centrada nas pessoas, o que pres-
supõe envolver e participar, conforme o caso, mas também capacitar: por 
um lado, os cidadãos, para assumirem um papel ativo na sua saúde e tam-
bém nos serviços e nas políticas de saúde; por outro lado, os profissionais 
e os decisores, para partilharem o seu poder de decisão e envolverem os 
cidadãos num processo que se quer de coprodução de saúde, tal como 
defendido pela Organização Mundial de Saúde (1).

Em 1978, a Declaração de Alma-Ata (2) já falava do direito e da res-
ponsabilidade de todos participarmos, individual e coletivamente, tanto 
no planeamento, como na implementação dos cuidados de saúde. Depois 
o movimento VIH/Sida, com a célebre frase “Nada sobre nós, sem nós”, 
veio reivindicar um maior envolvimento em todos os níveis de decisão na 
saúde (3). Nos anos 1990, a participação começa a aparecer no discurso polí-
tico internacional no sector da saúde, mas é só no séc. XXI que se afirma 
verdadeiramente na agenda política. Hoje, as pessoas afetadas pelas mais 

* Cocoordenadora do Projeto “Mais Participação, Melhor Saúde”.
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variadas doenças – desde a doença mental às doenças raras – reivindicam a 
participação direta e efetiva nas decisões que os afetam, quer a nível indi-
vidual, quer a nível político ou institucional. 

No entanto, na prática, será que já envolvemos suficientemente as pes-
soas? A realidade em Portugal mostra-nos que não. Mas por que motivo 
devemos envolver as pessoas? Analisemos, então, as razões que explicam 
por que mais participação é fundamental para termos cuidados de saúde 
centrados nas pessoas (4,5). Em primeiro lugar, a participação é um direito 
garantido pela Constituição da República Portuguesa. Um direito que é 
também reconhecido por várias organizações internacionais como o Con-
selho da Europa e a Organização Mundial de Saúde, por exemplo. Por outro 
lado, os indivíduos têm um conhecimento e uma experiência únicos sobre 
o sistema de saúde, a prestação de cuidados e como é (con)viver com uma 
doença. O seu conhecimento e a sua experiência, em vez de serem descon-
siderados, devem ser usados para melhor informar as decisões de saúde 
tornando-as, desta forma, mais eficazes. A participação contribui também 
para alinhar as políticas de saúde e a prestação de cuidados com as neces-
sidades das pessoas, mas também com os seus valores, as suas preferên-
cias e as suas expectativas, contribuindo assim para uma maior adequação, 
aceitação e eficácia das decisões. Por outro lado, a participação melhora 
a confiança, a experiência das pessoas em relação aos cuidados de saúde. 
Finalmente, ao nível macro, a participação melhora a qualidade e a efici-
ência dos sistemas de saúde e fortalece sua legitimidade, transparência e 
responsabilidade, que são requisitos para uma boa governança da saúde.

Para a Organização Mundial de Saúde (4), cuidados de saúde centrados 
nas pessoas i) têm que adotar a perspetiva dos indivíduos, dos cuidadores, 
das famílias e também das comunidades como participantes dos sistemas 
de saúde; ii) ser prestados tendo em consideração as necessidades globais 
das pessoas, em vez de serem centrados nas suas doenças; e iii) respeitarem 
as preferências individuais e coletivas. Tal implica que o Serviço Nacio-
nal de Saúde deve “reorganizar os serviços de saúde em torno das neces-
sidades e expectativas das pessoas, de modo a torná-los mais relevantes 
socialmente e mais responsivos ao mundo em mudança, e produzindo, 
simultaneamente, melhores resultados de saúde” (6). 

Ter uma doença é apenas uma dimensão da vida de alguém. A família 
e as relações sociais, a escola ou a universidade, o trabalho, fazer deporto, 
são exemplos de outras dimensões que podem ser tão ou mais importantes 
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para as pessoas. É por isso que, cada vez mais, nos referimos a pessoas com 
doença, seja por exemplo, pessoas com diabetes, pessoas com demência ou 
pessoas com epilepsia, em vez de dizermos diabéticos, dementes ou epilé-
ticos. Por outro lado, as necessidades e as preferências das pessoas variam 
ao longo da vida, pelo que é preciso ter isso em consideração. Cuidados 
de saúde centrados nas pessoas refere-se ainda a uma abordagem holís-
tica, que enfatiza a promoção e a proteção da saúde antes de as pessoas 
ficarem doentes, dando aos cidadãos e à sociedade em geral um papel de 
relevo na coprodução da saúde. 

Mas não basta reorganizar o Serviço Nacional de Saúde. É necessá-
rio também envolver e empoderar as próprias pessoas na coprodução da 
mudança para uma maior centralidade nas pessoas (1,4). Mas o que signi-
fica envolver e empoderar as pessoas e as comunidades para que tenham 
um papel mais ativo na sua própria saúde e também no âmbito dos servi-
ços e das políticas de saúde? Envolver e empoderar é dar oportunidades e 
recursos às pessoas e capacitá-las enquanto cidadãos, utentes dos serviços 
de saúde e, se for o caso, pessoas que (con)vivem com uma ou mais doen-
ças crónicas. Capacitar as pessoas para tomar decisões informadas sobre 
sua própria saúde. Não falamos de decisões certas ou erradas, mas de deci-
sões informadas, conforme decorre da própria definição de literacia em 
saúde (7) utilizada pela da Organização Mundial de Saúde. Trata-se tam-
bém de alcançar os grupos mais vulneráveis, marginalizados e menos pri-
vilegiados, pois só assim é possível garantir o princípio da universalidade 
que rege o Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, pressupõe também 
permitir às comunidades, onde se incluem as organizações e movimentos 
da sociedade civil, e naturalmente as associações de pessoas com doença, 
de utentes e de consumidores, envolverem-se ativamente na coprodução 
de ambientes saudáveis e promotores de saúde e também na organização 
e gestão dos serviços, assim como na definição, implementação e avalia-
ção das políticas de saúde, numa relação que se quer de parceria com os 
profissionais de saúde e os decisores políticos. 

Na prática, em Portugal, as organizações de pessoas com doença, uten-
tes e consumidores que têm estado envolvidas no MAIS PARTICIPAÇÃO 
melhor saúde, propõem que (8): 

 1) A Carta para a Participação Pública em Saúde (5) seja aprovada 
pela Assembleia da República enquanto documento orientador da 
participação pública em saúde, em Portugal; 
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 2) Seja institucionalizada a participação de representantes das pes-
soas, com ou sem doença, no Plano Nacional de Saúde e outras áreas 
da decisão em saúde (nível macro), como sejam o Conselho Nacio-
nal de Ética para as Ciências da Vida, as Comissões de Ética para a 
Saúde e o Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde, 
melhorando a experiência que já existe com o Conselho Nacional 
de Saúde; 

 3) A monitorização e avaliação da participação pública em saúde seja 
feita por um órgão independente, que deverá consequentemente, 
elaborar diretrizes e propor ações concretas para promover a par-
ticipação na saúde; 

 4) Seja institucionalizada a participação nas Administrações Regio-
nais de Saúde (ARS), nomeadamente, nos conselhos consultivos de 
cada ARS; 

 5) Os mecanismos já previstos no âmbito dos cuidados de saúde pri-
mários sejam efetivados e melhorados (Conselhos da Comunidade 
dos Aces – Agrupamentos de Centros de Saúde; comissões de uten-
tes e gabinetes do cidadão) e os utentes sejam envolvidos na moni-
torização e avaliação dos ACES, assim como incluídos indicadores 
de participação no âmbito da contratualização; 

 6) A participação dos utentes nos Conselhos Consultivos dos hospitais 
seja efetivada e dinamizada, assim como o papel destes conselhos 
na organização da prestação de cuidados de saúde em casa hospital 
e, também aqui incluídos, de indicadores de participação nos con-
tratos de gestão; 

 7) A participação seja dinamizada também a nível local, por exemplo, 
na definição dos planos municipais de saúde, ou através da criação 
de Conselhos Municipais de Saúde, em todos os municípios; 

 8) Seja promovida a capacitação para a participação em saúde, e aqui 
importa não só ter como público-alvo os cidadãos, em particular 
enquanto utentes e/ou pessoa com doença, mas também todos os 
demais atores da saúde: profissionais de saúde, investigadores, deci-
sores, etc., porque o desconhecimento sobre como envolver as pes-
soas, constitui uma das barreiras mais significativas a uma maior 
participação; 

 9) A promoção da participação em saúde e a divulgação de informação 
sobre as oportunidades que existem para os cidadãos participarem, 



PAPEL DOS CIDADÃOS, DIREITOS E DEVERES

121

seja objeto de uma grande campanha de comunicação, numa lin-
guagem que todos entendam, que poderá ser ancorada nos media 
tradicionais, mas também nos sites do SNS e do Parlamento e nas 
redes sociais; 

 10) Seja realizado um fórum anual aberto à participação – presencial e 
à distância – de todas as pessoas com ou sem doença, seus represen-
tantes, profissionais de saúde, entidades locais relevantes, decisores 
na área da saúde e membros da academia, para partilhar experiên-
cias e analisar e discutir o estado da participação pública em saúde, 
recolhendo ideias e propostas para uma maior participação e mais 
efetiva. 

Para finalizar, e no plano oposto, no que respeita à questão da restrição 
dos direitos individuais para defesa do interesse público, no contexto da 
saúde, porque para nós é muito mais uma questão ética, do que de saúde, 
terminamos citando o médico e filósofo Manuel Silvério Marques e o soci-
ólogo Carlos Miguel Ferreira, autores de um texto maravilhoso publicado, 
em 2010 na Acta Médica Portuguesa (9):

“Tendo-se instalado ultimamente uma atmosfera internacional de medo, propícia a 
excessos, a discriminações e a exageros de segurança, a crítica, a investigação multidisci-
plinar, a medicina reflexiva e a análise filosófica tornam-se mais importantes e urgentes. 
O discurso oficial, por vezes travestido na linguagem numérica de ciência triunfante, 
transporta consigo uma autoridade tendencialmente dogmática: ignora frequentemente 
as escalas e as dimensões e, noutro registo, o respeito e a autonomia; esquece o irredu-
tível e o simbólico no social, no económico e no cultural. Por outro lado, carecendo, na 
prática, de se submeter à fragmentação e à especialização das ciências biomédicas (e do 
biodireito), cede facilmente à tentação deificadora, senão à tentação totalitária: a inver-
são entre meios e fins. Aqui há fins que não justificam meios.” (p.553) 

Notas:
1. Kickbusch I, Gleicher D. Governance for Health in the 21st Century [Internet]. Copenhagen: 
WHO Regional Office for Europe; 2012. Disponível em: http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0019/171334/RC62BD01-Governance-for-Health- Web.pdf
2. Declaration of Alma-Ata. In: International Conference on Primary Health Care, 6-12 Sep-
tember. Alma-ata, USSR: World Health Organization; 1978.
3. Advisory Committee of the People with AIDS. The Denver Principles. http://www.actupny.
org/documents/Denver.html. 1983.
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4. World Health Organization. Framework on integrated people-centered health services. 
Report by the Secretariat. [Internet]. 2016. Disponível em: http://apps.who.int/gb/ebwha/
pdf_files/WHA69/A69_39- en.pdf?ua=1&ua=1 
5. MAIS PARTICIPAÇÃO melhor saúde. Carta para a Participação Pública em Saúde [Inter-
net]. 2016. Disponível em: http://www.participacaosaude.com/carta-participacao-publica-
-em-saude
6. World Health Organization. The World Health Report 2008. Primary Health Care – Now 
More Than Ever [Internet]. Geneve: World Health Organization; 2008. Disponível em: http://
www.who.int/whr/2008/en/
7. Kickbusch I, Pelikan JM, Apfel F, Tsouros AD. Health literacy: the solid facts [Internet]. Cope-
nhagen; 2013. Disponível em: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/
e96854.pdf
8. MAIS PARTICIPAÇÃO melhor saúde. 10+ Participação Pública em Saúde [Internet]. 2016. 
Disponível em: http://www.participacaosaude.com/10-prioridades
9. Marques MS, Ferreira CM. Contágio – Contribuição para a Epistemologia e a Ética da 
Saúde Pública. Acta Med Port [Internet]. 2010;23(3):533.556. Available from: https://www.
actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/622/306
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Financiamento da Saúde em Portugal

Francisco Ramos* (coordenador),  
Joana Alves**, Julian Perelman***

A criação do SNS, decidida em 1976 na Constituição da República e 
confirmada em 1979, é considerada a mais importante realização do regime 
democrático em Portugal. Com ganhos assinaláveis que colocaram Portu-
gal ao nível dos melhores nos resultados em saúde, o SNS tem contribuído 
decisivamente para o reforço da coesão social, a melhoria do nível geral de 
saúde e o aumento da esperança de vida da população portuguesa. A par 
destes progressos, novos desafios têm emergido: custos elevados, procura 
e expectativas crescentes, aumento de encargos associados a doenças cró-
nicas, envelhecimento e novas tecnologias, enormes testes à resiliência do 
sistema e dos profissionais que o integram. Num contexto de pós-crise, 
crescimento económico frágil e importante endividamento do Estado, o 
financiamento é tema essencial para a cabal compreensão da política de 
saúde. Este documento descreve a evolução das despesas em saúde em Por-
tugal, as suas fontes de financiamento e a distribuição dos valores entre 
tipos de prestadores. Apresenta-se ainda uma descrição dos modelos de 
pagamento dos prestadores de cuidados que representa o instrumento 
central de melhoria da eficiência na prestação de cuidados.

* Presidente do IPO de Lisboa.
** Professora da Escola Nacional de Saúde Pública.
*** Professor da Escola Nacional de Saúde Pública.
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1. Evolução da despesa total
Em 2006, Portugal apresentava valores de despesa total em saúde, em 
percentagem do PIB, acima da média da UE e mesmo acima da média da 
OCDE (Figura 1). Nesse ano, a despesa total era de 9,1% do PIB, enquanto 
a média dos países mais desenvolvidos do mundo era 7,9%. As crises eco-
nómicas tiveram como consequência o decréscimo ou congelamento da 
despesa em saúde na maioria dos países europeus. Em Portugal, estas cri-
ses motivaram o programa de assistência externa financeira (PAEF) e o 
“memorando da Troika”, que forçou a implementação de reformas estru-
turais e forte redução de despesa pública. Por esta razão, em 2012, obser-
vava-se um decréscimo das despesas em Portugal enquanto nos restantes 
países a situação começava a inverter. Apesar desta dieta forçada, em 2016, 
as despesas totais em saúde em Portugal eram 9,1% do PIB, ainda acima 
da média da OCDE (8,9%) e da UE (8,7%).

Figura 1 – Evolução da despesa corrente total em saúde  
em percentagem do PIB (2006-2016)

Fonte: OECD Health Statistics, 2018. Data de extração 6 de agosto de 2018.
Nota: Os 28 países da UE, com exceção de Bulgária, Chipre, Croácia, Eslováquia, Malta e 
Roménia.

No que diz respeito à despesa total per capita, Portugal gastou, em 2006, 
2.472US$PPP (Dólares Americanos em Paridade de Poder de Compra) 
(Figura 2), um valor abaixo da média da OCDE, 2.886US$PPP e da UE, 
2.865US$PPP. Nesta década, a despesa per capita em Portugal atingiu um 
máximo em 2010, de 2.684US$PPP, diminuiu para 2.421US$PPP em 2012, 
voltando a subir ligeiramente em 2016 para 2.471US$PPP. Esta evolução 
de quebra e recuperação não se verifica no conjunto da UE e da OCDE 
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Portugal 9.1 9.8 9.3 9.1 
OCDE 7.9 8.7 8.8 8.9 
UE 22 7.9 8.7 8.8 8.7 
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 2006 2010 2012 2016 

Portugal 2472 2684 2421 2471 

OCDE 2886 3177 3252 3489 

UE 22 2865 3148 3179 3350 

Fonte: OECD Health Statistics, 2018. Data de extração 6 de agosto de 2018. 
Legenda: (1) Preços constantes, dólares americanos de 2010 em paridades de poder de compra. 
Países da UE, com exceção de Bulgária, Chipre, Croácia, Eslováquia, Malta e Roménia.  
 

As crises económicas não alteraram a tendência crescente da despesa em saúde na UE e na OCDE. Em Portugal, a 
política de saúde era talvez um dos exemplos em que o País “vivia acima das suas possibilidades”; de facto, apesar 
de se gastar menos do que noutros países próximos, a saúde em Portugal tem um peso mais elevado na riqueza 
nacional. A contração verificada faz apelo a ganhos de eficiência no sentido de garantir resultados idênticos. 
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que, embora com ligeira desaceleração, mantiveram ritmo crescente. Entre 
2006 e 2016, a diferença neste indicador entre Portugal e a OCDE passou 
de 400 US$PPP para 1000 US$PPP, refletindo a contração dos recursos 
alocados à saúde em Portugal.

Figura 2 – Evolução da despesa corrente total  
em saúde per capita, US$PPC (1), 2006-2016.

Fonte: OECD Health Statistics, 2018. Data de extração 6 de agosto de 2018.
Legenda: (1) Preços constantes, dólares americanos de 2010 em paridades de poder de compra.
Países da UE, com exceção de Bulgária, Chipre, Croácia, Eslováquia, Malta e Roménia. 

As crises económicas não alteraram a tendência crescente da despesa 
em saúde na UE e na OCDE. Em Portugal, a política de saúde era talvez 
um dos exemplos em que o País “vivia acima das suas possibilidades”; de 
facto, apesar de se gastar menos do que noutros países próximos, a saúde 
em Portugal tem um peso mais elevado na riqueza nacional. A contração 
verificada faz apelo a ganhos de eficiência no sentido de garantir resulta-
dos idênticos.

2. Despesa pública
Historicamente, Portugal situa-se acima das médias da OCDE e da UE em 
termos da percentagem de despesa pública em saúde no PIB. Na Figura 3 
pode observar-se que, antes da crise, Portugal estava acima dos compara-
dores, gastando 6,3%, enquanto a OCDE e a EU gastavam menos de 6%. 
No entanto, o PAEF originou uma redução substancial da despesa pública 
em Portugal. A situação relativa alterou-se, estando em 2016 bem abaixo 
da média da OCDE e mesmo da UE. Nesse ano, a despesa pública em 
saúde em Portugal era de 6%, cerca de 0,6 pontos percentuais abaixo da 
observada na média da OCDE e da UE. Também neste indicador, a crise 
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levou a uma fortíssima redução em Portugal e apenas a uma estabilização 
nos países europeus.

Figura 3 – Evolução da despesa corrente pública  
em saúde em percentagem do PIB, 2006-2016

Fonte: OECD Health Statistics, 2018. Data de extração 6 de agosto de 2018.
Legenda: Países da UE, com exceção de Bulgária, Chipre, Croácia, Eslováquia, Malta e Roménia.

A Figura 4 apresenta também a despesa pública em saúde, mas em valo-
res per capita. Portugal está sempre abaixo da média da OCDE e da UE em 
todo o período. Após 2009, Portugal afastou-se ainda mais dos restantes 
países, mesmo em relação aos países da UE, também afetados pela crise 
das dívidas soberanas. Em 2016 os valores de despesa pública em Portu-
gal eram de 1,6 mil US$PPP, enquanto a média dos restantes países da UE 
e OCDE rondava os 2,6 mil U$PPP. 

Figura 4 – Evolução da despesa corrente pública  
em saúde per capita, US$PPC (1), 2000-2016

Fonte: OECD Health Statistics, 2018. Data de extração 7 de agosto de 2018.
Legenda: (1) Preços constantes, dólares americanos de 2010 em paridades de poder de compra. 
Países da UE, com exceção de Bulgária, Chipre, Croácia, Eslováquia, Malta e Roménia.
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Fonte: OECD Health Statistics, 2018. Data de extração 7 de agosto de 2018. 
Legenda: (1) Preços constantes, dólares americanos de 2010 em paridades de poder de compra.  
Países da UE, com exceção de Bulgária, Chipre, Croácia, Eslováquia, Malta e Roménia. 
A redução verificada na despesa pública em Portugal deveu-se ao programa político executado 
pelo Governo PSD/CDS no âmbito do PAEF. Os números mostram que a diferença entre 
Portugal e a média da OCDE nos gastos totais per capita, 1000 US$PPP, corresponde 
exatamente ao diferencial na despesa pública, pelo que se pode concluir não existir diferença 
significativa na despesa privada per capita.  

 

3. Financiamento do SNS 

A Figura 5 descreve as fontes de financiamento das despesas de saúde em Portugal, segundo 
dados da Conta Satélite da Saúde (2018) divulgados pelo INE. O SNS é o maior financiador, 57% 
do total, sendo 27,8% da despesa financiada pelas famílias no ponto de consumo. 
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Portugal 1709 1873 1587 1639 
OCDE 2101 2349 2390 2640 
UE 22 2200 2452 2446 2567 
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A redução verificada na despesa pública em Portugal deveu-se ao pro-
grama político executado pelo Governo PSD/CDS no âmbito do PAEF. Os 
números mostram que a diferença entre Portugal e a média da OCDE nos 
gastos totais per capita, 1000 US$PPP, corresponde exatamente ao dife-
rencial na despesa pública, pelo que se pode concluir não existir diferença 
significativa na despesa privada per capita. 

3. Financiamento do SNS
A Figura 5 descreve as fontes de financiamento das despesas de saúde em 
Portugal, segundo dados da Conta Satélite da Saúde (2018) divulgados 
pelo INE. O SNS é o maior financiador, 57% do total, sendo 27,8% da des-
pesa financiada pelas famílias no ponto de consumo.

Figura 5 – Despesa corrente total em saúde em Portugal  
por agente financiador, 2016 (1)

Fonte: INE. Conta Satélite da Saúde, 2018. Data de extração: 05 de agosto de 2018. 
Legenda: ISFFSF = Instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias.

No último ano disponível (2016), a despesa corrente total em Portu-
gal foi de 16,8 mil milhões de euros. Destes, 66% foram financiados pelo 
Estado. Deste montante, apenas 9,6 mil milhões financiaram o SNS. Do 
restante financiamento público (1,6 mil milhões de euros), 709 milhões 
de euros foram no âmbito de subsistemas públicos, 207 milhões de fun-
dos da segurança social e 656 milhões de outras unidades da adminis-
tração pública, onde avultam 421 milhões de euros de despesa fiscal com 
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Fonte: OECD Health Statistics, 2018. Data de extração 7 de agosto de 2018. 
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UE 22 2200 2452 2446 2567 
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as deduções em IRS. Em relação a 2010, ano de despesa pública máxima, 
as maiores reduções verificam-se no SNS, cerca de 900 milhões de euros 
e na despesa fiscal com as deduções em IRS (Tabela 1). Em todo o perí-
odo confirma-se a elevadíssima percentagem de gastos diretos das famí-
lias, que mesmo assim aumenta para cerca de 28%. Embora de tendência 
crescente, a cobertura por seguros privados é ainda praticamente insig-
nificante, 3,7% em 2016. Estes números são uma evidente preocupação 
pois o pagamento out-of-pocket é a modalidade mais injusta e ineficiente 
de todas as formas de financiamento da saúde. Em muitos países europeus 
existem seguros complementares, de dimensão significativa, que minimi-
zam os gastos diretos das famílias. Face à insuficiência e incapacidade da 
indústria seguradora e do movimento mutualista em Portugal, este é um 
espaço de intervenção para a política pública.

Tabela 1 – Despesa corrente anual em saúde do SNS  
por agente financiador (milhões de euros)

2006 2010 2012 2016 (1)

Despesa corrente total 15.189 100%  17.668 100%  15.742 100%  16.836 100% 

Administrações públicas 10.500 69% 12.327 70% 10.322 66% 11.171 66%

SNS/SRS 8.491 56% 10.507 59% 8.992 57% 9.600 57%

Subsistemas de saúde públicos 1.090 7% 732 4% 663 4% 709 4%

Fundos de segurança social 127 1% 175 1% 183 1% 207 1%

Outras 792 5% 913 5% 485 3% 656 4%

Seguros 385 2,5% 529 3% 538 3,4% 629 3,7%

Famílias 3.818 25,1% 4.338 24,6% 4.436 28,2% 4.672 27,8%

Fonte: INE. Conta Satélite da Saúde, 2018. Data de extração: 05 de agosto de 2018.

A Figura 6 evidencia o destino das verbas do SNS quanto à combinação 
público-privado, desagregando prestadores hospitalares (que representam 
60% da despesa) e de ambulatório (com um peso de 20%). A despesa com 
hospitais foi de 5,9 mil milhões de euros em 2010 e 5,6 mil milhões de euros 
em 2016. Nesse período, os encargos com hospitais públicos decresceram 
8%, enquanto a despesa com hospitais privados aumentou 40%. Mesmo 
havendo uma diminuição da despesa com hospitais, a transferência de 
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financiamento do SNS para os hospitais privados aumentou em todo o 
período, escapando incólume à crise. Mesmo sabendo que se trata de hos-
pitais em parceria público-privado, há que notar o respeito que o Estado 
teve com estes contratos ao invés do praticado com os restantes hospitais 
públicos. A mesma tendência é observada nos prestadores de cuidados de 
saúde primários. No período em análise, o financiamento dos Centros de 
Saúde contraiu cerca de 15%, enquanto o financiamento do SNS para ser-
viços privados de ambulatório quase duplica! 

Figura 6 – EVOLUÇÃO DA Despesa corrente do SNS e SRS com  
prestadores de cuidados de saúde (números índice – 2006=base 100)

Fonte: INE. Conta Satélite da Saúde, 2018. Data de extração: 05 de agosto de 2018.

Em resumo, as consequências das restrições impostas à despesa pública 
são bem visíveis no financiamento dos hospitais e centros de saúde públi-
cos. Em simultâneo, as entidades privadas conseguiram, no que respeita 
a financiamento do SNS “passar pelos pingos da chuva”.

A Tabela 2 apresenta a variação da execução orçamental face à sua dota-
ção inicial. A dotação orçamental inicial era inferior ao executado na maio-
ria dos anos para os quais existe informação, sendo que em 2012 e 2013 
são os anos para os quais existe um maior diferencial. Estes foram os anos 
em que foram efetuados orçamentos retificativos, com o reforço de 1,5 mil 
milhões de euros em 2012 e 432 milhões de euros em 2013 para regula-
rização de dívidas. 
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Tabela 2 – Orçamento: dotação versus execução (milhões de euros)

Ano Dotação inicial Dotação execução Taxa de acréscimo (%)

2006 7.638 7.632 ◄ 0,0%

2007 7.675 7.673 ◄ 0,0%

2008 7.900 7.900 ◄ 0,0%

2009 8.100 8.300 ▲ 2,5%

2010 8.699 8.849 ▲ 1,7%

2011 8.100 8.254 ▲ 1,9%

2012 7.525 9.262 ▲ 23,1%

2013 7.814 8.306 ▲ 6,3%

2014 7.596 7.738 ▲ 1,9%

2015 7.883 7.883 ◄ 0,0%

2016 7.947 8.179 ▲ 2,9%

Fonte: CNS. Fluxos Financeiros no SNS: onde é gasto o dinheiro na saúde. Lisboa, 2017. 

4. A remuneração dos prestadores
Neste contexto de pressão para aumento da despesa e fortes constrangi-
mentos orçamentais, é essencial que os fundos disponíveis sejam utilizados 
da forma mais eficiente possível, ou seja, no sentido de obter os maiores 
ganhos em saúde pelo menor custo. Considerando que os utentes já supor-
tam uma proporção muito elevada da despesa, o que origina fortes desi-
gualdades de acesso em determinadas áreas (saúde mental, saúde oral, 
medicação), não é adequado tentar melhorar a eficiência através da respon-
sabilização financeira dos utentes (atuando do lado da procura). Assim, a 
responsabilização dos profissionais de saúde surge como a melhor alter-
nativa para fomentar a eficiência do sistema, sendo os modelos de paga-
mento os melhores instrumentos disponíveis para atingir este objetivo.

Os modelos de pagamento das instituições de saúde podem ser clas-
sificados do menos integrado, pagamento por serviço ou contacto com o 
paciente, ao mais integrado, por orçamento global fixo independente da 
atividade ou do número de pacientes. Entre os extremos encontramos o 
pagamento por capitação (função do número de utentes registados numa 
lista), por caso (por doentes tratados para uma determinada patologia) ou 
por episódio (consulta, internamento). 

O pagamento dos médicos pode ser classificado em função do seu rela-
cionamento com a atividade realizada. Num extremo o pagamento por 
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salário depende apenas da prestação de um número de horas; no outro 
extremo, o pagamento ao ato depende do número de serviços ou atos 
prestados. Entre os dois o pagamento por capitação, ou seja, por utente 
registado numa lista, quer este utente seja utilizador ou não de cuidados. 

O pagamento por desempenho é uma alternativa interessante, uma vez 
que o pagamento é feito em função dos resultados que pretendemos alcan-
çar. Desta forma, profissionais e instituições terão incentivos financeiros 
condizentes com os objetivos da sociedade, melhores cuidados pelo menor 
custo. Tal é o princípio do pagamento por desempenho ou por resultados 
(conhecido como pay-for-performance ou P4P). O pagamento por desempe-
nho tem sido utilizado, em Portugal e noutros países, como complemento 
às formas de pagamento tradicionais, permitindo assim atenuar os seus 
inconvenientes: motiva os profissionais pagos por salário e evita a tenta-
ção das reduções na qualidade que podem ocorrer em profissionais pagos 
por capitação ou episódio. 

Os hospitais do SNS são financiados, de forma resumida, por 3 meca-
nismos. São pagos principalmente por episódio (consultas, internamentos 
e sessões de hospital de dia) mas com um plafond pré-definido de episó-
dios; são financiados por caso para determinadas patologias, como VIH, 
cancro da mama ou cancro colorretal, também com plafonds pré-definidos. 
Finalmente, 5% do orçamento depende de um indicador de desempenho 
global, baseado, entre outros, nos tempos de espera para cirurgia ou nas 
urgências, num índice de risco e segurança do doente, ou nos custos com 
pessoal ou medicamentos.

Nos cuidados de saúde primários, o pagamento das Unidades de Saúde 
Familiar, além da componente salarial e por capitação, inclui uma com-
ponente de pagamento pelo desempenho baseada em indicadores como 
a taxa de vacinação ou o seguimento de grávidas, diabéticos ou hiper-
tensos. Estudos recentes indicam melhorias substanciais nos indicadores 
de produção incentivados pelo pagamento por desempenho, mas efeitos 
modestos nos resultados em saúde e na eficiência (Perelman et al, 2016). 
Os resultados internacionais, principalmente oriundos do Reino Unido, 
apontam no mesmo sentido: efeitos modestos no curto prazo e ausência de 
melhorias em saúde. Acrescentam-se vários riscos, tais como: (i) uma prá-
tica clínica excessivamente centrada nos indicadores, em detrimento das 
outras dimensões dos cuidados; (ii) a seleção de utentes mais suscetíveis 
de permitir atingir as metas; (iii) a adulteração dos registos para atingir as 
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metas; (iv) a perda de motivação intrínseca dos profissionais, substituída 
pela motivação financeira; (v) efeitos de teto, com os incentivos a deixarem 
de funcionar uma vez que as metas são atingidas. 

Ao nível hospitalar, a dimensão do pagamento por desempenho é pouco 
visível, porque representa apenas 5% de um orçamento que, devido ao 
subfinanciamento, é considerado como pouco relevante para a gestão. Tam-
bém, os médicos hospitalares são pagos por salário e por uma componente 
de pagamento ao ato em determinadas cirurgias. Acresce uma generali-
zada situação de acumulação público-privado com formas de remunera-
ção distintas e até com incentivos opostos.

No entanto, existe uma forte pressão para o reforço do pagamento pelo 
desempenho. A indústria farmacêutica em particular tem pressionado 
muito, através do financiamento de eventos e associações, para que seja 
reforçado o pagamento por resultados no financiamento hospitalar (value-
-based care), como forma de ultrapassar a regulamentação: se o financia-
mento apenas existe quando o tratamento funciona, tornam-se menos 
relevantes as normas clínicas, as comissões farmacoterapêuticas ou as audi-
torias clínicas. Ou seja, esta forma de pagamento eliminaria a racionalidade 
nas escolhas de práticas de prescrição, com o argumento que se o trata-
mento não funcionar, o hospital não terá que suportar os custos. Também, 
esta forma de pagamento permite à indústria farmacêutica solicitar preços 
não concorrenciais baseados numa valoração monetária dos ganhos em 
saúde, o que colocaria em risco a frágil sustentabilidade do SNS. 

O pagamento pelo desempenho é uma alternativa interessante e incon-
tornável, mas que, pelos riscos que acarreta, deve representar uma propor-
ção limitada do rendimento dos médicos. Algumas sugestões nos cuidados 
de saúde primários:

	 •	 Implementar	indicadores	crescentemente	relacionados	com	resulta-
dos em saúde não registados ao nível dos cuidados de saúde primários, 
mas ao nível hospitalar, para evitar a adulteração dos indicadores;

	 •	 Incluir	penalizações,	além	de	bonificações,	e	incentivar	posições	
relativas e não apenas o cumprimento de metas, para evitar efeitos 
de teto e manter a força dos incentivos ao longo do tempo;

	 •	 Aumentar	a	componente	de	capitação	com	listas	menos	extensas	
e orçamentos que incluam o pagamento de consultas de especia-
lidade, para evitar a referência excessiva e fomentar a colaboração 
entre níveis de cuidados;
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e nos cuidados hospitalares:

	 •	 Introduzir	elementos	de	pagamento	por	desempenho	no	rendi-
mento dos médicos, relacionados com a atividade ou resultados em 
saúde, através da realocação das despesas com horas extraordiná-
rias;

	 •	 Estabelecer	um	pagamento	pelo	desempenho	mais	simples	atra-
vés de uma lista restrita de indicadores-chave, consensuais, e com 
maior peso no valor do contrato programa; 

	 •	 Evoluir	progressivamente	para	um	pagamento	por	caso	e	não	por	
episódio, que incentiva a multiplicação de episódios sem gestão 
integrada da doença nem incentivos à prevenção.

5. Remunerar e fixar médicos no SNS
O incremento do pagamento por desempenho permitirá uma nova abor-
dagem à acumulação de funções médicas em instituições públicas e pri-
vadas. Problema antigo, com origem no modelo de caixas de previdência 
e misericórdias, prévio ao SNS. Identificado como um problema grave do 
sistema de saúde, gerador de conflitos de interesse pelo grande potencial 
de seleção de casuística e de indução da procura, tem sido total a incapa-
cidade política na sua resolução, ou mesmo atenuação. Nos quase 40 anos 
do SNS, apenas Leonor Beleza tentou “atacar” o problema de forma con-
sistente, mas sem sucesso e com enorme custo pessoal. Recentemente, 
nos anos da Troika, em que a sociedade portuguesa quase tudo consentiu, 
o Governo de Passos Coelho desperdiçou uma oportunidade histórica e 
talvez irrepetível de intervir nesta questão.

Problema difícil, sem solução evidente, “queimará as mãos de quem 
ousar tocar-lhe”. No entanto, arrastar a situação sem nada fazer é cada vez 
mais inaceitável e de consequências provavelmente trágicas para o futuro 
do SNS. Urge ensaiar soluções, mesmo que parciais; é urgente trabalhar 
para que se torne socialmente inaceitável a promiscuidade público-privado.

Como ambiente positivo, o SNS dispõe hoje de um conjunto de instru-
mentos adequados à inovação organizacional: Hospitais E.P.E. com cultura 
de planeamento estratégico, definição de objetivos e financiamento prospe-
tivo com base nos volumes de produção; legislação recente sobre Centros 
de Responsabilidade Integrada, replicando instrumentos de planeamento 
dos Hospitais E.P.E., com autonomia e responsabilização dos profissionais 
envolvidos; Centros de Referência, para cuidados altamente diferencia-
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dos, de qualidade internacional, concentrando recursos especializados em 
número limitado de hospitais para melhor garantia de qualidade; modelo 
de produção adicional testado há mais de 10 anos através do SIGIC, com 
possibilidades acrescidas conforme o disposto na Portaria 207/2017; faci-
lidade tecnológica de criação de sistema de informação específico adap-
tável a necessidades de gestão, fiscalização, monitorização e avaliação.

Como principal obstáculo à mudança, o canto de sereia da prática em 
hospitais privados é um enorme constrangimento. Níveis de remuneração 
inalcançáveis no SNS, desenvolvimentos tecnológicos e organizacionais 
de grandes unidades privadas, flexibilidade contratual e gestão individual 
do percurso dos profissionais, tornam mais difícil a preferência pelo SNS. 
Importante é também a enorme diferença de carga fiscal entre trabalha-
dores por conta de outrem, estatuto obrigatório no SNS, e a situação no 
setor privado em que é vulgar a elevada fiscalidade ser atenuada através 
do esquema de “empresas unipessoais”.

Urge tomar medidas para atrair e fixar no SNS os melhores médicos, 
aqueles que pretendem ser líderes na sua especialidade e alcançar níveis 
de excelência no desempenho profissional. O conteúdo das medidas deve 
incluir melhoria das condições de trabalho, promotoras de desempenho 
clínico de excelência, reforço da autonomia técnica, garantia de isenção 
na avaliação de desempenho e aumento do nível remuneratório. Para não 
introduzir mais distorções nas complexas e intricadas grelhas salariais 
das profissões de saúde, este último aspeto pode ser alcançado através de 
benefícios fiscais a atribuir à componente remuneratória decorrente da 
atividade adicional prevista na Portaria 207/2017, realizada por número 
limitado de médicos integrados em centros de responsabilidade integrada 
ou em centros de referência. 

Esta medida, além de aumentar a atratividade do SNS, levaria a redução 
dos gastos com atos realizados no setor privado, redução dos tempos de 
espera e acréscimo de produção no SNS com impacto positivo na reparti-
ção dos gastos públicos e dos gastos das famílias em saúde. 

6. O futuro próximo
Por razões bem conhecidas, a despesa em saúde cresce há décadas a um 
ritmo superior ao PIB na generalidade dos países, levando a que se ques-
tione a sustentabilidade económica dos sistemas de saúde. Recentemente, 
a crise económico-financeira que atingiu os países europeus resultou na 
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aplicação de um conjunto de medidas que tiveram como objetivo inverter 
este ritmo de crescimento da despesa. Em Portugal estas políticas foram 
eficazes no controlo da despesa total, que diminuiu 8% de 2010 para 2016, e 
principalmente no controlo da despesa pública, que reduziu 12% no mesmo 
período. Apesar disso, Portugal estava ainda numa posição acima da média 
dos países da UE e da OCDE ao nível da despesa total em saúde em per-
centagem do PIB em 2016. Contudo, no indicador da despesa pública em 
percentagem do PIB, Portugal estava 0,6 pontos percentuais abaixo da 
média desses países. Agora que a crise parece ter passado, voltam as pres-
sões para o crescimento das despesas em saúde, sendo normal que reto-
mem a sua tendência crescente. 

Em 2016, o Estado financiou uma despesa de 11,2 mil milhões de euros 
com saúde, dos quais apenas 9,6 mil milhões chegaram ao SNS. Na pre-
sente conjuntura de subfinanciamento do SNS, parece importante con-
seguir transferir os gastos destinados ao setor privado para financiar o 
SNS. A proporção de despesa do SNS com hospitais públicos decresceu, 
estando os privados a assumir um peso cada vez maior. O mesmo se veri-
fica em termos de cuidados primários. 

Mas, o maior problema da saúde em Portugal não é falta de dinheiro, 
mas antes a excessiva despesa das famílias e a má distribuição de recursos 
públicos, com clara insuficiência na componente que é destinada ao SNS. 
Inverter a tendência crescente dos gastos diretos das famílias é talvez a 
primeira prioridade política. Em vários países europeus, desenvolveram-se 
seguros complementares que asseguram cobertura nas áreas que o sistema 
geral deixa a descoberto (OCDE, Health at a glance, 2017). Em França, esta 
modalidade chega a abranger 85% da população. A política pública pode 
incentivar seguradoras e organizações mutualistas a organizarem estes 
seguros, no caso português preferencialmente dirigidos para saúde oral, 
próteses oculares e auditivas e medicamentos, onde se observam maiores 
iniquidades no acesso, ou recorrer à ADSE, como seguro complementar ao 
SNS. Este subsistema, ainda dependente do Ministério da Saúde, embora 
não articulado com o SNS, é um dos principais clientes dos grandes hos-
pitais privados, e tem temporariamente com contas equilibradas. Embora 
controversa, valia a pena discutir a possibilidade de abrir a ADSE a toda a 
população, em regime opcional.

Para além das medidas que melhorem a eficiência, há que aumentar as 
disponibilidades orçamentais do SNS, o que é possível mesmo sem com-
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petir com outras áreas da governação. Reduzir a taxa de dedução em IRS 
das despesas de saúde de 15% para 5%, voltar a reduzir entre 10 e 20% o 
preço de medicamentos e dispositivos médicos, são medidas com custo 
zero e benefício líquido de várias centenas de milhões de euros para as 
disponibilidades financeiras do SNS.

Para que o reforço financeiro não seja “chuva em areia” há que elen-
car várias iniciativas reformadoras. Reativar a reforma dos cuidados de 
saúde primários, revisitando o modelo criado em 2006 para, mantendo 
os mesmos princípios conforme resultados das avaliações, promover um 
novo impulso; redinamizar a rede de cuidados continuados, completando 
a oferta ainda em falta e revendo lacunas e erros cometidos no início da 
reforma; apoiar a afirmação dos Centros de Referência como lugares de 
excelência nos hospitais do SNS, com clareza e autoridade na regulamen-
tação e prioridade nos investimentos e na formação dos recursos huma-
nos; tirar os Centros de Responsabilidade Integrada das páginas do Diário 
da República e torna-los realidade no quotidiano hospitalar; lançar um 
programa para atrair os melhores médicos para o SNS, com excelência 
de instalações e equipamentos, organização clínica moderna, formação 
contínua e investigação clínica (na verdade, os centros de referência!), 
garantia de transparência e isenção nos processos de avaliação de desem-
penho, melhor retribuição através de benefícios fiscais em IRS, iniciando 
um caminho que conduza a tornar socialmente inaceitável a presente pro-
miscuidade público-privado; retomar a autonomia de gestão dos estabe-
lecimentos de saúde, para cumprir a gestão descentralizada prevista na 
Constituição da República; e finalmente valorizar e reforçar a centenária 
Direção Geral da Saúde, atribuindo-lhe competências adicionais no pla-
neamento da oferta, do SNS e também da oferta privada, e na regulação 
de todo o sistema de saúde. 
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Comentário: Financiamento da Saúde:  
Princípios, Ideias e Possibilidades

Pedro Pita Barros*

1. Introdução
Os sistemas de saúde têm, hoje, múltiplos objetivos e envolvem um consi-
derável volume de recursos (físicos e financeiros). O debate sobre o finan-
ciamento de um sistema de saúde é passível de ser realizado com base em 
diferentes abordagens, que levam a perguntas e a respostas diferentes.

Uma primeira abordagem é ter como referência os objetivos do sistema 
de saúde e procurar então os recursos de financiamento suficientes para 
satisfazer esses objetivos. Esta abordagem define o financiamento com 
base apenas no que pretende alcançar em termos de saúde da população, 
subordinando tudo o resto (outra despesa pública ou outra despesa pri-
vada) às despesas em saúde, pelo que os restantes consumos e utilizações 
de recursos decorrem do que não for necessário para o setor da saúde.

Uma segunda abordagem consiste em definir como primeiro passo 
quais os recursos públicos e privados que a sociedade coloca à disposição 
do setor da saúde. A partir dessa disponibilidade de recursos, o sistema de 
saúde deve alcançar da melhor forma possível os objetivos que tem. Nesta 
abordagem, os fundos disponíveis, públicos e privados, são determinados 
por fatores externos ao sector da saúde. Apenas há a definição de onde 
aplicar os fundos disponibilizados.

* Professor da Nova SBE, Universidade Nova de Lisboa.
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A terceira abordagem é uma combinação das duas abordagens anterio-
res, em que a disponibilização de fundos para o sector da saúde não é feita 
acriticamente como sucede na primeira abordagem e em que há flexibili-
dade para acomodar mais fundos disponibilizados para utilização no sector 
da saúde, se esta for uma melhor aplicação de recursos face às alternativas.

As escolhas feitas por cada sociedade, para a arquitetura do respetivo 
sistema de saúde leva a que a forma de financiamento das despesas em cui-
dados de saúde esteja mais perto de uma ou de outra destas abordagens.

Um sistema de saúde que tenha como base a realização de seguro de 
saúde individual, com ou sem preços regulados para esse seguro, com ou 
sem mandato obrigatório de realização desse seguro, está-se a colocar mais 
próximo da primeira abordagem, com uma natural escalada nos custos do 
sistema de saúde e logo nas necessidades de financiamento. 

A evolução dos sistemas de saúde tem sido no sentido de uma maior 
intervenção das entidades privadas que dão proteção financeira aos cida-
dãos (seguradoras, com ou sem fins lucrativos, fundos de proteção de 
doença, etc.) na negociação dos preços e na definição dos preços e na defi-
nição do que está inserido no âmbito da proteção que oferecem.

No caso dos sistemas de saúde baseados em intervenção pública atra-
vés de um serviço nacional de saúde, a restrição orçamental do estado é 
normalmente obstáculo forte a que se siga a primeira abordagem à defini-
ção do financiamento (público, neste caso) destinado ao sector da saúde.  
Se for definido no contexto do orçamento do estado um valor fixo, aten-
dendo às receitas do sector público e todas as outras despesas do sector 
público, então estar-se-á no campo da segunda abordagem.

Admitindo que dentro do sector público há discussão sobre a verba 
a atribuir ao Serviço Nacional de Saúde, então, dependendo do grau de 
profundidade dessa discussão, haverá uma aproximação à terceira abor-
dagem, em que os benefícios dos objetivos pretendidos para o sistema de 
saúde (e dentro deste para o Serviço Nacional de Saúde) são confrontados 
com os respetivos custos, incluindo o custo de oportunidade de interven-
ção pública noutros setores onde são utilizados fundos do orçamento do 
Estado.

A realidade é, obviamente, mais complexa do que estas descrições esti-
lizadas e simplificadas, combinando-se vários elementos delas na defini-
ção do financiamento do sistema de saúde. Coexistem, em Portugal, um 
Serviço Nacional de Saúde e vários mecanismos privados de seguro, com 
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e sem fins lucrativos. Adicionalmente, através do sistema fiscal, o sector 
público afeta de forma indireta a forma de financiamento das despesas em 
cuidados de saúde. Os benefícios fiscais, com crédito de imposto atribuído 
a parte das despesas das famílias em seguros de saúde ou em cuidados de 
saúde, são também uma forma de proteção contra as consequências finan-
ceiras da necessidade de cuidados de saúde.

Esta diversidade faz com que a discussão sobre o financiamento do sec-
tor da saúde seja não só sobre o nível de financiamento, mas também sobre 
a sua composição, e como essa estrutura das várias fontes de financiamento 
pode afetar o nível de financiamento global necessário.

2. As comparações internacionais
É tradicional começar-se a discussão do financiamento global do sistema 
de saúde olhando para comparações internacionais de despesa com um 
grupo de referência. No caso de Portugal é usual utilizar-se o contexto dos 
países da OCDE (ou da União Europeia).

Essa comparação, ao contrário do que possa parecer, é de utilidade limi-
tada para discutir o volume de financiamento ou a composição de origem 
de fontes do financiamento de um sistema de saúde. A despesa por si só 
nada transmite sobre se um sistema de saúde está, ou não está a alcançar 
os seus objetivos. Quando se fala de despesa em saúde (como atalho para 
despesas em cuidados de saúde), esta resulta de multiplicar preços, ou cus-
tos, de bens e serviços pela quantidade utilizada desses bens ou serviços de 
saúde. Aumentar a despesa porque se aumentou os preços em 10% é muito 
diferente de a aumentar no mesmo montante por crescer em 10% o volume 
de serviços prestados. A despesa final será a mesma em ambos os casos, o 
resultado espera-se que seja diferente (melhores no segundo caso, em que 
há mais recursos usados). Adicionalmente, aumentar a utilização de servi-
ços de saúde ou o consumo de produtos de saúde só é relevante, no sentido 
de melhor desempenho do sistema de saúde, se corresponder a necessida-
des satisfeitas em que o respetivo benefício social compensa o custo social 
associado. Prestar cuidados de saúde que não têm benefícios, mas pos-
suem custos significa criar despesa em saúde sem resultados associados. 

Analisar valores de despesa em comparação internacional serve apenas 
para verificar se um país tem a sua despesa em saúde fundamentalmente 
diferente da dos outros países (e nesse caso, importará perceber porquê). 
Não se pode, e não se deve, retirar dessas comparações internacionais 
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implicações sobre o que deve ou não deve ser a despesa em cuidados de 
saúde de um determinado país. O valor médio, frequentemente usado 
como referência implícita ou explícita, não tem qualquer significado se os 
resultados de saúde obtidos pelos diversos sistemas de saúde não forem 
conhecidos e incluídos no processo de análise. Curiosamente, se por acaso 
todos os países tivessem os mesmos resultados de saúde, então o interesse 
da comparação deveria centrar-nos não no valor médio da despesa, mas 
nos valores mais baixos de despesa que conseguissem assegurar um deter-
minado resultado de saúde para a população. 

Um elemento adicional de complexidade resulta ainda se os objetivos 
para um sistema de saúde contiverem múltiplas dimensões que impliquem 
escolhas na utilização de recursos entre procurar atingir mais de um obje-
tivo versus outro. É frequente os países enunciarem como objetivos para 
os seus sistemas de saúde o serem eficientes e, ao mesmo tempo, garanti-
rem equidade no acesso a cuidados de saúde. Mencionado com menor fre-
quência é o objetivo de equidade no financiamento dos cuidados de saúde 
(origem de fundos), que se traduz, muitas vezes, mas não exclusivamente, 
pela ideia simples de quem tem mais rendimentos contribuir proporcio-
nalmente mais. Ora, será que se coloca a alguns sistemas de saúde a opção 
entre ter maior despesa para garantir maior equidade de financiamento, 
condicional a obter os mesmos resultados de saúde para a população? E 
o objetivo de eficiência significa exatamente o quê? Não ter desperdício?1 
Ou é ter eficiência de custos?2 Ou é ter eficiência económica, definindo o 
nível assistencial desejado com base nos benefícios alcançados compensa-
rem os custos associados com a prestação adicional de cuidados de saúde? 
Sem uma resposta clara a estas perguntas é difícil retirar implicações nor-
mativas sobre o que deve ser a despesa em cuidados de saúde de um país. 
É possível que dois países com níveis de despesa em saúde distintos sejam 
igualmente eficientes para os resultados que alcançam, e que legitima-
mente queiram resultados para o sistema de saúde diferentes.

Estas observações são também relevantes para a análise da recente evo-
lução da despesa em saúde de Portugal. Parte importante dos efeitos encon-
trados desde 2011, de redução da despesa total em cuidados de saúde, 

1 Não ter desperdício significa ter o uso de recursos mínimo para obter os objetivos 
assistenciais pretendidos.
2 Eficiência de custos significa ter o menor custo possível para obter o resultado assistencial 
pretendido, em que se ponderam os recursos usados pelos seus custos unitários ou preços.
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deveu-se sobretudo à redução da despesa pública em saúde correspon-
dendo sobretudo a alterações de preços e não a reduções substanciais de 
“quantidades” (redução dos serviços prestados). Isto é, a redução de des-
pesa obtida pelos cortes de natureza salarial ocorridos no sector público e 
pelas descidas de preços impostas a fornecedores e prestadores de serviços 
aos SNS tem efeitos muito diferentes do que se a mesma redução de des-
pesa tivesse sido alcançada com diminuição da oferta de serviços (man-
tendo salários e preços ao nível anterior). Por ter havido uma componente 
importante da redução da despesa pública em saúde devida a reduções 
salariais e alterações de condições laborais, anunciadas como temporárias, 
a sua reposição, em termos nominais, não corresponde verdadeiramente a 
melhoria do desempenho assistencial do sistema de saúde (e do SNS, como 
seu elemento central) com o aumento da despesa em cuidados de saúde 
(nomeadamente a despesa pública). A variabilidade das séries estatísticas 
de despesa é, durante este período (2011-2106), maior do que a variabili-
dade da capacidade assistencial do sistema de saúde.

Uma habitual implicação das comparações internacionais é que Portu-
gal gasta, em termos per capita, menos do que os países da União Europeia 
(pré-últimos alargamentos da União Europeia), o que implicitamente é tido 
como sinal de que Portugal deverá aumentar a sua despesa, em particular 
a despesa pública. Mas se o único fator de crescimento da despesa for o 
aumento salarial ou de preços dos bens e serviços de saúde adquiridos, o 
alinhamento com esse ponto de referência internacional seria resultante 
de um efeito unicamente monetário e não de um volume de financiamento 
que permitisse um melhor desempenho do sistema de saúde por se poder 
fazer mais. Ou seja, gastar mais para fazer o mesmo.

Outra tentação frequente decorrente destas comparações internacio-
nais é a defesa de tetos de despesa (nomeadamente pública) em percen-
tagem do PIB para a despesa em cuidados de saúde (por vezes, expressa 
também em relação à despesa pública em cuidados de saúde). Essa abor-
dagem é incompatível com elementos fundamentais de funcionamento da 
economia do setor da saúde e com os objetivos para o sistema de saúde se 
esse teto for baixo (se for elevado, o teto de despesa será irrelevante ou até 
prejudicial, se houver a tentação de utilizar fundos apenas para encostar 
o valor da despesa a esse teto).

Uma outra desvantagem desse tipo de abordagem, fixação de percen-
tagem do PIB para despesas em saúde, para definir os fundos disponíveis 
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para o sector da saúde é tornar a despesa em saúde forçosamente pró-
-cíclica, pois aumentaria quando o PIB aumentasse e teria que reduzir-se 
quando o PIB baixasse (período de recessão). É, porém, duvidoso que essa 
seja a evolução desejada da despesa em saúde (por exemplo, se o teto de 
despesa fosse uma restrição ativa, então em períodos de recessão econó-
mica haveria um corte automático de preços e/ou salários, ou uma redu-
ção de serviços prestados? Mais provavelmente, o teto seria ignorado, o 
que o torna irrelevante em termos de política económica para a área da  
saúde).

Além disso, não há, como referido, qualquer base, clara e sólida, para 
se estabelecer um objetivo para este teto a partir das comparações inter-
nacionais de despesas em saúde, seja em valor per capita seja em percen-
tagem do PIB.

Num sistema de saúde em que há despesa pública e despesa privada (das 
famílias) em bens e serviços de saúde, um teto global obrigaria a controlar 
também a despesa privada das famílias (o que teria custos de verificação 
elevados e de intromissão na vida privada das famílias), ou então a des-
pesa pública teria que se automaticamente ajustar a variações da despesa 
privada, o que não só é impraticável (por não se conhecer em tempo real 
a despesa privada), como não é desejável face aos objetivos normalmente 
expressos para os sistemas de saúde. Ter um objetivo de despesa pública 
em função do PIB seria, possivelmente, a alternativa. Mas apresenta as 
limitações indicadas anteriormente de ser pró-cíclica (aumentar a des-
pesa em períodos de crescimento do PIB, e ter que a reduzir em períodos 
de recessão da atividade económica).

Desta discussão resulta que não é através de comparações internacio-
nais que será adequado estabelecer qual o nível de financiamento que um 
sistema de saúde deverá ter, seja no volume total de financiamento seja na 
componente de despesa pública. A única inferência que se pode realizar, 
a partir das comparações internacionais, é se um determinado país é um 
caso especial dentro de um grupo de referência, ou não. Nesse aspeto, os 
dados da OCDE revelam que Portugal é um país cujo nível e comporta-
mento da despesa em saúde, atendendo também a indicadores globais de 
estado de saúde, como a esperança média devida à nascença ou aos 65 
anos, não destoa do quadro geral.

A comparação simples de despesa em saúde relativamente a uma medida 
de resultado de saúde (esperança de vida aos 65 anos) mostra que quer 
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consideremos o esforço absoluto medido pela despesa per capita quer con-
sideremos o esforço relativo pela despesa em proporção do PIB, Portugal 
não é particularmente diferente dos restantes países da OCDE.

Em termos globais, o atual volume de financiamento do sistema de 
saúde português está em linha com o que se observa internacionalmente 
para os resultados obtidos. A decisão sobre o volume global de financia-
mento terá que envolver elementos mais finos de análise. 

3. O financiamento do Serviço Nacional de Saúde
Dando atenção ao financiamento do Serviço Nacional de Saúde é recor-
rente a discussão sobre a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional 
de Saúde. Simões et al. (2006) apresentou uma definição, longa, para esse 
conceito: “Existe sustentabilidade do financiamento do Serviço Nacional 
de Saúde se o crescimento das transferências do Orçamento do Estado 
para o SNS não agravar o saldo das Administrações Públicas de uma forma 
permanente, face ao valor de referência, mantendo-se a evolução previsí-
vel das restantes componentes do saldo.”

Desta definição, os elementos centrais a reter são que a sustentabilidade 
financeira, ou o volume de fundos que o SNS recebe, não pode ser visto de 
forma independente do quadro geral da despesa pública nas várias áreas 
de intervenção do estado, envolvendo por isso também opções de natureza 
política na escolha das áreas onde realizar mais despesa. 

Pelas consequências sobre o equilíbrio das contas públicas, não é pos-
sível considerar aumentos da despesa pública em saúde (verba a trans-
ferir para o SNS) sem uma avaliação cuidada. Note-se que não há uma 
regra automática que estabeleça que a um aumento da despesa pública 
tem que corresponder um aumento de impostos para a financiar. Mas se a 
esse aumento de despesa corresponder um maior défice do estado, haverá 
dívida pública a ser emitida, que gerará despesa pública futura no seu paga-
mento, a ser financiada por impostos futuros. 

Assim, a definição do volume de fundos disponibilizado ao Serviço 
Nacional de Saúde tem como mecanismo de equilíbrio um processo de 
decisão dentro da esfera governamental. Embora seja frequente olhar para 
esse processo como uma negociação entre o Ministério da Saúde e o Minis-
tério das Finanças, creio que será mais útil pensar neste processo de decisão 
como a utilização partilhada de mecanismos de análise e de avaliação do 
valor da despesa pública em saúde face a outras despesas na área pública.
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No atual contexto do Serviço Nacional de Saúde (cobrindo a última 
década), um elemento central para avaliar em que medida o financiamento 
atribuído ao SNS tem sido ou não adequado é a recorrente criação de dívida 
dos Hospitais EPE, que se transforma em pagamentos em atraso. O ciclo 
de acumular pagamentos em atraso e regularizar com transferências extra-
ordinárias de fundos, e voltar a acumular pagamento em atraso, sugere 
efeitos permanentes de falta de financiamento, embora não seja fácil dis-
tinguir o que nesta dívida que se transforma em pagamentos em atraso é 
resultado de falta de financiamento adequado e o que é resultado de falta 
de capacidade de gestão. O termo “capacidade de gestão” tem aqui dois 
níveis relevantes. O primeiro nível é o da gestão hospitalar. O segundo 
nível é o Ministério da Saúde, na medida em que decisões sobre reorgani-
zação de serviços entre hospitais são determinadas centralmente no SNS.

Apesar de não ser possível estabelecer um valor exato para o que seja a 
componente de falta de financiamento adequado, é razoável admitir que 
a forma corrente de determinação do volume de financiamento para o 
SNS não permite atingir, de forma adequada e eficiente, os objetivos assis-
tenciais estabelecidos. Como estes objetivos não são redefinidos para se 
ajustarem ao orçamento disponibilizado, acaba por ser a componente finan-
ceira a ajustar, com a criação de dívida e de subsequentes pagamentos em 
atraso. Este mecanismo implícito de ajustar o financiamento aos objetivos 
pretendidos é, muito provavelmente, mais oneroso e menos claro do que 
a atribuição de orçamentos alinhados com os custos eficientes esperados 
da atividade que se espera ser realizada pelo Serviço Nacional de Saúde 
(e especialmente no caso dos hospitais).

Do lado do financiamento público do Serviço Nacional de Saúde é razo-
ável considerar que há um mecanismo insatisfatório para determinar o 
volume de financiamento necessário ao Serviço Nacional de Saúde. 

4. As fontes de financiamento
O segundo elemento da análise do financiamento é como este se reparte 
entre as diferentes fontes de fundos, e qual a importância dessa distri-
buição.

Nesta apreciação, há dois fatores de eficiência e de equidade que têm 
tensão entre si: por um lado, a existência de proteção financeira em caso 
de necessidade de cuidados de saúde; por outro lado, a utilização eficiente 
dos cuidados de saúde, em que “eficiente” tem aqui, neste contexto, o sen-
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tido dos benefícios (sociais) resultantes dessa utilização excederem os cus-
tos (sociais) da sua prestação.

A tensão resulta de maior proteção financeira levar a que haja menor 
sensibilidade aos elementos de custo por parte de quem beneficia. Na situ-
ação limite de ser dada cobertura financeira integral ao cidadão e este ter 
a capacidade de escolher livremente a sua utilização de cuidados de saúde 
(a custo zero), irá procurar os serviços de saúde mesmo quando o benefí-
cio (muito pequeno) exceda o custo (que poderá ser substancial) de forne-
cer ou tornar disponível esses cuidados de saúde. Uma utilização eficiente 
requer então que quando o cidadão/doente tem que iniciar o contato ou 
tomar uma decisão sobre utilização de cuidados de saúde, uma parte do 
custo será suportado pelo cidadão/doente, como sinal para evitar utilização 
de cuidados de saúde com pouco valor. Porém, aumentar muito esta parti-
cipação do cidadão/doente no preço (ou custo) do serviço no momento de 
decidir a sua utilização é, por seu lado, contrária à proteção que se pretende 
dar à população. Os dois objetivos de eficiência requerem, por isso, utiliza-
ção oposta do instrumento que é a taxa de cobertura financeira do custo 
do serviço de saúde no momento da sua utilização pelo cidadão/doente.

Este é o principal argumento para a existência de taxas moderadoras e 
copagamentos num sistema de saúde. O seu papel não é serem origem sig-
nificativa de fundos de financiamento. O seu papel é limitarem e mesmo 
evitarem, por decisão dos cidadãos/doentes, o consumo de recursos de 
saúde em usos de pouco valor, reduzindo dessa forma a necessidade glo-
bal de fundos para o sector da saúde.

Em particular, tomando uma visão global do interesse do cidadão 
enquanto doente (quando tal ocorre) e enquanto contribuinte fiscal que 
financia a despesa pública em saúde, será preferível ter taxas moderado-
ras a não as ter, por efeitos de eficiência no funcionamento do sistema de 
saúde que o beneficiam enquanto contribuinte que financia o sistema de 
saúde via impostos. O mesmo mecanismo está presente se estivermos na 
presença de um sistema de saúde baseado em seguro privado, sendo aí mais 
direta a ligação entre menor despesa global e menores prémios de seguro. 
Não há particular distinção entre diferentes formas de organizar o finan-
ciamento da saúde quanto à necessidade de gerir esta tensão.

Significa que quando o valor da proteção financeira é mais importante 
(em termos relativos) que a eficiência induzida no comportamento do cida-
dão/doente quanto à utilização de recursos, então as taxas moderadoras 
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e os copagamentos devem ser menores nessa circunstância. Como esta 
importância relativa pode diferir de país para país, distintas composições 
de origem de fundos podem existir entre países, sendo cada uma eventu-
almente apropriada à sociedade desse país e seus valores. Uma vez mais, 
a comparação entre países da estrutura de fontes de financiamento tem 
que levar em consideração os respetivos valores sociais dos vários elemen-
tos presentes.

Este argumento implica, desde logo, que utilizações de cuidados de 
saúde que não são decididas pelo cidadão não justificam, nesses serviços 
específicos, a existências de taxas moderadoras. Em termos quantitati-
vos, estes princípios significam que o peso das taxas moderadoras e dos 
copagamentos no financiamento do sistema de saúde deverá ser pequeno 
e tanto mais pequeno quanto mais relevante for a importância da cober-
tura financeira.

Este argumento baseia-se unicamente na eficiência de utilização do 
sistema de saúde, sem recorrer a preocupações de equidade, que estão 
também fortemente presentes no sector da saúde. Em particular, há nor-
malmente nos sistemas de saúde mecanismos de isenção de taxas modera-
doras ou redução dos copagamentos para cidadãos de baixos rendimentos, 
para que esses valores não sejam impeditivos de acesso a cuidados de saúde 
necessários, mas sejam dissuasoras de utilização de cuidados de saúde com 
pouco valor face à situação clínica do cidadão/doente.

Uma linha de distinção entre fontes de financiamento estão em darem, 
ou não, proteção financeira. É a distinção entre mecanismos de seguro, 
público ou privado, e os denominados pagamentos diretos das famílias. 

A inclusão de aspetos de equidade no financiamento introduz um ele-
mento de solidariedade baseada no rendimento que as sociedades podem, 
consoante os seus valores e tradições, valorizar mais, ou menos. O seguro 
de saúde privado puro, em que a contribuição do cidadão está ligada às 
suas características de risco, tem nesse aspeto propriedades distintas do 
seguro público, em que a ligação entre a contribuição e a cobertura rece-
bida do seguro público é mediada pelo sistema fiscal na recolha de fundos 
e pelo Serviço Nacional de Saúde na sua componente de cobertura finan-
ceira (pagamento direto solicitado no momento de utilização).

O seguro privado tem solidariedade entre quem precisa de cuidados 
de saúde num determinado ano (ou no horizonte do contrato de seguro) e 
quem não necessita. A redistribuição de rendimento é entre situações de 
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necessidade ou não. No caso de seguro público financiado por impostos, 
como sucede com o Serviço Nacional de Saúde, a redistribuição de rendi-
mento presente no sistema fiscal é transportada para o financiamento das 
despesas em cuidados de saúde.

Uma outra diferença poderá ainda existir entre seguro de saúde privado 
e seguro público. A entidade seguradora privada poderá usar de forma 
mais ativa mecanismos de controle de utilização de cuidados de saúde, 
nomeadamente os de custo individual mais elevado, como, por exemplo, 
sistemas de autorização prévia para alguns procedimentos.

Tendo eventualmente maior liberdade para explorar esses mecanismos 
do que o sector público, tal poderá traduzir-se num maior controle, pelo 
lado da oferta de cuidados de saúde, das situações de utilização de cui-
dados de saúde com baixo valor. Nessas circunstâncias, o seguro privado 
poderá apresentar uma melhor eficiência na utilização de recursos que o 
sector público, e com essa maior eficiência determinar menor volume glo-
bal de recursos necessário para o sector da saúde.

No entanto, alguns tipos de seguro privado poderão facilitar o acesso 
direto dos cidadãos a médicos especialistas, por exemplo, enquanto o Ser-
viço Nacional de Saúde poderá condicionar o acesso a esses especialistas a 
uma consulta prévia e referenciação de um especialista em medicina geral 
e familiar. Na medida em que esse acesso mais rápido a especialistas não 
se traduza em melhores cuidados de saúde e apenas acabe por ser uma 
utilização desnecessária de recursos especializados, resulta uma menor 
eficiência do sistema de saúde. Nesta situação, a existência de referencia-
ção para acesso a especialistas levaria a menores custos para os mesmos 
resultados de saúde, logo maior eficiência do seguro público.

Há, então, argumentos para que o controle de utilização de cuidados 
de saúde em ocasiões de baixo valor tanto possa ser maior como menor no 
Serviço Nacional de Saúde (seguro público) em comparação com os con-
tratos de seguro de saúde privados.

Em termos de propriedades das fontes de financiamento, podemos 
então distinguir entre seguro público, seguro privado e pagamentos diretos 
como grandes categorias. A conta satélite da saúde permite uma primeira 
visão quantitativa sobre esta divisão. No caso dos seguros de saúde é útil 
fazer uma subdivisão entre subsistemas públicos, subsistemas privados e 
seguros comerciais privados. A inclusão dos subsistemas públicos, onde a 
ADSE é predominante, junto dos subsistemas privados pretende refletir 
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a evolução da ADSE para subsistema autossustentado pelas contribuições 
dos seus beneficiários.

Para as despesas diretas das famílias, é útil a separação entre pagamen-
tos a prestadores públicos, produtos vendidos em farmácias (sobretudo 
medicamentos) e prestadores privados.

A despesa pública em saúde é separada em duas grandes linhas: o 
Serviço Nacional de Saúde e os Serviços Regionais de Saúde (Açores e 
Madeira), por um lado, e “Outra” despesa pública, que inclui a despesa 
fiscal associada com os benefícios fiscais (e que constitui uma forma adi-
cional de seguro público).

Figura 1: Fontes de financiamento no sistema de saúde português
 

Fonte: Conta Satélite da Saúde
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Figura 2: Fontes de financiamento no sistema de saúde português (excluindo SNS/SRS e despesas diretas das 
Famílias) 
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Figura 3: Decomposição da despesa privada das Famílias 
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Figura 2: Fontes de financiamento no sistema de saúde português 
(excluindo SNS/SRS e despesas diretas das Famílias)

Fonte: Conta Satélite da Saúde

Figura 3: Decomposição da despesa privada

Fonte: Conta Satélite da Saúde
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Figura 4: Despesas privadas das Famílias (em milhões de euros)

Fonte: Conta Satélite da Saúde

A evolução recente das fontes de financiamento do sistema de saúde 
presta-se a alguns equívocos, se for analisada de forma precipitada. O prin-
cipal ponto de corte histórico na análise desta evolução ocorre na passa-
gem de 2011 para 2012 (e anos seguintes). As medidas adotadas desde 2011, 
durante e após o programa de ajuda financeira a Portugal, geram de forma 
automática vários dos movimentos observados.

Em primeiro lugar, tem-se a evolução da despesa pública. Com a redu-
ção salarial aplicada e com as reduções de preços em bens e serviços adqui-
ridos pelo Serviço Nacional de Saúde que foram impostas, para o mesmo 
perfil de cuidados de saúde prestados, haveria forçosamente uma redução 
da despesa pública e do seu peso no total, com o consequente e automá-
tico aumento relativo da despesa privada. Ou seja, por alteração dos valo-
res monetários por recurso usado, pode continuar-se a prestar os mesmos 
cuidados de saúde e ter variações nestas séries. 

É preciso evitar que se infira que a principal fonte de variação foram os 
cuidados de saúde prestados quanto na realidade foram os seus custos e 
preços. Significa também que as reposições salariais ocorridas após o final 
do programa de ajustamento não são necessariamente maior capacidade 
de prestação de cuidados de saúde no sector público. 
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A evolução recente das fontes de financiamento do sistema de saúde presta-se a alguns equívocos, se for analisada 
de forma precipitada. O principal ponto de corte histórico na análise desta evolução ocorre na passagem de 2011 
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Em segundo lugar, a alteração dos benefícios fiscais, com redução subs-
tancial do crédito fiscal associado com despesas em cuidados de saúde e 
em seguros de saúde, leva igualmente a uma alteração da forma como são 
contabilizadas as despesas das Famílias. A redução de um crédito fiscal, 
na ausência de qualquer comportamento significativo de ajustamento dos 
cidadãos/doentes, tem como resultado o aumento dos pagamentos diretos 
das famílias, em particular daqueles que maiores benefícios fiscais tinham, 
ou que estavam nos escalões de rendimento mais elevados (onde a redução 
destes benefícios fiscais foi mais acentuada). Sendo essa a alteração sub-
jacente, significa que os pagamentos diretos aumentaram nas famílias de 
maiores rendimentos por redução do benefício fiscal. 

O crescimento dos seguros de saúde privados é frequentemente feito 
com referência ao número de apólices emitidas. Apesar de percentual-
mente significativo, como a base de partida é baixa, a participação no total 
de financiamento do sistema de saúde continua a ser reduzido. Este valor 
dos seguros de saúde privados ainda não ultrapassou o valor de “outra des-
pesa pública”, que inclui os benefícios fiscais (apesar da acentuada redução 
observada nesta origem de fundos). 

5. A ADSE
Do lado da organização das fontes de financiamento, a alteração mais 
relevante dos últimos anos foi a mudança de estatuto jurídico da ADSE.  
A ADSE tem sido por vezes considerada como um modelo possível de evo-
lução para o próprio Serviço Nacional de Saúde, usualmente tendo como 
base um elemento empírico – a despesa por beneficiário ser mais baixa na 
ADSE do que no Serviço Nacional de Saúde – e por um argumento de prin-
cípio – a ADSE facilita o exercício de liberdade de escolha pelo cidadão.

Quanto ao aspeto empírico, a comparação não pode ser realizada apenas 
pela despesa média por beneficiário, uma vez que atualmente as despesas 
com cuidados de saúde hospitalares dos beneficiários da ADSE são cober-
tas diretamente pelo Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, a popula-
ção coberta pela ADSE não é uma amostra representativa da população.

A população da ADSE é, em média, mais educada, aufere maior nível de 
rendimento, e tem maior probabilidade de estar empregada (entre outras 
diferenças). Todos estes fatores fazem com que a população coberta pela 
ADSE seja, em média, mais saudável que a generalidade da população, 
como se pode apreciar dos quadros seguintes.
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Figura 5: Diferenças entre beneficiários da ADSE  
e a população (quintis de rendimento)

Nota: Beneficiários da ADSE=1; outros=0. Fonte: Inquérito Nacional de Saúde (2014)

Figura 6: Grupos etários

Nota: ADSE=1; outro=0. Fonte: Inquérito Nacional de Saúde (2014) [Grupos etários: 1:”15-19 
anos”; 2:”20-24 anos”; 3:”25-29 anos”; 4:”30-34 anos” anos; 5:”35-39 anos”; 6:”40-44 anos”; 
7:”45-49 anos”; 8:”50-54 anos”; 9:”55-59 anos”; 10:”60-64 anos”; 11: “65-69 anos”; 12:”70-74 
anos”; 13:”75-79 anos”; 14: “80-84 anos”; 15”85+ anos”]
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Tabela 1: Nível de habilitações completado 

 Beneficiários ADSE Outros Total 

Pré-escolar (nenhum) 1,87% 10,13% 9,14% 

Básico 1º e 2º ciclo 18,38% 36,80% 34,60% 

Básico 3º ciclo 15,98% 20,01% 19,53% 

Secundário 19,55% 18,44% 18,57% 

Pós-secundário 0,71% 1,12% 1,07% 

Superior 43,50% 13,50% 17,09% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: 5º Inquérito Nacional de Saúde (2014) 

 

Relativamente ao argumento da liberdade de escolha, como o modelo de funcionamento da ADSE se baseia na 
contratação de prestadores, em vez de fazer a prestação direta de cuidados de saúde (como sucede com o Serviço 
Nacional de Saúde), é natural que ofereça maior liberdade de escolha. Contudo, maior liberdade de escolha não é 
necessariamente sinónimo de maior eficiência do sistema de saúde, uma vez que limitações de informação e 
cobertura de seguro geram decisões distintas, quanto à utilização de serviços de saúde, das que ocorreriam numa 
situação de eficiência global. 
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Tabela 1: Nível de habilitações completado

Beneficiários ADSE Outros Total

Pré-escolar (nenhum) 1,87% 10,13% 9,14%

Básico 1º e 2º ciclo 18,38% 36,80% 34,60%

Básico 3º ciclo 15,98% 20,01% 19,53%

Secundário 19,55% 18,44% 18,57%

Pós-secundário 0,71% 1,12% 1,07%

Superior 43,50% 13,50% 17,09%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: 5º Inquérito Nacional de Saúde (2014)

Relativamente ao argumento da liberdade de escolha, como o modelo de 
funcionamento da ADSE se baseia na contratação de prestadores, em vez 
de fazer a prestação direta de cuidados de saúde (como sucede com o Ser-
viço Nacional de Saúde), é natural que ofereça maior liberdade de escolha. 
Contudo, maior liberdade de escolha não é necessariamente sinónimo de 
maior eficiência do sistema de saúde, uma vez que limitações de informa-
ção e cobertura de seguro geram decisões distintas, quanto à utilização de 
serviços de saúde, das que ocorreriam numa situação de eficiência global.

Num contexto de um Serviço Nacional de Saúde a funcionar de forma 
otimizada, na estruturação do seu financiamento e na prestação de cui-
dados de saúde, a existência de mecanismos de cobertura financeira adi-
cionais não será conducente a um melhor desempenho global do sistema 
de saúde. Por exemplo, se fosse ótimo socialmente ter mais cobertura de 
seguro, então o Serviço Nacional de Saúde deveria assegurar uma cober-
tura maior, e não deixar para coberturas complementares.

Faz diferença, para perceber o seu papel na estrutura de fontes de finan-
ciamento de um sistema de saúde, saber se estes mecanismos adicionais de 
seguro de saúde são um adicionar de cobertura de seguro face ao Serviço 
Nacional de Saúde (duplicação de cobertura), ou se são uma substituição 
da cobertura do SNS, ou ainda se são cobertura de serviços e produtos de 
saúde não cobertos pelo seguro público (complementaridade de cobertura).

A ADSE, como um sistema de proteção adicional ao Serviço Nacional 
de Saúde, terá, entre outros aspetos, de lidar com um número crescente 
de doentes crónicos. A existência de condições crónicas gera uma dificul-
dade central – a diversificação de risco individual. O valor acrescentado dos 
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mecanismos de seguro está na diversificação do risco – nem todas as pessoas 
estarão doentes ao mesmo tempo, mas todas contribuem para o conjunto 
de recursos disponíveis para atender às que estão doentes. Contudo, um 
doente crónico tem menos incerteza quanto aos cuidados de saúde de que 
necessita. A diversificação de risco é aqui muito menor. A redistribuição de 
fundos a favor dos doentes crónicos beneficiários da ADSE recai sobre os res-
tantes beneficiários, o que trará necessidades crescentes de financiamento.

Outros elementos do seguro público têm igualmente dificuldade em 
serem reproduzidos no contexto de seguros privados ou de subsistemas 
pela escala que requerem (despesas de saúde catastróficas), ou pelas exter-
nalidades que existem (saúde pública, vacinação e epidemias). 

A dimensão do país cria dificuldades em alcançar a massa crítica para 
estas coberturas alternativas quando existem várias entidades que as pro-
curam oferecer. Havendo eventualmente espaço para apenas uma entidade 
ou duas atuarem de forma eficiente, a opção é ter forte regulação (exigente) 
aplicada ou ter seguro público. Assim, no campo conceptual, não é simples 
conceber como a ADSE poderá ter um significativo papel complementar 
(ou alternativo, ou meramente duplicativo) do seguro público (SNS).

De um ponto de vista de organização do sistema de saúde baseado num 
Serviço Nacional de Saúde, a ADSE (e os subsistemas públicos ou privados, 
em geral) não têm espaço próprio. Se o Serviço Nacional de Saúde garan-
tir o acesso, em tempo adequado, aos cuidados de saúde necessários, não 
existe motivo para haver cobertura de seguro adicional (seja complemen-
tar, alternativa ou simplesmente duplicativa). Se essa cobertura adicional 
existir por falha do Serviço Nacional de Saúde, a resposta natural deverá 
ser resolver os estrangulamentos ou problemas do SNS em lugar de criar 
coberturas financeiras adicionais. A pergunta natural neste ponto é qual o 
problema das coberturas adicionais, sobretudo se concretizadas através de 
subsistemas com contribuições baseadas no rendimento e por isso (aparen-
temente) similares ás contribuições recolhidas por via de impostos sobre 
o rendimento. Há duas razões, pelo menos, para a duplicação de cobertu-
ras não ser conceptualmente boa opção. Primeiro, se a solidariedade no 
financiamento se encontra adequadamente expressa pela progressividade 
do sistema de impostos, como reflexo de preferências sociais, então contri-
buições proporcionais ao rendimento, como nos subsistemas, ou de acordo 
com o risco individual (ou de grupo), como nos seguros de saúde comer-
ciais são desvios a esse aspeto normativo de equidade no financiamento.
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O segundo argumento é mais subtil, mas economicamente mais impor-
tante. Na procura de cuidados de saúde que esteja sujeita ao efeito de risco 
moral (maior procura de cuidados quanto maior for a cobertura de seguro, 
por quem decide defrontar um preço nulo ou muito baixo), ocorre uma 
externalidade se duplicação de coberturas for cumulativa. Um exemplo 
ajuda a clarificar. Se o Serviço Nacional de Saúde estabelecer um copa-
gamento num serviço (ou produto) e a segunda cobertura de seguro vier 
pagar parte desse copagamento, reduz-se o preço efetivo do bem ou ser-
viço para o cidadão/doente, aumentando o seu uso para um nível superior 
ao entendido como adequado pelo Serviço Nacional de Saúde. Leva por 
isso a uma utilização subótima dos recursos existentes porque a segunda 
cobertura, ao definir as suas condições e de quanto fundos precisa – con-
tribuições – para fazer face aos custos esperados da cobertura que oferece, 
não tem em atenção o efeito que resulta no aumento de custos do Serviço 
Nacional de Saúde por induzir maior uso de cuidados de saúde. Natural-
mente, este efeito só estará presente nos bens ou serviços de saúde cuja 
procura seja sensível ao preço/custo respetivo.

A forma de organizar as coberturas de seguro não é neutra do ponto 
de vista da necessidade de fundos que origina. Separar em diversas fon-
tes gera uma fragmentação de financiamento que leva a maiores custos 
do que os associados a uma utilização eficiente dos recursos disponíveis.

Se a segunda cobertura de seguro de saúde não for cumulativa ao Ser-
viço Nacional de Saúde, e o cidadão tiver que escolher, em cada ocasião 
de necessidade apercebida de recurso a cuidados de saúde, qual cobertura 
usar, o problema de risco moral acrescido não se coloca.

Estando discutidas as implicações em termos de origem de fundos para 
o setor da saúde de haver uma segunda cobertura, é tempo de tratar de 
um argumento habitual associado a eventual expansão da ADSE a um 
número alargado de beneficiários permite retirar pressão de procura ao 
Serviço Nacional de Saúde. Este é um argumento pouco convincente pois 
não tendo a ADSE prestação de cuidados de saúde, os mesmos recursos 
prestadores de cuidados de saúde que são usados pela ADSE poderiam, 
caso fosse preciso, ser contratados pelo Serviço Nacional de Saúde. O argu-
mento de alívio de procura não é por isso relevante nesta discussão.

Argumento próximo é o de que os subsistemas permitem canalizar 
mais recursos financeiros para o setor da saúde, uma vez que os beneficiá-
rios pagam contribuições para essa segunda cobertura, que desapareceria 
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no caso de eliminação destes subsistemas. Este argumento, porém, não é 
relativo ao modelo de origem de fundos que se pretende. É um argumento 
associado com a alteração do status quo atual. A questão, colocada correta-
mente, é, quer a população, ou parte dela, contribuir para um modelo de 
segunda cobertura de seguro de saúde, se o SNS estiver a funcionar ade-
quadamente? A partir da resposta a esta questão pode-se então pensar no 
papel, ou falta dele, dos mecanismos de segunda cobertura de seguro e da 
eventual transição a partir da situação atual.

É importante, nesta discussão, reconhecer que tendo o SNS sido criado 
muito depois dos subsistemas de saúde, a sobrevivência destes justificou-
-se por motivos alheios ao Serviço Nacional de Saúde, e a construção do 
que se pretende como sistema de saúde em Portugal. Na situação espe-
cífica da ADSE, o ser um subsistema pensado e discutido em termos das 
relações laborais entre o Estado e os seus trabalhadores faz com que a sua 
defesa e manutenção nada tenha a ver com racionalidade na organização 
do sistema de saúde. Se for essa a motivação para a sobrevivência da ADSE 
(e de outros subsistemas ligados a entidades empresariais), a avaliação do 
seu papel no sistema de saúde e da sua contribuição para origem de fundos 
que fazem o financiamento do setor de saúde tem que ser ajustado a essa 
realidade. Esta perspetiva torna os subsistemas essencialmente idênticos 
entre si, quer sejam associados a funções públicas ou a funções privadas 
desempenhadas pelos respetivos beneficiários (ou por beneficiário que 
alargue a cobertura recebida a outrem, como descendentes ou familiares).

Um argumento final, também apresentado com frequência, em defesa 
dos subsistemas e em particular em defesa da cobertura da ADSE a outras 
partes da população, além dos trabalhadores em funções públicas, é a 
liberdade de escolha que concede, ao permitir aos beneficiários escolher 
entre os prestadores contratados em rede, mesmo ter alguma cobertura 
financeira sendo escolhidos prestadores fora da rede. Esta característica 
da ADSE (e dos subsistemas em geral) está mais próxima do modelo de 
funcionamento atual dos seguros de saúde comerciais (privados), que ofe-
recem coberturas baseadas em redes de prestadores contratadas para o 
efeito. Esta forma de organizar a prestação de cuidados de saúde é, no 
entanto, independente da forma de financiamento, no sentido em que o 
próprio Serviço Nacional de Saúde a poderia, em princípio, adotar parcial 
ou totalmente caso a considerasse apropriada aos seus objetivos. Contudo, 
a procura de uma resposta eficiente dos sistemas de saúde no campo da 
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prestação de cuidados tem levado a que se dê primazia aos cuidados de 
saúde primários como principal ponto de contato do cidadão quando sente 
necessidade desse contato, sendo depois desejável um percurso referen-
ciado e não fragmentado de cuidados de saúde adequados e em tempo 
certo. Esses princípios têm levado à procura de novas formas de organi-
zar a prestação de cuidados de saúde que envolvem uma maior participa-
ção do doente no processo de decisão, mas num contexto de integração e 
continuidade desses mesmo cuidados. Este movimento do lado da presta-
ção é, na verdade, compatível com vários modos de financiamento e não é 
determinante para que a ADSE (ou outro subsistema) seja colocada como 
cobertura adicional ao Serviço Nacional de Saúde.

Questão diferente é saber se a ADSE (ou subsistemas em geral) poderá, 
ou deverá evoluir como cobertura alternativa ao Serviço Nacional de Saúde, 
num processo denominado de opting-out ou seguro alternativo de saúde. 
Essa possibilidade foi já explorada, ainda que de forma tímida, no pas-
sado do sistema de saúde português. Os custos de gestão dessas situações 
de seguro alternativo, que implicam uma transferência do Estado como 
resultado da responsabilidade pública de cobertura de seguro de saúde 
transferida para outra entidade que não o Serviço Nacional de Saúde, são 
suficientemente elevados para colocarem em questão a viabilidade prática 
dessa solução. Para evitar duplo pagamento da cobertura financeira dos 
riscos de doença, a presença de um seguro alternativo de saúde (opting-
-out) requer que a transferência do Estado seja correspondente ao risco 
esperado (retendo, na esfera pública, o elemento de redistribuição de ren-
dimento decorrente do sistema fiscal), com um ajustamento que acomode 
a maior (ou menor) capacidade do seguro alternativo de saúde controlar os 
aspetos de consumo devido a risco moral associados com a cobertura de 
seguro e com valores que correspondam ao que seriam os custos de pres-
tação de cuidados de saúde no âmbito do SNS (ou menores). 

A exigência técnica destes cálculos, bem como a necessidade de garan-
tir uma massa critica adequada de beneficiários nesse seguro alternativo 
de saúde, complicam e oneram essa possibilidade. De um ponto de vista 
político, haverá certamente defensores e opositores desta possibilidade. No 
campo de aceitação social, não é claro o que sucederia caso as contribui-
ções se tivessem que aproximar do valor necessário para cobrir as despesas 
esperadas, em regime de opting-out, significando que todas as despesas hos-
pitalares seriam incluídas na cobertura deste seguro alternativo de saúde.
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Em suma, do ponto de vista de organização das fontes de financiamento 
do sistema de saúde, o modelo dos subsistemas como cobertura adicional 
não garante uma coerência global do sistema de saúde. Como modelo para 
seguro alternativo de saúde, defrontam problemas operacionais importan-
tes para um país com a dimensão de Portugal (para alcançar a massa crí-
tica para eficiência de operação).

O nascimento da ADSE é anterior à criação do Serviço Nacional de 
Saúde, o que explica em grande medida a sua sobrevivência, bem como 
o ter-se enquadrado historicamente nas relações do Estado com os seus 
trabalhadores (é revelador disso que só recentemente a ADSE tenha pas-
sado, em termos de tutela, do Ministério das Finanças para o Ministério 
da Saúde). Esta história não é, por si, argumento para crescimento e evo-
lução da ADSE como alternativa, ou como duplicação da cobertura do 
Serviço Nacional de Saúde.

A manutenção de subsistemas de saúde como resultado das relações 
laborais entre trabalhadores e entidades empregadoras rege-se por moti-
vações que são independentes, e de certo modo até são contrárias, a uma 
organização institucional dum sistema de saúde baseado num Serviço 
Nacional de Saúde.

6. Considerações finais
A discussão do financiamento de um sistema de saúde envolve dois planos 
distintos, ainda que relacionados. Num plano, há a definição do montante 
global de recursos mobilizados para o setor. Num outro plano, há a defini-
ção das fontes de fundos que dão origem a esse volume de financiamento.

A definição do volume de financiamento do sistema de saúde não deve 
ser feita com base em comparações internacionais de despesa, que servem 
apenas para uma visão genérica de alinhamento, ou não, de volumes de 
despesa. Esta consideração é válida quer se esteja a falar de despesa total 
do sistema de saúde, ou de despesa pública no financiamento de cuida-
dos de saúde.

A definição do volume de financiamento público para a saúde deve ser 
feita com base na avaliação dos objetivos pretendidos (saúde da popula-
ção, equidade no acesso a cuidados de saúde, equidade no financiamento, 
eficiência económica e de custos do sistema, etc.), do confronto desses 
objetivos com as capacidades de recursos existentes e respetivo custo de 
oportunidade de mobilização desses recursos.
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A definição da origem de fundos assenta também nas propriedades de 
cada uma das formas de obter fundos, sendo que em Portugal a opção por 
um Serviço Nacional de Saúde financiado solidariamente (isto é, com redis-
tribuição de rendimento por motivos de justiça social) via impostos não é 
disputada. Assim, a principal questão é como reduzir a carga de pagamen-
tos diretos das famílias (falha no objetivo de proteção financeira das famí-
lias), sabendo-se que parte substancial resulta de decisões das famílias de 
ir a consultórios (privados) e de decisões do SNS quanto a copagamentos 
nos medicamentos (embora o peso destes no total da despesa direta das 
famílias seja menor hoje, em termos relativos e mesmo absolutos, do que 
no início da década, resultado das diversas medidas de redução de preços 
de medicamentos tomadas desde 2011).

O volume de financiamento originado nos subsistemas e nos seguros 
de saúde coloca-os num plano claramente secundário, mesmo que o finan-
ciamento via seguros privados tenha vindo a aumentar com regularidade. 
Numa visão integrada do sistema de saúde, não há motivo, a meu ver, para 
que possam, ou devam vir a ser tomados (uns, outros, ou ambos seguros e 
subsistemas) como fonte significativa de fundos em substituição do finan-
ciamento do Serviço Nacional de Saúde, ou aumentando a cobertura para 
reduzir os pagamentos diretos das famílias.

O peso relativo das taxas moderadoras em prestadores públicos de cui-
dados de saúde tem sido compatível com um papel de sinal para a procura 
de cuidados de saúde pela população, sem se tornar um problema sistemá-
tico no acesso a cuidados de saúde. A sua discussão política excede clara-
mente a sua relevância económica no financiamento do sistema de saúde.

A evolução do financiamento do sistema de saúde é, e será, determinada 
sobretudo pelo financiamento do Serviço Nacional de Saúde, maioritaria-
mente financiado pelo Orçamento do Estado. Esta característica faz com 
que o modelo de governação do Serviço Nacional de Saúde, incluindo o seu 
enquadramento no conjunto da despesa pública, seja determinante. Em 
lugar de se procurarem fontes alternativas de financiamento para o sec-
tor da saúde, com o risco de menor coerência global do sistema de saúde, 
maiores custos associados e eventualmente menores resultados de saúde, 
há que ter uma maior clareza na metodologia de definição do orçamento 
para o Serviço Nacional de Saúde, evitando também regras simples (que 
possuem forte potencial para dar origem a efeito perversos, como aumen-
tos de despesa sem correspondência em mais e/ou melhores cuidados de 
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saúde). A disponibilização pública via Orçamento do Estado de um orça-
mento para o Serviço Nacional de Saúde, de preferência de base plurianual 
e ajustado todos os anos, poderá ser um primeiro instrumento, pelo que 
implica de definição e justificação de uso dos fundos públicos.
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Comentário: Financiamento da Saúde em Portugal

Nuno Flora*

O tema do financiamento da saúde em Portugal é estruturante para o 
futuro do desenvolvimento sustentável do SNS. Em momento de debate 
acerca das conquistas e das ineficiências de um SNS que se quer univer-
sal e tendencialmente gratuito é importante analisar, em conjunto, novas 
formas de o tornar cada vez melhor e mais acessível a todos os cidadãos. 
Neste âmbito, e ao longo dos últimos anos, as medidas que impactaram a 
despesa em saúde foram tomadas por imposição de uma crise que afetou, 
de forma transversal, todo o SNS. Apesar destas imposições, dados de 2016 
revelam que, em Portugal, a despesa total em saúde se manteve na ordem 
dos 9.1% do PIB, acima da média dos países da OCDE e UE (com despe-
sas totais na ordem dos 8.9% e 8.7%, respetivamente). No que se refere à 
despesa pública, verificou-se, contudo, uma diminuição da despesa. Em 
Portugal, também em 2016, a despesa pública foi de 6% quando a média 
dos países da OCDE e UE foi de 6.6%.

Dados adicionais, relativos à despesa com medicamentos em ambu-
latório, que se expõem no gráfico seguinte, revelam ainda que Portugal 
apresenta um valor igualmente inferior à média dos países da UE e OCDE 
neste âmbito. Em termos da evolução nos últimos 5 anos, os dados da 
OCDE evidenciam uma elevada redução da despesa com medicamentos 
em ambulatório em Portugal com destaque comparativamente à quebra 
observada na média da OCDE e na média da UE. 

* Secretário-Geral da Associação Nacional de Farmácias, Vice-Presidente da CCP.
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Fonte: OECD (2018), PharmacUEtical spending (indicator)

Depois, quando analisada a despesa total do SNS com medicamentos 
em % do PIB, entre 2010 e 2017, observarmos um decréscimo elevado de 
17,7% (-0,26 pontos percentuais), resultado da quebra acentuada da des-
pesa pública no ambulatório (-31,0%,-0,28 pontos percentuais), que repre-
senta uma quebra no peso da despesa total SNS de 61,5% para 51,5%. Já a 
despesa hospitalar em % do PIB regista um ligeiro aumento.

 
 Fonte: INFARMED (2018), INE (2018)
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Em conclusão, e através destes dados, é possível entender o elevado contributo da redução da despesa com 
medicamentos em ambulatório, na despesa pública em Portugal. 

As fontes de financiamento da despesa em saúde são outro tema que importa discutir.  

De acordo com a atual conta satélite divulgada pelo INE, o SNS é o maior financiador da saúde, com 57% do total, 
sendo 27,8% da despesa financiada pelas famílias no ponto de consumo. Estes números são uma evidente 
preocupação pois o pagamento out-of-pocket é a modalidade mais injusta e ineficiente de todas as formas de 
financiamento da saúde.  
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Em conclusão, e através destes dados, é possível entender o elevado 
contributo da redução da despesa com medicamentos em ambulatório, 
na despesa pública em Portugal.

As fontes de financiamento da despesa em saúde são outro tema que 
importa discutir. 

De acordo com a atual conta satélite divulgada pelo INE, o SNS é o 
maior financiador da saúde, com 57% do total, sendo 27,8% da despesa 
financiada pelas famílias no ponto de consumo. Estes números são uma 
evidente preocupação pois o pagamento out-of-pocket é a modalidade mais 
injusta e ineficiente de todas as formas de financiamento da saúde. 

Em muitos países europeus existem seguros complementares, de 
dimensão significativa, que minimizam os gastos diretos das famílias. Face 
à insuficiência e incapacidade da indústria seguradora e do movimento 
mutualista no nosso país, este é um espaço de potencial maior interven-
ção. Em Portugal, podemos começar a dar os primeiros passos nesta maté-
ria, com ofertas inovadoras e soluções pioneiras na prestação de cuidados 
de saúde, aproveitando as estruturas já existentes no mercado português 
de seguros e, por exemplo também, as redes de prestadores locais próxi-
mas dos cidadãos. 

No que diz respeito às remunerações dos profissionais, que representam 
um instrumento central de melhoria da eficiência na prestação de cuida-
dos, surge a alternativa complementar do pagamento pelo desempenho. 
Apesar de esta medida apresentar também alguns riscos, é importante 
avaliar, medir e analisar resultados para aferir valor na sua implementação.

O regime de incentivos pela dispensa de medicamentos genéricos nas 
Farmácias apresenta-se como exemplo de uma medida de sucesso neste 
âmbito. Dados de Junho de 2018, mostram que a quota dos genéricos atin-
giu os 48,4% em unidades no Mercado SNS e o regime de incentivos pela 
sua dispensa e redução dos preços de referência permitiu uma poupança 
total de 207,1 M€ no primeiro semestre de 2018, correspondendo a um 
crescimento de 4,7% face ao período homólogo. 

Outro exemplo a este nível, que traz poupança ao SNS, é o Programa 
Troca de Seringas, com um benefício líquido de 3,01€ por cada seringa 
trocada, no qual se inclui o valor da remuneração da Farmácia em 2,50€.

Em síntese, podemos concluir que a crise na UE resultou na aplicação de 
medidas que tiveram como objetivo inverter o ritmo de crescimento da des-
pesa. Em Portugal estas políticas foram eficazes e apesar de continuarmos  
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acima da média da UE e da OCDE na despesa total em saúde, no indica-
dor da despesa pública e da despesa com medicamentos em ambulatório 
ficámos abaixo desses países. 

Mas as fragilidades ainda não terminaram e o subfinanciamento cró-
nico do SNS continua a ter consequências graves na eficiência dos cuida-
dos e no acesso dos cidadãos aos mesmos. Um dos grandes problemas da 
saúde em Portugal é a excessiva despesa das famílias e uma distribuição 
ineficiente de recursos públicos. Desta forma, a necessidade urgente de 
inverter a tendência crescente dos gastos diretos das famílias, garantindo 
simultaneamente a equidade no acesso a cuidados de saúde de qualidade, 
deve ser a primeira prioridade política.

Pelas Farmácias, queremos igualmente responder às necessidades em 
saúde identificadas pela população portuguesa, através da intervenção 
integrada nos cuidados de saúde, permitindo reduzir custos, aumentar 
a eficiência e melhorar o acesso e os resultados em saúde dos cidadãos.
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Comentário

José Galamba de Oliveira*

Ao iniciar esta intervenção sobre o papel das empresas de seguros no 
financiamento da prestação de cuidados de saúde creio de interesse dei-
xar três notas de enquadramento sobre aspetos desta temática, que nem 
sempre são devidamente considerados. 

Uma primeira nota é a de que, na realidade das coisas, as empresas de 
seguros, embora participantes em processos de financiamento de prestação 
de cuidados de saúde associadas à verificação de acontecimentos/riscos 
cobertos por seguros que hajam sido contratados, não são, no entanto, os 
efetivos agentes financiadores da realização de tais prestações. 

Os verdadeiros financiadores dos custos de saúde cobertos por segu-
ros, são sempre, e no limite, as famílias e as empresas que os contratam e 
pagam os respetivos prémios. 

Esta é uma realidade que não pode ser esquecida, sobretudo quando 
se trate de refletir sobre o enquadramento fiscal dos prémios de segu-
ros, quer na perspetiva dos benefícios a prever em sede de Imposto sobre 
o Rendimento das pessoas singulares que contratam ou aderem a segu-
ros privados, quer sobre o tratamento a dar, em sede de IRC, a tais custos 
quando suportados pelas empresas, visto que o acionamento de coberturas 
de seguro e o pagamento, ao abrigo delas, de cuidados de saúde, significa, 
na prática, custos a menos para o SNS. 

* Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, Conselheiro do CES.
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Aliás, em bom rigor, a realidade é similar quando o pagamento de custos 
de saúde é feito pela ADSE ou ao abrigo de outros subsistemas de natureza 
equiparada. Mesmo quando é o Estado a financiar os custos dos cuidados 
de saúde a realidade não é muito diversa. 

No fundo, são as pessoas, as famílias portuguesas e as empresas, que 
financiam os custos de saúde, pagando, consoante a situação, ou prémios 
de seguros, ou contribuições para subsistemas, e/ou pagando impostos, 
além do suporte direto de certo tipo de despesas. 

Uma segunda nota, para referir que, muitas vezes, quando se fala no 
“financiamento da saúde”, há a tendência para reduzir o papel do seguro 
às prestações que são pagas ao abrigo dos seguros de saúde. Mas, efetiva-
mente, o papel do setor segurador nesta matéria não se esgota no seguro 
de saúde. São muito significativos os pagamentos de despesas de saúde 
pelas seguradoras, sempre que ocorrem acidentes e eventos geradores de 
lesões corporais cobertos por contratos de seguro, sejam eles de acidentes 
pessoais, de acidentes de trabalho, de responsabilidade civil automóvel ou 
outras responsabilidades. 

São também muito importantes os contributos que, por efeito da con-
tratação de seguros, chegam ao sector público. A título de exemplo: só ao 
INEM, são mais de 100 milhões de euros por ano. 

Uma terceira nota, para pôr em relevo a função e papel do seguro na 
proteção das pessoas no domínio dos cuidados de saúde. Na verdade, o 
seguro, quando adequadamente contratado, é um relevante instrumento 
de cobertura e de gestão de riscos, com uma essencial função de previdên-
cia e de proteção das pessoas que dele possam beneficiar. Através dele, se 
disponibilizam recursos ou serviços de assistência, em situação de neces-
sidade, se propicia o acesso a adequados cuidados no tempo próprio e não 
apenas quando as circunstâncias o permitem, se dá corpo e ajuda a tornar 
efetivo o princípio da liberdade de escolha do prestador, se contribui para a 
racionalização e a moderação de consumos e para um mais regular funcio-
namento da oferta e da procura de serviços de cuidados e, finalmente, se 
agiliza o acesso às prestações e a escolha das melhores soluções. Importa, 
também, sublinhar que a verdadeira vocação do segurador, incluindo nos 
seguros de saúde, é a cobertura e a gestão de riscos materialmente rele-
vantes e não a de funcionar como “central de compras” de serviços médi-
cos relativos a necessidades de assistência de menor expressão económica, 
certas e previsíveis quanto à sua ocorrência. O seguro destina-se primor-
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dialmente a fazer face a riscos – essa é a sua matriz essencial – e não a ser 
considerado como um instrumento de atribuição de um “plafond anual” 
para certo tipo de consumos relativos à saúde, a ser gasto em cada ano.

Feitas estas notas de enquadramento, a pergunta que se impõe é a de 
saber se os seguros podem dar um contributo relevante à solução do pro-
blema com que nos confrontamos em matéria de acesso aos cuidados de 
saúde? 

E a resposta parece clara: os seguros, apenas por si, não são natural-
mente a solução, mas podem ser parte da solução. Ponto é que não se 
criem mecanismos que dissuadam a sua contratação, antes pelo contrá-
rio, ou se procure confinar o seguro a áreas que não correspondam à sua 
verdadeira vocação. 

Poucas coisas na vida são tão importantes como um bom sistema de 
prestação de cuidados de saúde. E daí a importância de nos envolvermos 
todos na consecução desse objetivo. Sem exclusões, hostilizações ou pre-
conceitos.

Já sabemos que todos queremos que as tendências de mortalidade e 
morbilidade continuem a melhorar no futuro; que as tecnologias médi-
cas em evolução permanente permitam o acesso a “soluções milagrosas” 
para todos, a custo comportável; que se disponibilizem serviços de exce-
lência a preços suportável; que haja adequado financiamento da atividade 
dos prestadores de cuidados de saúde, num quadro de estabilidade e se 
disponha de estruturas apropriadas e de outros recursos técnicos e huma-
nos, qualificados e suficientes para fazer face à procura crescente e mais 
complexa deste tipo de serviços. 

Também sabemos que a prestação de cuidados de saúde não é, nem 
pode ser vista, como uma prestação de serviço “normal”. Isto, porque o 
consumo destes serviços ocorre, regra geral, em situação de necessidade, 
em que: 

 – não existe verdadeira autonomia dos interessados; 
 – as pessoas não têm comportamentos racionais na hora de escolher 

planos e soluções para os seus problemas de saúde; 
 – as pessoas têm deficiências claras ao nível da informação e da lite-

racia sobre estas matérias; 
 – as pessoas têm dificuldade em aceitar que possa haver neste domí-

nio serviços de melhor e pior qualidade oferecidos a preços dife-
renciados; 
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 – as pessoas têm dificuldade em compreender o princípio da adequa-
ção do preço ao risco, sobretudo para grupos de risco mais elevados;

 
E também conhecemos a realidade que nos envolve: 

 – a esperança de vida à nascença nunca foi tão alta como hoje; 
 – o nível de educação e literacia nunca foi tão elevado como atualmente 

(ainda que com muito espaço para progredir), sendo o número de 
pessoas com formação superior o mais elevado e em incremento; 

 – o standard de vida das pessoas, ultrapassados os efeitos da crise, tem 
melhorado e o PIB per capita nunca foi tão elevado; 

 – a ciência médica nunca foi tão evoluída e hoje trabalha para o “anti-
-envelhecimento”. 

Todavia,

 – os custos dos cuidados de saúde nunca foram tão altos como atual-
mente; 

 – o número de idosos dependentes está a aumentar; 
 – o período da vida destinado à educação é cada vez mais longo e 

menor é o período de trabalho ativo; 
 – o desemprego jovem, apesar das melhores qualificações, aumenta; 
 – a carga fiscal aumenta; 
 – o desenvolvimento económico é mais volátil; 
 – o tempo de inatividade das pessoas mais velhas é cada vez maior 

devido ao aumento da esperança de vida;

Como refere a Comissão Europeia, no “Ageing Report 2015”, “a estru-
tura demográfica, e a idade em particular, é um dos motores da subida 
das despesas com saúde”. E há mesmo estudos que referem que as pes-
soas com mais de 65 anos registam consumos de cuidados de saúde três 
a cinco vezes superiores aos jovens. Sabe-se que o maior volume de des-
pesas de saúde ocorre nos últimos anos de vida e cada vez mais pessoas 
têm esse custo depois dos 65 anos. Da conjugação de todas estas aspira-
ções, expectativas e realidades resulta que os sistemas de saúde assentes 
em mecanismos de mercado puro são muitas vezes criticados e rejeitados, 
mas as soluções puramente públicas também não têm provado ser capazes 
de dar uma resposta satisfatória. 



FINANCIAMENTO: QUEM PAGA? COMO E QUANDO?

171

Provavelmente, e acreditamos nisso, a solução ideal estará algures 
no meio entre uma solução de mercado e uma solução estatal/pública.  
A dificuldade estará na articulação e na repartição ótima da prestação de 
cuidados entre operadores públicos e privados, de modo a procurar a maxi-
mização dos níveis de eficiência na utilização dos recursos envolvidos e a 
obtenção dos melhores padrões de qualidade. 

E vale a pena regressar à primeira nota. É sobre a população, designa-
damente a ativa, bem como sobre as empresas, que recai a maior respon-
sabilidade no efetivo financiamento dos sistemas de saúde, seja através do 
pagamento de impostos, do pagamento de prémios de seguros, de contri-
buições para subsistemas, ou pagando diretamente as despesas de saúde. 

Assim sendo, devemos resistir à tentação fácil de sobrecarregar mais 
as pessoas e empresas, com o financiamento da prestação e cuidados de 
saúde. Antes se exigem soluções de melhor articulação entre os operado-
res e os sistemas, públicos e privados, de eliminação de gastos inúteis, de 
combate ao abuso e à fraude, de aperfeiçoamento de todos os instrumentos 
que permitam ao cidadão exercer o direito à liberdade de escolha. Porque, 
havendo essa liberdade de escolha, os seguros privados de saúde continua-
rão a afirmar-se e serão expressão da capacidade do setor responder a uma 
natural aspiração da população: a de poder aceder mais rapidamente a cui-
dados de saúde cada vez melhores. Os seguros terão essa capacidade de 
oferecer coberturas associadas cada vez mais ao risco, e não ao consumo, 
com prestações mais alisadas ao longo da vida assentes em componentes 
de poupança que vão gerando reservas, e numa perspetiva de prevenção 
da doença deveras importante para o controlo dos custos e para a quali-
dade de vida dos cidadãos. Tudo quanto seja feito no sentido de incentivar 
o alargamento da contratação de seguros é, por isso, bem-vindo e saudá-
vel, até pela redução da despesa pública que da circunstância decorrerá.
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Comentário

José Carlos Caiado*

Em Portugal, à imagem do que sucede noutros países europeus, a pres-
são económica, o desemprego, a incerteza dos mercados tem imposto à 
saúde um conjunto de ajustes no seu financiamento, sem que se conheça 
profundamente o impacto do investimento em saúde na economia.

Academicamente, a saúde assume-se como um dos principais veto-
res de desenvolvimento económico de uma sociedade, devendo, todavia, 
ser enquadrada e analisada numa perspetiva holística desse progresso, 
tomando em conta a diversidade de outros fatores e de outras áreas de 
desenvolvimento económico, como o capital humano, a competitividade 
regional, a formação e a qualificação, a inclusão social, entre outras áreas 
de desenvolvimento económico.

A insustentabilidade financeira do SNS surge no topo dos problemas 
identificados, quando analisada a área da saúde em Portugal. As causas são 
várias, desde a inovação e modernização tecnológica à pressão demográfica.

Em Portugal, a esperança média de vida tem vindo a aumentar pelo que 
vamos ter uma população mais envelhecida com mais carga de doença e a 
precisar de mais cuidados de saúde, logo a necessitarmos de mais recur-
sos para a saúde. Atualmente a esperança média de vida à nascença é de 
80,8 anos, a esperança média de vida aos 65 anos é de 19,5 anos e temos 

* Presidente da Administração Central dos Sistemas de Saúde (ACSS), Conselheiro do CES.
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cerca de um milhão de pessoas com mais de 75 anos. Assim, em teoria, 
existem duas variáveis, (o nível de recursos disponíveis e o nível de servi-
ços de saúde a prestar) sobre as quais importa tomar decisões para chegar 
ao melhor equilíbrio possível entre elas face às necessidades globais (pro-
cura) crescentes quer em termos de quantidade (evolução demográfica e 
envelhecimento), como em qualidade (expectativas sempre crescentes da 
população).

Para podermos ter mais recursos, só existem duas formas de conseguir:

a) Através do crescimento do PIB
Nos últimos anos os gastos em saúde em Portugal têm crescido menos que 
na maioria dos países da União Europeia. Ainda assim, nos últimos 15 anos 
a taxa de crescimento média anual das despesas com saúde é superior à 
taxa de crescimento média anual do PIB.

O valor gasto com despesas em saúde por habitante é inferior aos paí-
ses da EU – 15. Só é superior aos países que entraram na União Europeia 
na década de 90 e abaixo da média da OCDE.

O fraco crescimento da despesa com saúde em Portugal nos últimos 
anos, tem sido acompanhada de uma redução de preços dos bens e servi-
ços e por uma melhoria de eficiência do sistema.

b) Diferente afetação do Orçamento de Estado à saúde
Afetação de mais recursos à saúde em detrimento de outra função do 
estado, para conseguir manter o mesmo nível de serviço ou até melhorá-
-lo, através da introdução da inovação nos medicamentos e dispositivos 
clínicos.

No entanto, sabemos que as três principais funções sociais, Saúde, Edu-
cação e Segurança Social são responsáveis por 75% da despesa do Estado, 
o que torna difícil uma reafectação diferente dos recursos disponíveis.

Em alternativa, podemos olhar para a forma como prestamos os cuida-
dos de saúde (olhar para o nível de serviço e o seu custo) e tentar alterar 
o paradigma, apostando mais na prevenção, nos estilos de vida saudável, 
permitindo reduzir a prevalência de doenças como a diabetes, a obesidade 
e a depressão, gastando um pouco mais no início da vida para poder gas-
tar menos no final da vida.

Em qualquer organização e em qualquer sector de atividade é funda-
mental gerir de forma adequada os recursos que temos à nossa disposição, 
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quer sejam recursos financeiros, recursos humanos ou recursos físicos – 
instalações e equipamentos.

Para conseguirmos obter resultados temos que ter em conta a necessi-
dade de Planear, Organizar, Controlar e Liderar. Temos que definir obje-
tivos e metas que queremos alcançar a médio e longo prazo. A instituição 
tem que ser capaz de criar as ferramentas necessárias ao desenvolvimento 
da sua atividade para concretizar o que planeou; afetando a atribuição de 
tarefas, agrupamento as tarefas em órgãos, na delegação de autoridade e 
responsabilidade e na distribuição de recursos pela Instituição. Tem que 
existir um processo estruturado de monitorização das atividades e das 
pessoas afetas a essas atividades. Tem que existir a verificação do cumpri-
mento de metas e objetivos, analisar desvios e fazer as correções necessá-
rias. É necessário dirigir, influenciar e motivar os membros da organização 
para que todos contribuam para que as metas e objetivos delineados sejam 
atingidos.

Em termos da sua organização interna, os diferentes modelos devem 
contemplar uma organização departamental, orientada por critérios de 
funcionalidade. 

É muito importante que se promovam modalidades de gestão descen-
tralizadas e participadas para que o processo integrado de prestação de 
cuidados possa ser o mais adequado.

É necessária uma maior autonomia de gestão, nas entidades do SNS, 
com responsabilização. Para isso é fundamental a existência de orçamen-
tos adequados, com objetivos exigentes, mas exequíveis. Associada à auto-
nomia e responsabilização da gestão das unidades de saúde deve existir 
um contrato de gestão que contemple objetivos e indicadores de desem-
penho alinhados com a estratégia do Ministério da Saúde. O seu cumpri-
mento deve ser premiado e o não cumprimento, deve ter consequências. 
São necessárias estruturas intermédias adequadas (um bom exemplo, são: 
os Centros de Responsabilidade Integrada), que permitam delegar maior 
autonomia de gestão e maior responsabilização, garantindo uma maior 
eficácia na alocação dos recursos e uma maior articulação entre a gestão 
estratégica e a gestão operacional. 

O modelo de financiamento é um instrumento poderoso para poder-
mos modelar o comportamento das instituições em função da estratégia 
do Ministério da Saúde. É necessário apostar cada vez mais no financia-
mento através do preço compreensivo, da gestão integrada da doença, 
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reforço dos incentivos institucionais em função do cumprimento de obje-
tivos e metas ao nível da região e a nível nacional que sejam estratégicos 
para o Ministério da Saúde.

Ao nível do financiamento do SNS é necessário olhar para as despesas 
de investimento e criar um mecanismo que permita encontrar um pacote 
financeiro que garanta que as instituições são capazes de fazer face às suas 
necessidades de investimento (muitas vezes investimentos de substitui-
ção), para os quais não têm os recursos financeiros necessários. Este é um 
ponto fundamental para garantir a substituição do imobilizado amortizado 
em tempo útil e não condicionar a capacidade produtiva das instituições.
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Comentário: Defender o SNS e a ADSE

João Proença*

1. Introdução
Esta iniciativa do Conselho Económico e Social e do seu Presidente, Profes-
sor Correia de Campos, é muito importante para comemorar os 40 anos do 
SNS e num momento em que se discute a revisão da Lei de Bases do SNS.

O SNS é a grande conquista de Abril e, junto com a Segurança Social 
e a Educação, é um dos pilares do Estado Social em Portugal.

Neste Painel discutimos um documento que nos foi apresentado pelo 
Professor Francisco Ramos sobre o “Financiamento da Saúde em Portu-
gal”. Este estudo aborda questões centrais e, nas matérias que respeitam 
diretamente ao SNS, merece o nosso acordo.

O financiamento, particularmente no que aos hospitais diz respeito, 
é extremamente importante. Como financiar mais, melhor e garantindo 
melhores cuidados de saúde?

Parece-nos que a resposta tem subjacente o encontro de soluções em 
três áreas: gestão, regulação do investimento e concorrência.

a) A autonomia de gestão
Os Hospitais do SNS, têm vindo a ganhar maior autonomia e responsabili-
dade na gestão. Todavia, a mesma encontra-se claramente cerceada porque, 

* Presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE.



178

A SAÚDE E O ESTADO: O SNS AOS 40 ANOS

na base, se mantém uma total dependência da tutela em matérias como 
a gestão dos recursos humanos, dos meios financeiros e do investimento.

A autonomia de gestão é muito inferior à dos hospitais em parceria 
público privada, o que é inaceitável. Parar um bloco operatório por a tutela 
não permitir uma prestação de serviço de um auxiliar de saúde é o exem-
plo de total burocratização e desresponsabilização da gestão.

A dependência da política de saúde da tutela do Ministério das Finan-
ças desresponsabiliza a tutela da saúde e arrasta esta burocratização.  
O nível de autonomia dos hospitais públicos com gestão empresarial deverá 
ter idêntico nível ao dos parceiros público-privados, mesmo que a regula-
ção da mesma assuma formas diferentes.

b) Investir pouco e nem sempre bem
Associada à falta de autonomia de gestão há um grande subinvestimento 
na saúde. Há que investir muito mais e fazê-lo no quadro de um pro-
grama plurianual que tenha em conta prioridades e evite as redundâncias.  
O estudo em debate constitui uma excelente base de orientação para o 
que falta fazer.

c) Regular melhor a concorrência com o setor privado
O SNS sempre conviveu com existência de um do setor privado na Saúde. 
Mas parece-me deverem ser melhor definidas regras em áreas importantes:

	 •	 Áreas	em	que	o	setor	privado,	pode	gerir	melhor	ou	ter	um	papel	
importante e áreas em que o SNS não deve recorrer aos prestado-
res de saúde privados;

	 •	 Definição	das	regras	para	a	exclusividade	de	funções,	evitando	situ-
ações pouco claras na gestão público-privada e introduzindo gra-
dualmente a mesma exclusividade;

	 •	 Regulação	do	setor	privado,	em	particular	na	área	hospitalar,	em	
que nada justifica que não exista a obrigação de respeitar idênticas 
regras de procedimento com as vigentes nos hospitais públicos.

O estudo em análise sobre o Investimento apresenta rácios de compa-
ração internacional da despesa pública com a saúde. Os mesmos são extre-
mamente úteis para servir de base para definir um planeamento plurianual 
do investimento do SNS, com uma ampla base de apoio parlamentar.
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Do mesmo modo, são apresentadas propostas sobre a remuneração dos 
prestadores, nomeadamente com base na avaliação de desempenho, que 
interessa aprofundar e pôr em vigor.

2. A ADSE hoje
A ADSE mudou muito nos últimos anos, não tendo ainda muitas das 
mudanças sido interiorizadas por muitos responsáveis políticos e pela 
opinião pública.

A ADSE foi criada há 55 anos, em 1963. Começou por um serviço pres-
tado pelo Estado aos seus trabalhadores, cujo número se foi alargando com 
o tempo. O seu financiamento inicial era 100% público, fazendo parte do 
sistema remuneratório da Administração Pública. Apresentamos 5 pontos 
fundamentais para caracterizar a atual ADSE.

a) Uma ADSE dos Beneficiários
A ADSE é hoje quase totalmente financiada pelos Beneficiários, com 
financiamento público irrelevante. O cofinanciamento dos Beneficiários 
foi aumentando com o tempo, começando com 0,5% do valor do salário/
pensão a partir de 1979, até aos atuais 3,5% (desde 2014). Tal medida apa-
rece associada ao caráter voluntário da inscrição (desde 2006) e à possibi-
lidade de renúncia da inscrição a todo o tempo (desde 2006/2010).

O financiamento direto dos Organismos de Estado à ADSE é, em 2018, 
inferior a 3 milhões de euros, destinando-se a pagar o serviço com a rea-
lização de Juntas Médicas e verificação domiciliária da doença a pedido 
dos mesmos Organismos. A receita com os descontos dos beneficiários 
prevista para 2018, é de 574 milhões de euros.

Esta ADSE dos Beneficiários obriga a uma boa gestão dos seus descon-
tos, mas também a garantir aos Beneficiários serviços de saúde de quali-
dade e a manter uma marca distintiva da ADSE – a escolha do prestador 
de saúde pelo Beneficiário.

b) Uma ADSE Solidária
A ADSE não se gere pelas regras dos seguros de saúde, embora tenha pre-
sente idêntica preocupação com a melhor gestão dos recursos financeiros. 
Com efeito, o pagamento na ADSE é em função dos rendimentos de cada 
um: 3,5% do salário dos trabalhadores em contrato de funções públicas 
ou da pensão da Caixa Geral de Aposentações. Os benefícios são iguais 
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para todos os Beneficiários titulares e para os Beneficiários familiares com 
direito de inscrição, não pagando estes qualquer verba.

c) Gestão Participada
A ADSE é um Instituto Público com gestão participada e com dupla tutela 
(Saúde e Finanças). O Conselho Geral e de Supervisão (CGS) é um órgão 
de controlo e acompanhamento, de caráter consultivo, constituído por 17 
membros, sendo 9 representantes dos Beneficiários (eleitos e nomeados por 
Sindicatos e Associações de Reformados) e 8 representantes do Governo 
(6) e das Autarquias Locais (2). O CGS iniciou as suas funções em outubro 
de 2017 e tem emitido vários Pareceres (12 até esta data), todos aprovados 
por unanimidade, salvo o relativo ao Alargamento que teve 4 contra (de 
representantes do Governo).

Tem havido corresponsabilização na gestão, embora o CGS tenha for-
tes queixas das tutelas, que não respondem adequadamente às propostas 
por si apresentadas. A experiência de gestão participada deve ser avaliada 
daqui a 2 -3 anos, tendo em vista refletir sobre o melhor modelo futuro 
para a ADSE.

d) Maior Subsistema de Saúde
A ADSE é o maior dos subsistemas de saúde representando mais 70% que 
todos os outros subsistemas de saúde em conjunto e apenas um pouco 
menos do que todos os Seguros de Saúde juntos.

e) Universo de 1,2 milhões de Beneficiários
A ADSE tinha, em 2017, 1.211.980 Beneficiários, sendo 508.363 Beneficiá-
rios titulares no ativo, 324.464 Beneficiários titulares reformados e 379.159 
Beneficiários familiares. Dos beneficiários titulares, 40.404 eram cônju-
ges, 337.519 descendentes e 1.230 ascendentes.

3. A ADSE e o Estudo sobre o Investimento em discussão
Interessa em primeiro lugar clarificar que a ADSE não pode ser incluída 
nas despesas públicas com a Saúde, visto que o financiamento é quase 
100% privado. Deve assim ser corrigida a Tabela 1.

O Relatório contém 4 afirmações sobre a ADSE que interessa clarificar.
Em primeiro lugar afirma-se que, se a ADSE vier a atravessar uma situ-

ação crítica, os prejuízos serão assumidos pelo Orçamento de Estado.
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Não conhecemos nenhuma base que sustente tal afirmação. Uma preo-
cupação central do CGS da ADSE é assegurar a sustentabilidade financeira, 
com uma evolução futura das receitas e das despesas que não provoque 
roturas financeiras. Os défices, a ocorrerem de modo prolongado, obri-
gariam a aumentar o pagamento dos beneficiários ou a reduzir o nível de 
benefícios, situações que provocariam riscos num sistema de inscrição 
voluntária.

Em segundo lugar afirma-se que a ADSE deve voltar a financiar os 
Hospitais Públicos.

Discordamos totalmente. Os beneficiários da ADSE pagariam assim a 
dobrar, situação que não ocorreria com os seguros ou os subsistemas pri-
vados. Os beneficiários da ADSE, através dos seus impostos, pagam o SNS 
e com as suas contribuições pagam a ADSE, para que esta lhes assegure 
outros benefícios no acesso à saúde.

Tal pagamento ao SNS violaria a Constituição da República Portuguesa 
que assegura um SNS tendencialmente gratuito para todos os portugue-
ses. Quando a ADSE era financiada a 100% pelo Estado, foi decidido pelo 
Governo que a ADSE pagaria os serviços prestados pelo SNS. Foi uma 
medida de gestão dos dinheiros públicos – pagar direta e indiretamente 
ao SNS. Esta medida veio a ser alterada em 2011, numa altura em que a 
ADSE ainda tinha forte financiamento público: o Governo resolveu que a 
verba para pagar os Hospitais seria diretamente entregue a estes via SNS 
e não via ADSE. Esta medida foi decidida nestes termos muitos anos antes 
da contribuição dos beneficiários passar para 3,5% (em 2014).

Em terceiro lugar propõe-se que os saldos da ADSE sejam utilizados 
para investimento no SNS.

Estamos a falar, de saldos acumulados de 492 milhões de euros, cons-
tantes dos Relatórios e Contas da ADSE:

2014 – 176 milhões de euros;
2015 – 138 milhões de euros;
2016 – 90 milhões de euros;
2017 – 88 milhões de euros.
Estes saldos são originados por um sobre financiamento da ADSE por 

parte dos beneficiários, que deveria ter conduzido a que os descontos de 
3,5% fossem ajustados para baixo. A Troika não permitiu essa diminui-
ção e os Governos também não a decidiram, mesmo após a proposta do 
CGS em 2017, resultante de posição comum de todos os representantes 
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dos beneficiários. Este saldo acumulado, que pertence à ADSE, permitirá 
resolver problemas de desequilíbrio durante muitos anos. Aliás, situação 
idêntica ocorre na Segurança Social que dispõe de um Fundo de Gestão 
Financeira com os saldos acumulados.

Seria totalmente ilegítimo que os saldos que pertencem aos beneficiá-
rios tivessem uma utilização para fim diferente daquele a que se destinam.

Em quarto lugar a proposta de generalização da ADSE a todos os por-
tugueses.

Discordamos totalmente. Tal proposta levaria à destruição do atual 
paradigma da ADSE, a qual faz parte do sistema de relações laborais entre 
o Estado e os seus trabalhadores. Mas, mais grave do que isto, enquanto se 
mantiver o atual quadro de relações com o SNS, parece-nos que tal con-
duziria a prazo à destruição dos princípios e valores que enformam o SNS. 
Com efeito, no atual quadro, a ADSE paga aos prestadores de saúde priva-
dos escolhidos pelos beneficiários, em regime convencionado ou em regime 
livre. Uma ADSE para todos iria desviar mais recursos para o setor privado. 
É evidente que tal também beneficiaria o SNS em termos financeiros, por 
ter que responder a menos procura, mas existiria um sério risco de o SNS 
passar a responder sobretudo àqueles que não teriam outra alternativa.

Para a ADSE também haveria riscos profundos de desequilíbrios finan-
ceiros ou necessidades de tomar medidas que provocariam problemas, 
como a introdução de plafonds ou exclusões nos benefícios. 

Para a ADSE o alargamento é prioritário, sem desvirtuar o seu para-
digma, respondendo a questões de justiça e não pondo em causa a susten-
tabilidade financeira. É incompreensível que o Ministério das Finanças 
esteja a atrasar a aprovação do diploma legal que viabilize um alargamento 
aos contratos individuais de trabalho e a resolução dos chamados “arre-
pendidos”, tal como proposto pela ADSE. Estão a ser utilizados proces-
sos dilatórios que põem em causa a autonomia de uma Instituição que se 
financia a si própria.

O CGS considera prioritária uma discussão futura sobre a questão dos 
cônjuges, familiares dos beneficiários titulares, que pretendem inscrever-
-se ou reinscrever-se e não o podem fazer por terem trabalhado no setor 
privado ou serem beneficiários de pensões do regime contributivo. É evi-
dente que a solução para estas inscrições tem que ter em conta a análise 
de sustentabilidade financeira.
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4. Relações entre a ADSE e o SNS
Atualmente os beneficiários da ADSE são objeto de discriminações no 
SNS, o que é inaceitável. Tal resulta dos beneficiários da ADSE estarem 
obrigatoriamente inscritos no Registo Nacional de Utentes do SNS, por 
despacho de um Ministro da Saúde. A obrigatoriedade de inscrição não 
abrange nem os beneficiários de outros subsistemas de saúde privados, nem 
os detentores de seguros de saúde. As discriminações abrangem muitas 
matérias como o acesso a cuidados continuados, ou a cuidados respirató-
rios e também leva a que a ADSE seja obrigada a pagar análises e meios 
auxiliares de diagnóstico, mesmo quando receitadas por médicos dos Cen-
tros de Saúde. O pagamento pela ADSE de transportes para tratamentos 
no SNS encontra-se em fase de resolução.

Mas a grande questão no relacionamento com o SNS na minha opinião, 
é outra: poderão os beneficiários da ADSE ter um acesso pago a serviços 
do SNS que hoje não utilizam devido nomeadamente a questões de capa-
cidade de resposta? É evidente que o SNS tem que manter aquilo que é 
uma das suas bases fundamentais: tratar igualmente todos os cidadãos, 
sem discriminações de qualquer tipo.

Mas poderão os Hospitais evoluir para uma situação de prestação de 
serviços pagos em condições que nunca se possam confundir com o cum-
primento das obrigações do SNS? Tal já existiu no passado, nomeadamente 
em intervenções cirúrgicas e existe atualmente nalgumas áreas específi-
cas, como são os Centros de Responsabilidade Partilhada.

O SNS paga hoje aos prestadores de saúde mais de dois mil milhões de 
euros anuais. Poderá o SNS também concorrer com os privados em situ-
ações especificas claramente definidas? As receitas daí provenientes, por 
via de convenções com a ADSE, poderiam ser afetadas a ações bem defini-
das, nomeadamente ligadas à manutenção ou retenção de talentos no SNS.

Por fim, gostaria de referir que se é um facto que a ADSE não paga 
os Serviços do SNS, também é de relevar o facto do SNS poupar muito 
dinheiro com a existência da ADSE, devido à menor procura dos serviços 
do SNS por parte dos seus beneficiários. Aliás, a verba será fácil de calcular 
na medida em que o SNS tem possibilidade de ter dados sobre a despesa 
média com os beneficiários da ADSE, bem como a despesa média com os 
restantes utentes do SNS. Na medida em que as despesas da ADSE são na 
sua quase totalidade referentes à prestação de cuidados de saúde privados, 
estimamos que a existência da ADSE provoca uma poupança do SNS em 
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consultas, intervenções cirúrgicas, análises, meios auxiliares de diagnós-
tico e outras, em montantes da ordem dos 300 milhões de euros.

Concluindo, defendemos o SNS, base do Estado Social do Portugal de 
Abril e uma ADSE dos Beneficiários. Um SNS que mantenha e reforce 
uma imagem de grande qualidade nacional e internacional.



MELHORAR A GESTÃO DO SNS.  
RECURSOS HUMANOS: O ESSENCIAL
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Parte I – Melhorar a gestão do SNS

Marta Temido*, André Biscaia**, Rui Guimarães***, Gilles 
Dussault****, Tiago Correia*****, Jorge Poole da Costa******

1. Enquadramento 
O SNS é uma construção social, pois deriva da nossa existência enquanto 
sociedade, e constitui uma das mais importantes decisões tomadas e desen-
volvidas pelo Portugal democrático, permitindo que cada cidadão possa 
exercer o seu direito constitucional à saúde.

Tratar o tema da melhoria da gestão1 do SNS implica ter esta ideia sem-
pre presente e, ainda, que: 

* Professora e Subdiretora do Instituto de Higiene e Medicina Tropical – Universidade Nova de Lisboa.
**  Médico, USF Marginal ACES Cascais e Investigador do CINTESIS – Centro de Investigação em 
Tecnologias e Serviços de Saúde.
*** Diretor Clínico, Hospital de Santa Maria Maior Barcelos.
**** Professor, Global Health and Tropical Medicine, Instituto de Higiene e Medicina Tropical – Uni-
versidade Nova de Lisboa.
***** Professor e Investigador, ISCTE-IUL.
****** Administrador Hospitalar.
1 Conceptualmente, recordam-se aqui os trabalhos seminais de Peter Drucker que referia que 
“A gestão (…) tem a especial responsabilidade de tornar os recursos produtivos (…). O gestor 
é o elemento dinâmico, o elemento que “dá vida” a qualquer negócio. Sem a sua liderança 
os recursos produtivos mantêm-se recursos e nunca se tornam em produção (…). A gestão 
baseia-se na ideia de que o desenvolvimento económico pode ser usado como o instrumento 
mais relevante para o desenvolvimento e a justiça sociais (Drucker, 2011, tradução dos autores). 
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 i) o SNS abrange todas as instituições e serviços oficiais prestadores 
de cuidados de saúde2, dependentes do Ministério da Saúde (MS), 
e dispõe de estatuto próprio (Lei nº 48/90, de 4 de agosto, Base 
XII, nº 2), que se aplica também às entidades particulares e profis-
sionais em regime liberal, integrados na rede nacional de prestação 
de cuidados de saúde, quando articulados com o SNS (Decreto-Lei 
nº 11/93, de 15 de janeiro, artigo 1º); 

 ii) a gestão3 do SNS é descentralizada (nas Administrações Regio-
nais de Saúde, ARS)4 e participada (é promovida a participação dos 
indivíduos e da comunidade organizada na definição da política de 
saúde, no planeamento e no controlo do funcionamento dos servi-
ços) 5,6 (Lei nº 48/90, de 4 de agosto, Base XXIV, alínea e); 

Recorda-se também que o ciclo de gestão é classicamente apresentado por referência às 
fases de “planeamento”, “organização”, “direção” e “controlo”, sendo os níveis de gestão 
organizacional classificados em “institucional” (gestão estratégica), “intermédio” (gestão 
tática) e “operacional” (gestão técnica) (Chiavenato, 2009).
2 O artigo 1º dos Estatutos do SNS, constantes do Anexo ao Decreto-Lei nº 11/93, de 15 de 
janeiro, carateriza essas instituições e serviços oficiais referindo-se-lhes como um “conjunto 
organizado e hierarquizado”.
3 A Base II, nº 1, alínea e), da Lei nº 48/90, de 4 de agosto, ao fixar as diretrizes da política 
nacional de saúde, estabelece, desde logo, que “a gestão dos recursos disponíveis deve ser 
conduzida por forma a obter deles o maior proveito socialmente útil e a evitar o desperdício 
e a utilização indevida dos serviços”.
4 A Base XXVI, nº 1, da Lei nº 48/90, de 4 de agosto, relativa à organização do SNS, dispõe 
que a sua administração se processa “a nível de cada região de saúde pelo conselho de admi-
nistração da respetiva administração regional de saúde”, referindo depois a Base XXVII, nº 1, 
que estas são “responsáveis pela saúde das populações da respetiva área geográfica, coordenam 
a prestação de cuidados de saúde de todos os níveis e adequam os recursos disponíveis às 
necessidades, segundo a política superiormente definida”.
5 A já citada Base II, nº 1, da Lei nº 48/90, de 4 de agosto, referente às diretrizes da política 
nacional de saúde, determina, na sua alínea g), que a gestão do SNS é participada, o que 
depois é materializado na Base VII, referente ao Conselho Nacional de Saúde, e na Base XIV, 
referente ao Estatuto dos Utentes. Também a Base IX se refere à gestão participada, desta 
feita das autarquias locais, ao estatuir que aquelas “participam na ação comum a favor da 
saúde coletiva e dos indivíduos, intervêm na definição das linhas de atuação em que estejam 
diretamente interessadas e contribuem para a sua efetivação dentro das suas atribuições e 
responsabilidades”.
6 Mais longe se vai, quanto às USF, quando, ao elencar os princípios pelos quais se orienta 
a sua atividade, se refere a sua subordinação à “gestão participativa, a adotar por todos os 
profissionais da equipa como forma de melhorar o seu desempenho e aumentar a sua satisfação 
profissional, com salvaguarda dos conteúdos funcionais de cada grupo profissional e das 
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 iii) a gestão das unidades de saúde7,8 do SNS deve obedecer, no possí-
vel, a regras de gestão empresarial e a lei pode permitir a realização 
de experiências inovadoras de gestão, autorizar a entrega de hospi-
tais ou centros de saúde do SNS a outras entidades ou a grupos de 
médicos e prever a criação de unidades de saúde com a natureza 
de sociedades anónimas de capitais públicos (Lei nº 48/90, de 4 de 
agosto, Base XXXV); 

 iv) o funcionamento do SNS está sujeito a avaliação permanente9 (Lei 
nº 48/90, de 4 de agosto, Base XXX); 

 v) o SNS desenvolve-se em articulação com outras entidades, nome-
adamente nas áreas da segurança social, da educação e da justiça 
(Estatutos do SNS, constantes do Anexo ao Decreto-Lei nº 11/93, 
de 15 de janeiro, artigos 35º e 36º).

Do mesmo modo, implica, igualmente, que se recorde que: 

 i) na gestão das unidades de Cuidados de Saúde Primários (CSP), 
organizadas em Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES)10, que 

competências específicas atribuídas ao conselho técnico (Decreto-Lei nº 298/2007, de 22 
de agosto, artigo 5º g)
7 A epígrafe da Base XXXVI refere apenas “Gestão dos hospitais e centros de saúde”. Tal poderá 
ser a marca de uma época em que a taxonomia das organizações do SNS estava ainda distante da 
sofisticação que, em pouco tempo, viria a adquirir; mas poderá ser também um sinal da perceção 
de que a necessidade de gestão é apanágio de algumas organizações de saúde, desvalorizando o 
seu impacto em outros níveis do sistema e no sistema como um todo, um erro que tem persistido.
8 O artigo 16º dos Estatutos do SNS, constantes do Anexo ao Decreto-Lei nº 11/93, de 15 de 
janeiro, tem como epígrafe “Gestão das instituições e dos serviços” e nele se dispõe que aquela 
“obedece aos seguintes princípios: a) A comparticipação orçamental do Estado é estabelecida 
com base em planos financeiros no quadro do planeamento geral do Estado; b) Os planos 
financeiros devem cobrir períodos anuais ou plurianuais com base em programas propostos 
pelas ARS; c) Os membros dos órgãos de administração são responsáveis pelo cumprimento 
da lei e pela realização dos objetivos e metas constantes dos planos e programas aprovados.”
9 Sob a epígrafe “Avaliação permanente”, a Base XXX refere que a mesma “abrange todos 
os níveis e todos os órgãos e serviços” e é “baseada em informações de natureza estatística, 
epidemiológica e administrativa”, sendo também “colhida informação sobre a qualidade dos 
serviços, o seu grau de aceitação pela população utente, o nível de satisfação dos profissionais 
e a razoabilidade da utilização dos recursos em termos de custos e benefícios.” 
10 O artigo 2º do Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro, estatui que “os Agrupamentos 
de Centros de Saúde são serviços de saúde com autonomia administrativa, constituídos por 
várias unidades funcionais, que integram um ou mais centros de saúde”, e são “serviços descon-
centrados da respetiva Administração Regional de Saúde, sujeitos ao seu poder de direção.”
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se articulam com as ARS respetivas através de contratos-programa, 
destaca-se o Diretor Executivo11 e Conselho Executivo12 de cada 
Agrupamento, bem como o Coordenador13 de cada Unidade Fun-
cional14 (Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro), sendo que 
no caso das Unidades de Saúde Familiares (USF) se prevê ainda a 
existência do Conselho Técnico15, assim como do Conselho Geral16, 
que reúne todos os profissionais e onde são tomadas, de um modo 
democrático (um profissional, um voto), as decisões mais impor-
tantes da USF;

 ii) na gestão dos estabelecimentos do SNS constituídos como Hospitais, 
Centros Hospitalares e Unidades Locais de Saúde, independente-
mente da sua natureza jurídica17, bem como dos estabelecimentos 

11 Os artigos 19º e 20º do Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro, dispõem que “O diretor 
executivo é designado pelo membro do Governo responsável pela área da saúde, sob proposta 
fundamentada do conselho diretivo da respetiva ARS, I. P.” e que o mesmo “gere as atividades, 
os recursos humanos, financeiros e de equipamento do ACES”.
12 Os artigos 23º e 24º do Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro, estabelecem que “o 
conselho executivo é composto: a) pelo diretor executivo, que preside; b) pelo presidente 
do conselho clínico; c) pelo presidente do conselho da comunidade”, competindo-lhe, 
nomeadamente, “aprovar os planos plurianuais e anuais de atividades das várias unidades 
funcionais, com as respetivas dotações orçamentais.”
13 O artigo 14º do Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro, enquadra as atribuições do 
Coordenador de cada Unidade Funcional a quem compete, nomeadamente: “programar as 
atividades da unidade, elaborando o plano anual de ação com a respetiva dotação orçamental 
previsional”, “assegurar o funcionamento eficiente da unidade e o cumprimento dos objetivos 
programados, promovendo e incentivando a participação dos profissionais na gestão da 
unidade e a intercooperação com as diferentes unidades funcionais existentes no centro de 
saúde e no ACES”
14 O artigo 7º do Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro, define como Unidades Funcionais 
as seguintes (UF): “a) Unidade de saúde familiar (USF); b) Unidade de cuidados de saúde 
personalizados (UCSP); c) Unidade de cuidados na comunidade (UCC); d) Unidade de saúde 
pública (USP); e) Unidade de recursos assistenciais partilhados (URAP); f) Outras unidades 
ou serviços, propostos pela respetiva ARS, I.P. e aprovados por despacho do Ministro da Saúde, 
e que venham a ser considerados como necessários.”
15 O artigo 14º, nº 1, do Decreto-Lei nº 298/2007, de 22 de agosto, refere que “o conselho 
técnico é constituído por um médico e por um enfermeiro.”
16 O artigo 13º, nº 1, do Decreto-Lei nº 298/2007, de 22 de agosto, dispõe que “o conselho 
geral é constituído por todos os elementos da equipa multiprofissional.”
17 O artigo 9º e seguintes do Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, refere a possibilidade 
de a organização interna dos estabelecimentos hospitalares de natureza empresarial adotar 
o modelo de “centros de responsabilidade integrada”(CRI) (apesar de todo o diploma 
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hospitalares que prestam cuidados aos utentes do SNS ao abrigo de 
contratos de Parceria Público-Privada, cabe aos respetivos Conse-
lhos de Administração18 e Conselhos Diretivos19 o exercício de todos 
os poderes de gestão que não estejam reservados a outros órgãos 
(Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, artigo 5º); 

 iii) na gestão das unidades e equipas integradas na Rede Nacional de 
Cuidados Continuados20, destacam-se as responsabilidades atribu-
ídas às Equipas Coordenadoras21 Nacional, Regionais e Locais em 
termos de planeamento de respostas e planos de ação, de acom-

referir “centros de responsabilidade integrada”, presume-se tratar-se de um lapso face à 
designação “centros de responsabilidade integrados” constante do Decreto-Lei nº 374/99, 
de 18 de setembro, não estando em causa um modelo novo) e de no seu contexto haver lugar 
a “descentralização de competências e de responsabilidades por parte dos conselhos de 
administração (…) nestas estruturas de gestão intermédia.” 
18 O artigo 6º do Anexo II ao Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, dispõe que “O 
conselho de administração é composto pelo presidente e um máximo de quatro vogais, 
que exercem funções executivas, em função da dimensão e complexidade do hospital EPE, 
incluindo um diretor clínico, um enfermeiro-diretor e um vogal proposto pelo membro do 
Governo responsável pela área das finanças”. Por seu turno, o mesmo artigo do Anexo III ao 
citado diploma estabelece que “O conselho de administração é composto pelo presidente e 
um máximo de cinco vogais, que exercem funções executivas, incluindo até dois diretores-
clínicos e um enfermeiro -diretor, sendo um dos vogais proposto pelo membro do Governo 
responsável pela área das finanças e outro pela Comunidade Intermunicipal, ou pela Área 
Metropolitana, consoante a localização da ULS, EPE em causa.”
19 O artigo 6º do Anexo IV ao Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, dispõe que “O 
conselho diretivo é composto pelo presidente e por um máximo de quatro vogais, que exercem 
funções executivas, incluindo um diretor clínico e um enfermeiro-diretor.”
20 O artigo 12º do Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, elenca a tipologia de serviços 
que integram a Rede: “a) Unidades de internamento (Unidades de convalescença; Unidades 
de média duração e reabilitação; Unidades de longa duração e manutenção); b) Unidades de 
ambulatório (Unidades de dia e de promoção da autonomia); c) Equipas hospitalares (Equipas 
de gestão de altas); d) Equipas domiciliárias (Equipas de cuidados continuados integrados). ”
21 O artigo 9º, n.os 2, 3, 5 e 6, do Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, estatui que “A 
coordenação da Rede a nível nacional é definida, em termos de constituição e competências, 
por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da saúde e da segurança 
social”, “A coordenação da Rede a nível regional é assegurada por cinco equipas constituídas, 
respetivamente, por representantes de cada administração regional de saúde e dos centros 
distritais de segurança social” e que “A coordenação da Rede a nível local é assegurada por 
uma ou mais equipas, em princípio de âmbito concelhio”, sendo constituídas “por represen-
tantes da administração regional de saúde e da segurança social, devendo integrar, no mínimo, 
um médico, um enfermeiro, um assistente social e, facultativamente, um representante da 
autarquia local.”
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panhamento, avaliação e controlo de resultados (Decreto-Lei nº 
101/2006, de 6 de Junho); 

 iv) na gestão das unidades e equipas integradas na Rede Nacional 
de Cuidados Paliativos22 salientam-se as atribuições da Comissão 
Nacional de Cuidados Paliativos23, cuja articulação se efetua, ao 
nível regional, com estruturas das ARS, e, ao nível local, com as 
equipas de prestação24, competindo-lhe, designadamente, coorde-
nar a rede, estabelecer metas de progresso e estabelecer critérios 
de avaliação da qualidade das respostas (Lei nº 52/2012, de 5 de 
setembro); 

 v) por fim, na gestão dos serviços regionais e locais de Saúde Pública25, 
sublinha-se o papel dos Departamentos de Saúde Pública26 e das 
Unidades de Saúde Pública27 (Decreto-Lei nº 81/2009, de 2 de abril).

22 A Base X da Lei nº 52/2012, de 5 de setembro, refere que “A RNCP é uma rede funcional, 
integrada nos serviços do Ministério da Saúde.”
23 Os artigos 3º e 4º do Decreto-Lei nº 173/2014, de 19 de novembro, que introduziu alterações 
ao Decreto-Lei nº 35/2012, de 15 de fevereiro, referem que a Comissão Nacional de Cuidados 
Paliativos “é um órgão da ACSS, I.P.”, sendo “composta por cinco elementos, a designar por 
despacho do membro do Governo responsável pela área da saúde, sob proposta do presidente 
do conselho diretivo da ACSS, I.P.”
24 A Base IX da Lei nº 52/2012, de 5 de setembro, estabelece que as equipas de prestação 
de cuidados paliativos, a nível local, são: “a) Unidades de cuidados paliativos; b) Equipas 
intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos; c) Equipas comunitárias de suporte 
em cuidados paliativos”.
25 O artigo 3º, nº 1, do Decreto-Lei nº 81/2009, de 2 de abril, estabelece que os serviços de 
natureza operativa de saúde pública possuem, nomeadamente, as seguintes atribuições “a) 
Identificar necessidades de saúde; b) Monitorizar o estado de saúde da população e seus 
determinantes; c) Promover a investigação e a vigilância epidemiológicas; d) Avaliar o impacte 
das várias intervenções em saúde; e) Gerir programas e projetos nas áreas de defesa, proteção 
e promoção da saúde da população (…).”
26 O artigo 2º, nº 1, do Decreto-Lei nº 81/2009, de 2 de abril refere que “As funções operativas 
do serviço de saúde pública de área de intervenção regional são exercidas no departamento de 
saúde pública de cada administração regional de saúde e integram -se na respetiva estrutura 
orgânica”
27 O artigo 2º, nº 2, do Decreto-Lei nº 81/2009, de 2 de abril refere que “As funções operati-
vas do serviço de saúde pública de âmbito local são exercidas nas unidades de saúde pública 
dos agrupamentos de centros de saúde e nas unidades locais de saúde, integrando -se nas 
respetivas estruturas orgânicas”
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Mas, sobretudo, tratar o tema da melhoria da gestão do SNS implica 
considerar que, sem prejuízo de eventuais necessidades28 de revisão do 
quadro legal que lhe está subjacente, a principal questão que se coloca 
a este nível é a da “implementação”, do alinhamento da prática com os 
princípios, as políticas e as normas. Com efeito, entende-se que o sistema 
dispõe de adequadas soluções normativas para muitos dos constrangi-
mentos que mais comummente são assacados à gestão do SNS; dispõe até 
de uma vontade de melhorar, modernizando e simplificando processos.  
O que dificulta então? A tomada de decisão é excessivamente centrali-
zada e falta autonomia às unidades de saúde? Contudo, a lei dispõe que a 
gestão do SNS é descentralizada e refere que as unidades de saúde devem 
seguir regras empresariais. Os Conselhos de Administração não delegam 
competências nas estruturas intermédias? Mas a descentralização de com-
petências e de responsabilidades por parte dos Conselhos de Administra-
ção nas estruturas de gestão intermédia e os Centros de Responsabilidade 
(CR) têm enquadramento normativo desde há 30 anos e as próprias USF 
esperaram seis anos para ver a luz do dia29. O sistema organiza-se mais em 
função de interesses difusos do que das preferências dos doentes? Porém, 
a lei diz que a gestão do SNS é participada e o seu funcionamento é sujeito 
a avaliação permanente. 

Neste contexto, os caminhos futuros que adiante se discutem susten-
tam-se na convicção de que melhorar a gestão do SNS requer, sobretudo, 
quebrar a inércia, instalar um sentimento de incomodidade face ao 
status quo, que seja transformado em ação que implemente mudanças 
com impacto positivo no sistema público de saúde30. Uma revolução no 
modo de pensar e de agir no SNS.

28 A criação da Comissão de Revisão da Lei de Bases da Saúde, aprovada pelo Despacho nº 
1222-A/2018, de 31 de janeiro de 2018 (Diário da República, 2ª série — Nº 24 — 2 de fevereiro 
de 2018), constitui, porventura, um exemplo.
29 O Decreto-Lei nº 88/2005, de 3 de junho, repristinou o Decreto-Lei nº 157/99, de 10 de 
maio, que estabelecia o regime de criação, organização e funcionamento dos centros de saúde, 
reestruturando-os em UF, com especial ênfase para as unidades de saúde familiar.
30 Crê-se que algumas das mudanças que se identificam como necessárias não o são apenas 
no setor da Saúde, mas na generalidade das Administrações Públicas.
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2. Problemas persistentes e casos de sucesso
Reconhecer a existência de problemas constitui o primeiro passo para que 
a realidade possa ser alterada. Entre nós e por efeito dos atrás descritos 
défices de implementação, o diagnóstico realizado nos anos 90 sobre os 
principais problemas com que a gestão do SNS se confronta mantém uma 
perturbante atualidade: 

Os sistemas e as regras de gestão que têm existido nas nossas instituições de saúde 
ajustam-se mal ao dinamismo, flexibilidade, rapidez de decisão e intervenção que os 
cidadãos esperam dos serviços de saúde. Por outro lado, a diferenciação e autonomia 
técnica dos profissionais operacionais convivem mal com modelos centralistas de gestão. 
As organizações hierárquicas centralizadas tendem a ser lentas e ineficazes e coartam o 
dinamismo e a responsabilização de quem está na linha da frente – que é quem presta 
os cuidados e decide grande parte da despesa. 

In, Saúde um Compromisso. A estratégia de Saúde  
para o virar do século (1998-2002). Ministério da Saúde, 1999.

Uma gestão inteligente do sistema dará prioridade aos investimentos nos cuidados 
primários (…) reduzindo as necessidades de intervenção a outros níveis.

(…) Quanto aos atuais Centros de Saúde, é nossa convicção que eles encerram poten-
cialidades que ainda não foram (…) exploradas. O estilo de gestão das Administrações 
Regionais de Saúde, os constrangimentos orçamentais, a compartimentação excessiva 
por sectores profissionais e a ausência de autonomia de gestão são alguns dos obstáculos 
ao desenvolvimento dos Centros de Saúde.

Para a estruturação do processo de administração de saúde deverão considerar-
-se três níveis no sistema: I – Nível local (…) duas modalidades: Gestão de unidades de 
saúde, onde deve predominar uma lógica de desempenho organizacional e de gestão ins-
titucional/empresarial. Administração de saúde de uma comunidade, que pressupõe a 
existência de uma unidade fundamental – A ÁREA DE SAÚDE – com autonomia 
administrativa e financeira e com uma dimensão populacional adequada. II – Nível 
regional (…). III – Nível nacional (…).

In, Um Futuro para a Medicina de Família em Portugal. Direção Nacional  
da Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral, 1990.

Mantêm-se fenómenos como listas e tempos de espera superiores ao desejável, de que 
resultam custos sociais significativos e desvantagens para um elevado número de doen-
tes e respetivas famílias (…).
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O relativo descontrolo da despesa hospitalar tende a produzir consequências nega-
tivas na economia (…).

A procura inapropriada de serviços hospitalares não é desencorajada, verificando-
-se a tendência para substituir cuidados primários e continuados por cuidados hospi-
talares. O peso exagerado dos atendimentos urgentes gera empolamento dos quadros de 
pessoal e prejudica a atividade programada. (…)

Verifica-se a insatisfação dos doentes, sujeitos a demoras de atendimento e reali-
zação de atos médicos, serviços de urgência superlotados, ambientes pouco amigáveis e 
carência de informação relevante.

O mesmo se passa com os profissionais, sujeitos por vezes a burocracias sem sentido, 
em instituições frequentemente sem projeto, desenvolvendo uma atividade rotineira e 
considerada, comparativamente com a atividade privada, mal remunerada.

In, O Hospital Português. Direção-Geral da Saúde e Ministério da Saúde, 1998.

A persistência de problemas não pode fazer esquecer os casos de ino-
vação organizacional de sucesso na gestão do SNS: o Centro de Respon-
sabilidade de Cirurgia Cardiotorácica (CR-CT) do Centro Hospitalar 
Universitário de Coimbra (CHUC)31; o modelo inicial de gestão do Hos-
pital de S. Sebastião de Santa Maria da Feira32; as USF33; o Sistema Inte-
grado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC)34; o SIMPLEX+ no 
SNS. Ainda que a avaliação destes casos não seja totalmente inequívoca35,36 
e sempre se justificasse aprofundá-la numa ótica de “lições aprendidas” 

31 Cfr, Tribunal de Contas. 2012. Auditoria aos serviços de cirurgia cardiotorácica das unidades 
hospitalares do Serviço Nacional de Saúde.
32 Cfr, Simões et al. 2002. Avaliação do Desempenho da Unidade de Saúde Local de Matosinhos, do 
Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, e do Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora. 
Instituto Nacional de Administração.
33 Cfr, Entidade Reguladora da Saúde. 2016. Estudo sobre as Unidades de Saúde Familiar e as 
Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados.
34 Cfr, Barros et al. 2013. In OECD Health Policy Studies. Waiting Time Policies in the Health 
Sector. What works?
35 Por exemplo, relativamente à avaliação das Unidades de Saúde Familiar, em sentido 
distinto do estudo identificado em 33, cfr, Tribunal de Contas. 2014. Auditoria ao desempenho 
de Unidades Funcionais de Cuidados de Saúde Primários. Idem, Tribunal de Contas. 2016. Auditoria 
de Seguimento de Recomendações Formuladas no Relatório de Auditoria ao Desempenho de Unidades 
Funcionais de Cuidados de Saúde Primários (UCSP e USF). Esta auditoria foi, por sua vez, alvo 
de um comunicado da USF-AN em que se considerava existirem “limitações, conclusões 
incorretas e recomendações inadequadas” no relatório do Tribunal de Contas e se apontavam 
discrepâncias nas interpretações e nos cálculos dos auditores, cfr, Direção da USF-AN. 2014. 
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(Fisher et al, 2007) e de “avaliação da avaliação” (Brousselle, 2011), não os 
ter presentes na consideração dos possíveis caminhos futuros seria, cer-
tamente, um erro.36

3. Possíveis caminhos futuros
Repartição eficiente do exercício da função administrativa 
A centralização decisória e a inerente burocracia que caraterizam a vida das 
instituições que integram o SNS constitui um problema com um impacto 
de tal forma negativo no desempenho do sistema público que, frequente-
mente, se afirma que a privatização da prestação é a melhor alternativa. 

Especialmente nos anos mais recentes, as pulsões centralizadoras foram, 
primeiro, um efeito secundário do Programa de Ajustamento Económico 
e Financeiro e, depois, um reflexo de uma quebra de confiança na gestão 
do SNS. Relativamente ao setor hospitalar, por exemplo, sublinha-se que, 
nos termos lei, “a determinação da restrição da autonomia gestionária na 
situação de desequilíbrio económico-financeiro”37 é uma prerrogativa do 
membro do Governo responsável pelos setores da Saúde das Finanças; con-
sequentemente, importa reconduzir essa situação à exceção que é, não à 
regra em que se tornou. 

As Instituições com elevado grau de cumprimento de contrato pro-
grama apresentam os mesmos constrangimentos que as incumpridoras. 
Por outro lado, instituições incumpridoras cujo financiamento é reforçado, 
criam um forte sentimento de injustiça e de impunidade. O incentivo de 
maior autonomia associado ao cumprimento poderia levar a um maior 
compromisso da organização. 

Citam-se apenas alguns exemplos de “coisas que têm de deixar de acon-
tecer”: a submissão a autorização casuística do MS, e muitas vezes também 
do Ministério das Finanças (MF), das contratações de recursos huma-
nos (porque não são as mesmas aprovadas por aquelas tutelas na dotação 
global anual de pessoal, constante do orçamento, nos termos legalmente 
definidos38?); a submissão dos investimentos de valor superior a cem mil 

Posição sobre Relatório nº 17/2014 do Tribunal de Contas. Auditoria ao desempenho de Unidades 
Funcionais de Cuidados de Saúde Primários. 
36 Ou ainda não tenha sido realizada, no caso do SIMPLEX+.
37 Cfr, Artigo 6º, nº 1, alínea b, e artigo 20º, nº 3, alínea a) do Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 
de fevereiro.
38 Cfr, artigo 27º nº 2 do Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de janeiro.
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euros a autorização do MS quando a entidade acumulou pagamentos em 
atraso no ano anterior (estamos perante uma mera formalidade ou houve 
algum pedido recusado nos últimos anos que justifique a suspeição?). Mas 
recorda-se que por trás da mudança que se impõe está muito mais do que 
a possibilidade de prática ou não de certos atos – está uma compreensão 
das relações entre várias entidades, sejam elas MF, MS, ARS, ACES, Hos-
pitais ou outras, assente na natural (e eficiente!) repartição do exercício da 
função administrativa e na consequente responsabilização institucional. 

É preciso devolver às instituições do SNS a autonomia que lhes foi 
retirada, restabelecendo uma repartição eficiente da função adminis-
trativa. Em alguns casos, como seja o dos ACES, é necessário experi-
mentar ir mais longe, atribuindo-lhes autonomia financeira, o que poderá 
avaliar-se por experiências piloto.

Reformar a reforma dos CSP
Nos termos da Base XIII da Lei nº 48/90, de 4 de agosto, o sistema de saúde 
português assenta nos CSP que devem situar-se junto das comunidades. 
Esta afirmação, múltiplas vezes reiterada nos preâmbulos legais, tem sido 
essencialmente uma aspiração, repetidamente devolvida à realidade pelos 
números. Já há 20 anos era evidente a discrepância entre Hospitais e CSP, 
em termos de recursos humanos (em 1998, repartiam-se entre 73% para 
os hospitais e 27% para os CSP) ou esforço de investimento (em 1998, os 
valores atribuídos em PIDDAC repartiam-se entre 78% para os hospitais e 
22% para os CSP) (Branco et al, 2001); e esta discrepância tem sido mantida 
(em 2015, a despesa do SNS relativa a cuidados hospitalares foi de mais de 
58%, sendo de 20% a relativa a cuidados de saúde primários) (CNS, 2017). 

No entanto, foi nos CSP que se registou uma das maiores inovações de 
toda a administração pública Portuguesa – a implementação das USF, que 
concretizou a evolução no modo de pensar e agir de que se vem falando e 
que concretizou uma série de mudanças que se consideravam impossíveis 
de implementar e até perigosas: candidatura voluntária, autonomia funcio-
nal e técnica, auto-seleção dos elementos a integrar as equipas, democracia 
interna nas decisões e nas eleições dos coordenadores, transparência nos 
resultados, incentivos à melhoria, vencimentos dependentes do desempe-
nho e carga de trabalho (Biscaia, 2015). 

Vale a pena refletir nos elementos que podem ter contribuído para este 
sucesso: (i) continuidade e coerência com o passado e a cultura dos pro-
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fissionais de saúde e da sociedade portuguesa, mas indo mais além, apro-
fundando conceitos e práticas e seguindo-se um plano detalhado para a 
reforma, desde há muito pensado e elaborado no âmbito da Associação 
Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF, 1991), suplementado 
por experiências-piloto profundamente investigadas; (ii) aposta forte na 
autonomia e responsabilização de profissionais, na multidisciplinaridade, 
na integração de cuidados, na informatização da atividade, na contratua-
lização de serviços e na transparência; (iii) implementação de incentivos 
determinados pelo trabalho global de toda a equipa e não pelo trabalho 
individual, sendo considerada a média do grupo; (iv) aposta na governação 
clínica; (v) criação de uma Missão para os CSP com poder para implemen-
tar a reforma; (vi) criação de uma associação multiprofissional das USF – 
Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar (USF-AN), geradora 
de pressão política e mediática, promotora da formação e da entreajuda 
e discussão, através de um fórum na internet; (vi) implementação como 
uma política adaptativa (Swanson et al, 2009). 

Nesta reforma, para além das USF, foram criadas outras UF nos ACES. 
O denominador comum de cada uma delas é uma equipa multiprofissional, 
com autonomia organizativa e técnica, estando garantida a intercoopera-
ção e visando alcançar objetivos de qualidade em saúde, contratualizados 
com as direções executivas dos ACES e destas com as ARS. O trabalho 
em equipe e por objetivos é central em toda a atividade, assim como 
a autonomia organizativa acoplada a responsabilização e suportada 
na solidariedade da equipa.

A inovação que se deveria seguir, a da implementação efetiva da 
ideia inicial dos ACES ainda espera por ser concluída, limitando o 
alcance e potencial da reforma dos CSP de 2005.

O processo, portanto, não foi perfeito, por esta razão e, ainda, por ser 
necessário:

 i)  pôr termo ao bloqueio implícito à constituição de novas USF modelo 
A;

 ii)  aumentar o ritmo anual de constituição de USF modelo B – o modelo 
que tem provado ter os melhores resultados e o objetivo de 91% das 
USF A (Biscaia et al, 2017) – e criar mecanismos de maior dina-
mismo na passagem de USF A para B, de B para A e até de extin-
ção de USF;
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 iii) apostar na governação e gestão de proximidade, executadas ao nível 
dos ACES (Firmino Machado et al, 2017), concretizando a autono-
mia prevista na lei;

 iv) apostar no desenvolvimento da Governação Clínica e de Saúde, 
redimensionando os Conselhos Clínicos e de Saúde para um acom-
panhamento qualificado das UF;

 v) desenvolver as Unidades de Cuidados na Comunidade, especial-
mente vocacionadas para o apoio e intervenção nos âmbitos domi-
ciliário e comunitário através dos quais é possível operar mudanças 
efetivas de hábitos e estilos de vida;

 vi) desenvolver a especialidade de enfermeiro de família e proporcio-
nar uma carreira aos secretários clínicos;

 vii) rever os rácios dentro das equipas, com mais enfermeiros e secre-
tários clínicos;

 viii) criar mecanismos que permitam a substituição de elementos das 
UF com ausências prolongadas que não assentem apenas na inter-
-substituição por elementos da equipa;

 ix) melhorar o suporte administrativo e de aconselhamento legal à ges-
tão dos ACES e UF;

 x) melhorar os esquemas de aprovisionamento e de apoio técnico e 
informático aos ACES;

 xi) efetuar uma avaliação dos sistemas informáticos das unidades para 
otimizar o processo;

 xii) reorganizar os serviços telefónicos disponíveis porque são essen-
ciais e estão a ser um problema;

 xiii) implementar modelos de integração dos cuidados que não envolvam 
necessariamente a integração da gestão, mas que verdadeiramente 
articulem as várias unidades e instituições, a Segurança Social, as 
Câmaras e Juntas de freguesia.

Níveis intermédios de gestão nos hospitais
Genericamente, os modelos organizacionais das instituições do SNS refle-
tem uma elevada concentração de poder e baixa flexibilidade. As USF e o 
CR-CT do CHUC constituem exceções; estando longe de ser arquétipos 
perfeitos, revelam vantagem na comparação com outros.

Especificamente, as USF foram o fator propulsor da modernização dos 
CSP. A avaliação do seu desempenho mostra que contribuíram para ganhos 
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de acesso e eficiência (Entidade Reguladora da Saúde, 2016; Coordena-
ção Nacional para a Reforma do SNS na área dos Cuidados de Saúde Pri-
mários, 2018)39, para maior satisfação dos utentes (CEISUC, 2015) e para 
o aumento do prestígio da especialidade de Medicina Geral e Familiar. 

Em ambiente hospitalar não se conseguiram replicar nem o espírito, 
nem os resultados do movimento de reforma dos CSP, pese embora o relan-
çamento (com alterações) dos CRI na legislação de 2017. Por que razão isto 
sucedeu? Será porque o modelo não era tão robusto? Porque o ambiente 
organizacional era mais complexo e a cultura hospitalar distinta? Porque 
os custos de implementação eram demasiado elevados? Ou apenas porque 
não havia interesse num hospital público português forte e não houve o 
mesmo apoio político?

O papel dos serviços assistenciais no contexto hospitalar pode ser com-
parado com o das USF nos CSP. Os serviços são as células de base da organi-
zação e a liderança do diretor de serviço sobre toda a equipa é determinante 
dos resultados. Deve, por isso, ter uma grande autonomia e estreita ligação 
ao Conselho de Administração.

O futuro do hospital público português (muitas vezes afetado pelo 
“gigantismo” de alguns centros hospitalares) depende, em larga medida, 
da capacidade de revitalização do seu modelo de organização interna. Os 
temas do acesso e dos tempos de espera, da rentabilização da capacidade 
instalada, entre outros, estão inexoravelmente dependentes das escolhas 
relativas ao desenho organizacional. É urgente instituir modelos de ges-
tão intermédia que permitam que o trabalho de equipas, que se orga-
nizam em torno de projetos e objetivos comuns, contratualizados 
com a gestão de topo e alinhados com a estratégia organizacional, seja 
remunerado diferenciadamente, de acordo com a margem de eficiên-
cia que consigam captar. Bons sistemas de informação, chefias intermé-
dias competentes, maior autonomia organizativa, funcional e técnica no 
nível local e enquadramento legal claro para o pagamento de incentivos 
são alguns requisitos para o sucesso.

Instrumentos de gestão 
De entre os vários instrumentos de que a gestão se socorre, alguns mere-
cem destaque quando se trata de discutir “como melhorar a gestão do SNS”, 

39 Em sentido diferente cfr nota 35.
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na medida em que a sua utilização se encontra, genericamente, “adorme-
cida”, não beneficiando de apoio político explícito e estando exaurida de 
recursos, com prejuízo para o interesse público.

O caso das auditorias externas à codificação40 é, talvez, o exemplo mais 
preocupante. Que regularidade tem tido esta função? De que meios técnicos 
dispõe? Quando foram realizadas as últimas auditorias à codificação da ati-
vidade assistencial, dos prestadores públicos e dos privados convencionados, 
para avaliar que cuidados estão a prestar e como estão a registá-los, despis-
tando inadequações, distorções, fraudes e até má prática clínica? É certo que 
as auditorias externas não consomem todos os mecanismos de controlo e que 
o trabalho dos Auditores Internos, dos Serviços de Codificação e dos pró-
prios Codificadores lhe é complementar. Mas, claramente, um e outros têm 
objetos e objetivos diferentes. Ainda assim, a recente introdução de novas 
ferramentas online de codificação da atividade clínica, com mecanismos 
de auditoria e de alerta, promete ser um passo importante para melhorar.

Outro caso é o da contabilidade de gestão (no figurino de contabi-
lidade analítica ou em outro que se considere mais adequado), essencial 
para o apuramento de custos, para a comparabilidade dos desempenhos 
e para a formação de preços. Para além das obrigações que recaem sobre 
os organismos centrais neste domínio41, nos contratos-programa dos hos-
pitais EPE permanece a referência a que o hospital se obriga a “analisar 
criteriosamente as variações (…) dos principais custos da instituição, apu-
rar as causas dessas variações e adotar planos de contenção de custos, 
preventivos e/ou corretivos, sempre que se mostre necessário, de modo a 
exercer um efetivo controlo sobre o crescimento dos custos” (Contratos-
-Programa, cláusula 20ª alínea i). Sem foco nesta preocupação e sem meios 
neste domínio, sabemos hoje menos do que já soubemos no passado sobre 
os custos unitários (e a sua estrutura) da atividade assistencial do SNS42. 

40 Nos termos do artigo 4º, alínea l), do Anexo à Portaria nº 155/2012, de 22 de maio, compete 
ao Departamento de Gestão e Financiamento de Prestações de Saúde da ACSS, IP “Estudar, 
implementar e garantir a qualidade de sistemas de classificação de doentes, incluindo 
auditorias de codificação.”
41 Nos termos do artigo 3º alínea f ), do Anexo à Portaria nº 155/2012, de 22 de maio, 
compete ao Departamento de Gestão Financeira da ACSS, IP “Proceder à normalização da 
contabilidade de gestão para as instituições do SNS, assegurando a fiabilidade, tempestividade 
e a comparabilidade da informação de custeio.”
42 A ACSS deixou de solicitar estes dados aos Hospitais, de os analisar, discutir e divulgar 
de uma forma sistemática. Ainda assim, alguns Hospitais incluem-nos nos seus Relatório & 



202

A SAÚDE E O ESTADO: O SNS AOS 40 ANOS

Os sistemas de informação têm um contributo importante a dar na reso-
lução deste problema do qual têm estado alheados, mas é crítico voltar a 
atribuir prioridade a este tema – ele é uma das portas para compreender e 
atuar sobre os desequilíbrios dos resultados económicos e financeiros ou 
sobre os pagamentos em atraso (Ferreira, 2016); sem ele nenhum sistema 
de incentivos será saudável.

Por fim, o caso da gestão da qualidade, que, sem prejuízo do trabalho 
que vem sendo realizado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), precisa de 
recuperar a natureza de verdadeira prioridade na gestão do SNS, sendo 
planeada, organizada e controlada como tal. Com efeito, o tema da quali-
dade tem tido um percurso relativamente sinuoso, iniciado, em 1999, com 
o Programa Nacional de Acreditação de Hospitais, ao abrigo de um Proto-
colo com o King’s Fund Health Quality Service, evoluindo através da acredita-
ção dos hospitais-empresa pela Joint Commission International e do trabalho 
MONIQuOR – Monitorização da Qualidade Organizacional dos Centros 
de Saúde e passando a ser gerido pela Direção-Geral da Saúde, em 2009, 
com base na Estratégia Nacional para a Qualidade Saúde43. Recentemente, 
um número crescente de serviços, mas ainda com expressão reduzida no 
panorama do SNS, tem sido acreditado pela DGS pelo programa @Qre-
dita. Vale a pena refletir sobre se a adesão a processos conducentes à acre-
ditação pelas unidades prestadoras de cuidados de saúde do SNS não deve 
passar a ser um processo obrigatório (como sucede nas USF modelo B), na 
medida em que constitui uma das formas mais robustas de implementar 
mudanças culturais positivas. 

Contas. A última edição/revisão do Plano de Contabilidade Analítica dos Hospitais (PCAH) 
data de 2007, encontrando-se desatualizado face à evolução organizativa e às novas necessi-
dades de informação. O último relatório de análise da contabilidade analítica dos Hospitais 
reporta-se ao ano de 2006. É certo que, em 2012, foi introduzido o Benchmarking Hospitalar 
em que a ACSS analisa os custos unitários dos Hospitais por doente padrão, uma medida 
da atividade global do Hospital. Contudo, a utilidade desta informação global não invalida 
que os responsáveis pela gestão de topo e intermédia tenham necessidade de conhecer esses 
custos de uma forma mais analítica.
43 Primeiro, na versão “Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2009-2014”, aprovada 
pelo Despacho nº 14223/2009, publicado no Diário da República, 2ª série – Nº 120 – 24 de 
junho de 2009, e depois na versão “Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-
2020”, aprovada pelo Despacho nº 5613/2015, publicado no Diário da República, 2ª série – Nº 
102 – 27 de maio de 2015.
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Avaliação dos titulares dos órgãos de gestão
A avaliação dos titulares dos órgãos de gestão das unidades de saúde não 
se confunde com a das próprias unidades, embora, naturalmente, lhe seja 
tangencial. 

Do mesmo modo que, apesar das limitações do modelo, se progrediu 
na objetivação do processo de recrutamento e seleção dos candidatos a 
cargos de direção superior da Administração Central do Estado, e equipa-
rados, e na avaliação curricular dos gestores públicos, e equiparados, por 
via da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública 
(CReSAP)44, importa avaliar os titulares dos órgãos de gestão dos ins-
titutos públicos e das entidades públicas empresariais, que indiciam 
uma grande variabilidade em termos de desempenho. Tal permitirá tam-
bém contribuir para a o próprio processo de avaliação da CReSAP.

Havendo um largo consenso sobre este tema, pelo menos no que se refere 
à avaliação dos Conselhos de Administração dos Hospitais (GTROIH, 2010; 
GTRH, 2011; Tribunal de Contas, 2011), e não tendo passado da fase de 
teste o modelo proposto, em 2008, pela Comissão de Estudo para a Ava-
liação dos Conselhos de Administração dos hospitais EPE45, não se com-
preendem as razões para a inação.

Políticas e Gestão baseadas na evidência
São reconhecidos os défices de planeamento existentes no sistema de saúde 
português e no SNS. A escassa utilização da avaliação – enquanto última 
etapa do ciclo de planeamento, que pretende utilizar de maneira sistemá-
tica a experiência para melhorar atividades em curso ou planear outras 
mais eficazmente (Giraldes et al, 1993) – reflete esses défices46. 

Sem prejuízo das necessárias cautelas na respetiva ponderação, a apli-
cação de evidência, resultante da avaliação à formulação de políticas 
tem múltiplas vantagens: fundamentar racionalmente escolhas em lugar 
de as conduzir pela influência dos atores; aperfeiçoar políticas, programas 
ou projetos e melhorar a resposta dos serviços; obter maior transparên-

44 A Lei nº 64/2011, de 22 de dezembro, procedeu à criação da CReSAP, tendo a Lei  
nº 128/2015, de 3 de dezembro, aprovado os respetivos estatutos.
45 Despacho 3596/2008, do Secretário de Estado da Saúde (Diário da República 2ª série  
– Nº 31 – 13 de fevereiro de 2008)
46 Tal não prejudica a existência de um conjunto de bons exemplos de trabalhos de avaliação 
no contexto do país, designadamente os identificados nas notas de rodapé 25 a 28.
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cia na gestão de dinheiros públicos; gerar conhecimento (Oxman et al, 
2009). O mesmo se dirá da aplicação da evidência à gestão de serviços 
de saúde que, contudo, constitui um território ainda mais inexplorado47 
(Walshe et al, 2001; Jaana et al, 2014). A gestão do SNS tem de progredir 
rapidamente nestes dois domínios. De resto, a institucionalização da 
avaliação é uma das recomendações dirigidas ao país pelo Observatório 
Europeu dos Sistemas de Saúde (WHO European Observatory on Health Sys-
tems and Policies, 2018).

Para que tal possa acontecer, há, pelo menos, dois aspetos que importa 
alterar. Um deles relaciona-se com o reforço da capacidade técnica de 
desenvolvimento deste tipo de análise, que, ao nível nacional, se encontra 
atribuída à ACSS, I.P. O outro, relaciona-se com a mudança cultural que 
importa conduzir para que a avaliação ex ante e ex post de políticas (e a uti-
lização transparente dos seus resultados) se torne uma rotina na prática 
do Ministério da Saúde.

47 A este propósito, Walshe et al (2001) referem que, tal como na medicina baseada na 
evidência, na gestão baseada na evidência, há casos em que, não obstante a inexistência de 
evidência, se opta por determinada solução (exemplo da utilização das fusões hospitalares com 
o objetivo de alcançar ganhos de eficiência e qualidade) e casos em que, apesar da evidência 
apontar no sentido de uma determinada conclusão, a mesma não é implementada (exemplo 
da substituição de médicos por enfermeiros em circunstâncias específicas e com a formação 
adequada). 
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Parte II – Recursos Humanos: o Essencial

Marta Temido*, André Biscaia**, Rui Guimarães***, Gilles 
Dussault****, Tiago Correia*****, Jorge Poole da Costa******

1. Enquadramento
Os recursos humanos da saúde (RHS) são a face mais visível do sistema de 
saúde. Mas eles não são apenas “recursos”: são também agentes económi-
cos, profissionais que aspiram a vidas de trabalho produtivas e compen-
satórias e pessoas que têm famílias, que adoecem e que se cansam. Estas 
dimensões têm de ser consideradas na sua gestão.

Tratar o tema da gestão dos recursos humanos da saúde (RHS)1 no SNS 
implica que se recorde que: 

* Professora e Subdiretora do Instituto de Higiene e Medicina Tropical – Universidade Nova de Lisboa.
** Médico, USF Marginal ACES Cascais e Investigador do CINTESIS – Centro de Investigação em 
Tecnologias e Serviços de Saúde.
*** Diretor Clínico, Hospital de Santa Maria Maior Barcelos.
**** Professor, Global Health and Tropical Medicine, Instituto de Higiene e Medicina Tropical – Uni-
versidade Nova de Lisboa.
***** Professor e Investigador, ISCTE-IUL.
****** Administrador Hospitalar.
1 Os RHS, representando o maior custo e o maior investimento na prestação de cuidados, 
constituem o principal input dos sistemas de saúde (WHO, 2000; WHO 2006). Com efeito, 
o desempenho dos sistemas de saúde depende, em larga medida, da sua força de trabalho, 
suscetível de ser avaliada tendo em conta quatro dimensões: (i) disponibilidade (oferta e stock 
de recursos humanos em quantidades e competências apropriadas a responder às necessidades 
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 i)  a política de RHS visa “satisfazer as necessidades da população”, 
“garantir a formação, a segurança e o estímulo dos profissionais”, 
“incentivar a dedicação plena, evitando conflitos de interesse (…)”, 
“facilitar a mobilidade entre o sector público e o sector privado”2 
e “procurar uma adequada cobertura no território nacional” (Lei 
nº 48/90, de 4 de agosto, Base XV, nº 2), sendo a política de recur-
sos humanos do SNS definida pelo Ministro da Saúde e executada 
pelos órgãos de administração regional (Decreto-Lei nº 11/93, de 
15 de janeiro, artigo 17º); 

 ii)  o MS organiza um registo nacional de todos os profissionais de 
saúde, com exclusão daqueles cuja inscrição seja obrigatória numa 
associação profissional de direito público, caso em que tal inscrição 
é da responsabilidade da respetiva associação (Lei nº 48/90, de 4 
de agosto, Base XV, n.os 3 e 4); 

 iii)  os profissionais de saúde que trabalham no SNS estão submetidos 
às “regras próprias da Administração Pública” ou à “lei do contrato 
individual de trabalho e à contratação coletiva de trabalho”, podendo 
“constituir-se em corpos especiais” e sendo-lhes “permitido exercer 
a atividade privada” (Lei nº 48/90, de 4 de agosto, Base XXXI3); 

 iv)  os quadros de pessoal das instituições são aprovados por portaria 
conjunta dos MF e MS, sob proposta dos Conselhos de Adminis-
tração das ARS, sendo o preenchimento dos lugares realizado ins-
titucionalmente (Decreto-Lei nº 11/93, de 15 de janeiro, artigo 19º); 

 v)  ao pessoal médico do SNS cabe “particular relevo e responsabili-
dade”, sendo “definido na lei o conceito de ato médico” e “podendo 
prever-se que os médicos da carreira hospitalar sejam autorizados 

de cuidados); (ii) acessibilidade (distribuição adequada de recursos humanos de modo a 
garantir a equidade geográfica, temporal, organizacional e financeira); (iii) aceitabilidade 
(características e capacidades dos recursos humanos para prestar serviços que garantam a 
dignidade, criem confiança e estimulem a utilização ajustada dos serviços); e (iv) qualidade 
(conhecimentos, competências e comportamentos dos recursos humanos para satisfazer 
os padrões profissionais e responder às expectativas da população) (Campbell et al, 2014).
2 Não pode deixar de se constatar com perplexidade que, para o legislador da Lei de Bases 
da Saúde, não existia qualquer incoerência em, ao elencar os objetivos da política de RHS, 
referir que a mesma visava, simultaneamente, “incentivar a dedicação plena, evitando conflitos 
de interesse entre a atividade pública e a atividade privada” e “facilitar a mobilidade entre o 
sector público e o sector privado”.
3 Com a redação introduzida pela Lei nº 27/2002, de 8 de novembro.
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a assistir, nos hospitais, os seus doentes privados” (Lei nº 48/90, de 
4 de agosto, Base XXXII); 

 vi) aos trabalhadores médicos contratados ou a contratar por serviço 
ou estabelecimento integrado no SNS situado em zona geográfica 
qualificada podem ser atribuídos incentivos (Decreto-Lei nº 11/93, 
de 15 de janeiro, artigo 22º-D, nº 1).

Tratar o tema da gestão dos RHS no SNS implica que também se tenha 
presente que:

 i) compete à Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS) 
“coordenar as atividades no MS para a definição e desenvolvimento 
de políticas de recursos humanos na saúde” (v.g., definindo normas 
e orientações relativas a profissões, exercício profissional, regimes 
de trabalho, negociação coletiva, registo dos profissionais, bases de 
dados de RHS, ensino e formação profissional), “realizar estudos 
para caracterização dos recursos humanos, das profissões e exer-
cícios profissionais no sector da saúde”, “promover a aplicação das 
medidas de política de organização e de gestão de recursos humanos 
definidas para a Administração Pública, coordenando e apoiando os 
serviços e organismos do MS na respetiva implementação” e emitir 
pareceres em matéria de organização, recursos humanos e criação 
ou alteração de mapas de pessoal” (Decreto-Lei nº 35/2012 de 15 
de fevereiro, artigo 3º, nº 2, alíneas a) e i); 

 ii) compete às ARS, no âmbito das respetivas circunscrições territo-
riais, “assegurar o planeamento regional dos recursos humanos” e 
“dar parecer sobre os projetos de mapas ou dotações de pessoal das 
instituições e serviços públicos prestadores de cuidados de saúde” 
(Decreto-Lei nº 22/2012, de 30 de janeiro, artigos 3º, nº 2, alínea 
g) e artigo 5º, nº 2, alínea i); 

 iii) compete aos Conselhos de Administração dos Hospitais, qualquer 
que seja a sua natureza jurídica, “decidir sobre a admissão e ges-
tão do pessoal” (Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, artigo 
7º, nº 1, m) do Anexo II, artigo 7º, nº 1, o) do Anexo III e artigo 6º, 
k) do Anexo IV); 

 iv) compete ao Diretor Executivo do ACES “gerir com rigor e eficiência 
os recursos humanos (…) afetos à sua unidade orgânica” (Decreto-
-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro, artigo 20º nº 1 alínea h).
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Para tratar adequadamente o tema da gestão dos RHS no SNS não 
poderá, portanto, esquecer-se que ela tem como pano de fundo uma dua-
lidade de regimes de trabalho4, onde as especificidades de vínculo público 
e privado coexistem, e que decorre num espaço onde se cruzam, entre 
outros, seis corpos especiais, três carreiras gerais, sete associações públi-
cas profissionais, vários empregadores e estruturas sindicais, o próprio 
financiador. Acima de tudo, não poderá esquecer-se que a gestão de RHS 
não se esgota na constituição de vínculos, no processamento de ven-
cimentos5 e na negociação e renegociação de carreiras, o que só por si 
não seria tarefa pouca, face à centralização e burocracia vigentes. A ges-
tão de RHS implica o seu planeamento, a sua formação e treino, a sua 
organização, desempenho e regulação, o que a converte na área mais 
exigente da gestão em saúde. A compreensão de que todas estas dimen-
sões têm de ser geridas, o que exige uma verdadeira política de RHS, 
é o maior desafio futuro.

2. Problemas persistentes e casos de sucesso
O impacto da força de trabalho no desempenho dos sistemas de saúde nem 
sempre tem sido suficientemente compreendido. As sucessivas gerações de 
reformas dos sistemas de saúde têm-se concentrado em aspetos como os 
modelos de financiamento e de estruturação dos serviços, negligenciando 
as questões relacionadas com os RHS (Dubois et al, 2006), ou reduzindo 
a sua abordagem a aspetos das dimensões da disponibilidade e da acessi-
bilidade (Dussault et al, 2010 a); Kuhlmann et al, 2013).

O sistema de saúde português não constitui exceção. Na última década, 
diversos estudos sublinharam esta fragilidade e alertaram para a necessi-
dade de inscrever o tema dos RHS na agenda das políticas de saúde: 

Em Portugal, no Sector da Saúde, não tivemos até agora uma política de recursos 
humanos, nem um pensamento estratégico nesta matéria. 

A situação do país pode ser caraterizada por: (…) Informação incompleta e desa-
tualizada sobre as características e distribuição dos recursos humanos; (…) Défice de 

4 Sem tomar em consideração o universo de prestadores de serviço no SNS, cuja exata 
dimensão não é conhecida, sabendo-se apenas que, no ano de 2017, o SNS contratou 3.375.769 
horas de prestação de serviços médicos (ACSS, 2018), o que equivale a 1.854 médicos em 
horário semanal de 35 horas.
5 O software que sustenta a gestão de RHS no MS e SNS é, precisamente, designado RHV – 
Recursos Humanos e Vencimentos. 
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profissionais de saúde e assimetrias na sua distribuição regional; (…) Necessidade de 
revisão do elenco de profissões de saúde em relação à evolução das necessidades de saúde.

In, Plano Nacional de Saúde 2004-2010. Ministério da Saúde, 2004 

O Plano tem pouco foco estratégico em matéria de sustentabilidade dos recursos 
humanos da saúde. O Plano poderia ter destacado as crescentes carências e desequilí-
brios nos recursos humanos. (…)

Ao nível nacional, não parece existir um retrato preciso da combinação de atividades 
dos profissionais de saúde, nem informação sobre o duplo emprego. (…)

Os problemas relacionados com os recursos humanos da saúde refletem falta de pla-
neamento e de políticas de longo prazo no passado recente. Este é certamente um dos 
maiores desafios que o sistema de saúde português terá que enfrentar. 

In, WHO Evaluation of the National Health Plan of Portugal.  
WHO Regional Office for Europe, 2010 (tradução dos autores)

(…) na ausência de um sistema de informação integrado e de padrões relativos à 
recolha de dados sobre os recursos humanos da saúde, é difícil apresentar um panorama 
abrangente dos profissionais de saúde no país (…)

(…) existe falta de determinadas categorias de pessoal no SNS (…), existem desequi-
líbrios na distribuição (…)

(…) existe espaço para rotatividade de tarefas e para a delegação de tarefas, particu-
larmente de médicos para enfermeiros (…) a proporção reduzida de enfermeiros/médico 
indica, em primeiro lugar, um problema de produtividade e custo/eficácia (…). Tem 
igualmente um impacto sobre a cobertura (…). 

In, Análise Especializada para o Plano Nacional de Saúde. Dussault et al, 2010 b)

Atualizar anualmente o inventário de todos os médicos por especialidade, idade, 
região, hospital ou centro de saúde, setor público e privado, de forma a identificar os 
profissionais em exercício e os profissionais habilitados sem estar em exercício, as neces-
sidades atuais e futuras de recursos [Q3-2011].

Melhorar a coordenação dos cuidados, estabelecendo um mecanismo que garanta 
a presença de médicos de família em áreas carenciadas, de modo a atingir a sua distri-
buição mais equitativa pelo país [Q4-2011].

Repensar o papel dos profissionais de enfermagem e de outros clínicos na prestação 
de cuidados.

In, Memorandum of understanding on specific economic policy  
conditionality. BCE, FMI, CE, 2011 (tradução dos autores)
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(…) o problema que Portugal apresenta, à semelhança de outros países da OCDE, 
é que a informação sobre a disponibilidade e acessibilidade atual dos RHS não permite 
definir de modo absolutamente confiável a força de trabalho que o país tem, logo qual a 
que necessita a médio e longo prazo.

Urge uma definição política para a estratégia de recursos humanos desejada em 
Portugal que seja partilhada por decisores políticos e demais atores do sistema de saúde.

In, Correia T; Dussault G; Gomes I; Augusto M; Temido M; Nunes P.  
Recursos Humanos na Saúde: o que se sabe e o que falta saber. In OPSS (coord.),  

Relatório de Primavera 2018. Meio caminho andado. Lisboa: OPSS.

Mas também em matéria de gestão de RHS os problemas persistentes 
não devem fazer esquecer o que tem corrido bem. O SNS dispõe de uma 
força de trabalho bem formada e treinada que já deu provas de grande 
capacidade de inovação: no serviço médico à periferia, na saúde materno-
-infantil, na reforma dos CSP, nas experiências inovadoras de gestão nos 
hospitais, na inovação tecnológica, no ensino e investigação, e em tan-
tos outros exemplos. É com esta força de trabalho que o SNS precisa de 
poder contar para implementar mudanças com impacto positivo no sis-
tema público de saúde. 

3. Possíveis caminhos futuros
Reforço do trabalho em equipa 
Os RHS de que precisamos são aqueles que, através da malha de serviços 
assistenciais, respondem adequadamente às necessidades em saúde da 
população servida (Dussault et al, 2010 b). Ora, essas necessidades são hoje 
muito distintas das do passado. Vivemos a quarta transição epidemiológica: 
as doenças transmissíveis cederam a primazia às doenças não transmissí-
veis; a morbilidade e mortalidade deslocaram-se dos grupos mais jovens 
para os mais idosos; e o predomínio da mortalidade foi substituído pelo 
da morbilidade e da multi-morbilidade. Em Portugal, entre os utilizado-
res do SNS, 59% sofre de, pelo menos, uma doença crónica e destes 41% 
de duas ou mais doenças crónicas (WHO European Observatory on Health 
Systems and Policies, 2018). 

Contudo, a forma como a atual força de trabalho foi treinada e se encon-
tra organizada reflete a tendência para a especialização e subespecializa-
ção, para tratar cada condição atomizadamente, para oferecer contactos 
episódicos e isolados e para explorar insuficientemente as competências 
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da equipa e dos doentes. Ou seja, a forma como os RHS trabalham hoje é 
muito semelhante à forma como o faziam há 50 anos (Plouchg et al, 2011). 
Se o objetivo de uma maior integração de cuidados é bem conhecido, a 
necessidade de “profissionais integrados” (Plouchg et al, 2011) é menos 
sublinhada.

Assim, as transformações que precisamos de realizar situam-se a dois 
níveis. Ao nível da formação e treino dos RHS, colocando maior enfâse 
na aquisição e desenvolvimento de competências comunicacionais e 
na orientação para modelos colaborativos de cuidados, para além das 
estritas competências core. Ao nível da organização do trabalho, estimu-
lando o trabalho em equipa, reconhecidamente mais efetivo e eficiente 
(Crisp et al, 2014), e assumindo que os silos profissionais não respon-
dem ao melhor interesse dos doentes, como não lhe respondem linhas 
hierárquicas paralelas sobre membros da mesma equipa. A definição de 
modelos de incentivos com base em objetivos para as equipas e não em 
objetivos individuais poderá ser uma forma de estimular o resultado que 
se pretende atingir.

Regulação do pluriemprego 
O pluriemprego dos profissionais de saúde, especialmente o dos médi-
cos, é uma realidade frequente na maioria dos países (McPake et al, 2016; 
Russo et al, 2018); contudo, mesmo na análise internacional comparada, 
há poucos estudos sobre a sua dimensão, motivações e impacto (Ferrinho 
et al, 2004).

Esses estudos referem que é comum associar a acumulação de prática 
médica pública e privada a um conjunto de vantagens potenciais, como 
retenção de profissionais diferenciados a salário mais baixo, enriqueci-
mento da experiência profissional, diminuição de pagamentos informais, 
aumento da oferta e da liberdade de escolha. Mas, os mesmos estudos tam-
bém referem que essa acumulação tem riscos latentes, como indução da 
procura, competição pelo tempo e resistência à colocação em zonas rurais; 
dito de outro modo, referem que essa acumulação tem riscos de conflitos 
de interesses. Por outro lado, os estudos revelam que, genericamente, é 
possível dizer que o principal motivo para o pluriemprego é o gap entre as 
expectativas profissionais e a compensação pelo serviço público. 

Relativamente ao caso português e ao pluriemprego médico, a inves-
tigação sobre o tema e, concretamente, sobre a dimensão do fenómeno, é 
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muito escassa. Nos anos mais recentes, deixou mesmo de ser conhecido 
o número de médicos em exclusividade de funções no SNS (ACSS, 2018); 
entretanto, refere-se que os grandes grupos privados que operam no setor 
da saúde têm vindo a exigir a exclusividade ao seu corpo médico. Há mesmo 
quem afirme que, embora existam valores estimados para a taxa de preva-
lência do pluriemprego médico, “a verdade constitui um enigma” (Gante, 
2011). Quanto aos motivos que levam os médicos portugueses a esta opção, 
fornecem-se algumas pistas, por exemplo, que o fator rendimento econó-
mico justifica mais de 60% dos casos e que 58% dos médicos não admitem 
a hipótese de renunciar ao setor público (Gante, 2011). 

O pluriemprego médico é, portanto, um problema complexo, sobre o 
qual sabemos pouco e para o qual, normalmente, consideramos a exclusi-
vidade a única resposta. 

Ora, a evidência internacional mostra que não há receitas únicas para 
lidar com os efeitos adversos do pluriemprego médico. Mostra que 
ignorar o problema, não vai fazê-lo desaparecer; que deixar o assunto à 
consideração da ética individual, não regula suficientemente o risco; e 
que apenas aumentar os salários, produz efeitos limitados ao curto-prazo. 
Inversamente, mostra que as melhores soluções passam por assumir o 
problema abertamente, desenvolver estratégias focadas nas gerações 
profissionais futuras, investir em incentivos financeiros e nas condi-
ções materiais de trabalho, regular as práticas de recrutamento dos 
empregadores privados, controlar pela pressão dos pares e dos uten-
tes, criando um ambiente social incentivador do serviço público (Fer-
rinho et al, 2004; Jumpa et al 2007; Ashmore, 2013; Bashkar et al, 2014; 
Russo et al, 2014).

Assim, é urgente, não só proceder à caraterização exata do fenómeno 
do pluriemprego nos trabalhadores do SNS, dando prioridade ao respe-
tivo estudo e envolvendo os agentes do setor, mas também regular melhor 
esta opção, com reserva do regime de dedicação exclusiva para alguns 
casos. Atenta a maior responsabilização dos que desempenham cargos de 
gestão intermédia no SNS, i.e., diretores de departamento e diretores de 
serviço, retomar a opção pela exigência do seu exercício em exclusividade 
e clarificar a compensação remuneratória associada6 afigura-se impres-

6 À data, e ao contrário do que sucedia no passado, não é claro o enquadramento para o 
pagamento de qualquer suplemento para esta responsabilidade adicional.
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cindível. O mesmo relativamente àqueles profissionais que beneficiam 
de regimes remuneratórios aos quais estão associados incentivos, como 
os que desenvolvem a sua atividade em CRI7 ou em USF, e para aqueles 
outros que se encontram a frequentar o internato. Finalmente, também 
se afigura imprescindível permitir e compensar (por exemplo, através da 
fixação de um regime fiscal mais favorável) a opção pelo regime de dedica-
ção exclusiva ao SNS, para o corpo médico, em casos de profissionais não 
integrados em CRI ou USF, mas cujo desempenho individual seja consi-
derado especialmente relevante para serviço público.

Skill mix da força de trabalho 
Encontrar a combinação adequada de RHS (skill mix8) é um dos maiores 
desafios que se colocam aos sistemas de saúde de todos os países (WHO, 
2000; WHO, 2006; WHO, 2016). Portugal não constitui exceção. Nos últi-
mos anos têm sido vários os documentos que alertaram para o facto de que 
este permanece um problema por enfrentar, destacando-se aqui as últimas 
duas avaliações realizadas pela Organização Mundial de Saúde ao desem-

7 Nos termos do artigo 10º, nº 2, do Decreto-Lei nº 18/2017, a organização interna dos “centros 
de responsabilidade integrada” (cfr, nota 17) assenta no trabalho em regime de exclusividade de 
funções das equipas multidisciplinares (médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, assistentes 
operacionais, gestores e administradores hospitalares e outros profissionais de saúde), salvo 
em situações excecionais autorizadas pelo conselho de administração.
8 Sendo a função produção de cuidados em saúde decorrente de uma relação entre recursos 
utilizados e resultados obtidos, uma das formas de melhorar o desempenho dos sistemas de 
saúde será obter uma conjugação mais eficiente de fatores de produção, no caso uma conju-
gação mais eficiente de recursos humanos; tal depende, designadamente, da quantidade e 
do preço relativo dos recursos humanos disponíveis no mercado; mas depende, também, das 
atividades desempenhadas por esses recursos humanos (Temido et al, 2014). Este problema 
posiciona-nos no âmbito daquilo que, na literatura internacional, se designa por skill mix, 
conceito amplo que pode ser utilizado em distintas aceções: combinação de postos numa 
organização, combinação de trabalhadores num serviço, combinação de competências de um 
trabalhador ou à combinação de atividades que integram um determinado papel profissional 
(Buchan et al, 2001). O conceito de skill mix não se confunde com o conceito de task shifting. O 
task shifting baseia-se na redistribuição racional de tarefas entre os elementos de uma equipa 
de trabalho e traduz a ideia de que, quando apropriado, tarefas específicas podem ser trans-
feridas de profissionais altamente diferenciados para outros com treino mais curto e menor 
especialização, de modo a conseguir uma utilização mais eficiente da força de trabalho da 
saúde (WHO, 2008). Consequentemente, o task shifting constitui apenas uma das formas de 
alteração do skill mix.
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penho do sistema de saúde português (WHO Regional Office for Europe, 
2010 a); WHO European Observatory on Health Systems and Policies, 20189).

A necessidade de uma melhor combinação de papéis profissionais entre 
médicos e enfermeiros é apenas a dimensão mais referida deste complexo 
problema. Com efeito, há muito que se sabe que o rácio de enfermeiros 
por médico presente no sistema de saúde português e no SNS indicia uma 
combinação ineficiente de RHS10 (Dussault et al, 2010 b)). Como também 
se sabe que há uma cada vez mais robusta base de evidência que mostra que, 
em áreas e condições específicas, os enfermeiros podem prestar cuidados 
equivalentes aos prestados pelos médicos, com ganhos de acesso, quali-
dade e satisfação, embora os resultados deste tipo de opção em termos de 
análise custo-benefício necessitem de ser aprofundados (Richardson et al, 
1995; Horrocks et al, 2002; Buchan et al, 2002; Buchan et al, 2004; Laurant 
et al, 2009; Delamaire et al, 2010). Muitos destes resultados resultam de 
novas fórmulas de distribuição do trabalho na equipa nos CSP (Maier et al, 
2016; Laurant et al, 2018), que significam novas responsabilidades que têm 
de ser adequadamente remuneradas. Mas o que importa sublinhar é que 
estes resultados devem ser interpretados sem esquecer que o objetivo da 
revisão do skill mix não é a prática de atos e sim uma maior autonomia clí-
nica para a resposta às necessidades assistenciais, num contexto do reforço 

9 “A discussão sobre o skill mix presente no SNS só emergiu recentemente. Apesar das 
excelentes qualificações e treino de vários grupos profissionais, o sistema de saúde continua 
focado nos médicos. (…). Há necessidade de um conjunto de competências mais vasto e de uma 
melhor combinação dos papéis profissionais para responder às necessidades assistenciais de 
uma população cada vez mais afetadas pela multi-cronicidade.” (WHO European Observatory 
on Health Systems and Policies, 2018, tradução dos autores)
10 O rácio de enfermeiros médico presente no SNS em 2017 era: 0,98 nos CSP, 2,1 nas ULS, e 
de 1,68 nos Hospitais (ACSS, 2018). Ainda que se saiba que não há um valor ideal para estes 
indicadores (WHO, 2000), que as variações são frequentemente justificadas por diferentes 
fontes de informação e fórmulas de apuramento de efetivos ao nível de cada país e que as 
mesmas não revelam as diferentes categorias que, em alguns países, existem dentro da mesma 
profissão, não pode deixar de se sublinhar que, a uma sub ou sobre representação de um 
determinado grupo profissional na força de trabalho em saúde corresponde, por regra, uma 
utilização ineficiente dos RHS, enquanto uma combinação custo-efetiva de profissões tende a 
melhorar a cobertura dentro da capacidade financeira disponível (WHO, 1990). Em qualquer 
caso, importa sublinhar que se o rácio de enfermeiros/médicos no SNS é conhecido, o seu 
cálculo para o sistema de saúde enfrenta consabidas limitações, na medida em que a fonte 
de informação são as ordens profissionais cujos registos se referem a diplomados (inscritos) 
o que não é necessariamente coincidente com os profissionais em exercício.
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dos modelos colaborativos de cuidados (Lancet Commission, 2013; Nel-
son et al, 2014), em que o trabalho da equipa de saúde envolve confiança, 
respeito mútuo e partilha do poder decisório (Schadewaldt et al, 2013).

Embora se saiba que a maioria das mudanças na combinação dos papéis 
profissionais ocorre incrementalmente (Temido et al, 2014), há experi-
ências, em outros países, que mostram que é possível avançar de uma 
forma mais estruturada, estimulando a reflexão das equipas multi-
disciplinares sobre a forma como podem melhorar o seu desempenho 
para responder às necessidades assistenciais da população, mediante 
a redistribuição do trabalho e a maximização das competências dis-
poníveis11. A criação de uma Unidade de Missão para a Inovação na Orga-
nização do Trabalho no SNS poderia ser um importante instrumento de 
alavancagem cultural12. 

Ainda a este propósito, uma nota final para referir um tema conexo, que 
se prende com o melhor aproveitamento (e enquadramento) dos assisten-
tes operacionais que trabalham em equipas clínicas e cuja integração num 
corpo profissional específico se crê benéfica.

Ambiente de trabalho saudável
Porque sabemos que a força de trabalho em saúde é, simultaneamente, 
o maior custo e o maior investimento setorial e porque são os médicos, 
enfermeiros, técnicos superiores e auxiliares que constituem o determi-
nante primário da efetividade do SNS, é necessário cuidar melhor de quem, 
direta ou indiretamente, cuida dos cidadãos.

A saúde é um setor onde a mão-de-obra é intensiva, um setor onde se 
trabalha sete dias por semana, 24 horas por dia, onde se fazem turnos, 
períodos noturnos e trabalho extraordinário, onde se lida com a vida e 
com a morte. À feminização do setor, uma característica comum à maioria 
dos sistemas de saúde, tem acrescido o seu progressivo envelhecimento, 
reflexo da tendência demográfica geral. E a procura de cuidados de saúde, 
cada vez mais complexos, não para de crescer.

Dados internacionais revelam que um terço dos trabalhadores da saúde 
sentem que correm algum tipo de risco por causa do seu trabalho (Wis-

11 São apenas dois exemplos, o Changing Workforce Programme, do National Health Service Inglês 
e a Mission Berland do Ministério da Saúde Francês.
12 Em sentido convergente, a recomendação de uma Task Force para Avaliação do Skill Mix 
dos RHS em Portugal (Crisp et al, 2014).
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cow et al, 2010) e estudos realizados em Portugal falam de percentagens 
elevadas de burnout de médicos e enfermeiros (Marôco et al, 2016), bem 
como da associação do trabalho médico no SNS a níveis de satisfação e 
motivação inferiores aos registados no setor privado (Correia et al, 2015).

Estas características exigem o investimento numa política de RHS que 
reflita a atenção a organizações saudáveis e seguras, que promovam a igual-
dade de género, o equilíbrio entre vida familiar e profissional e o espaço 
para o diálogo social. Mas também exigem “coisas simples”, como recen-
trar as tarefas dos clínicos nos doentes, devolvendo tempo gasto em cliques 
informáticos e burocracias que não acrescentam valor ao processo assis-
tencial. Também por esta via se espera conseguir melhores resultados na 
retenção de trabalhadores (no país e no SNS) e na redução dos elevados 
níveis de absentismo, em suma, na produtividade dos serviços. 

Portugal tem bons exemplos setoriais que já refletem algumas destas 
preocupações; as USF são um deles13. É preciso expandir a cultura de 
motivação pelo trabalho no SNS. Queremos recrutar os melhores, 
mas também retê-los e mantê-los motivados.

Importa, portanto, criar as condições para que o SNS seja considerado 
um local de trabalho atrativo e solidário, com um ambiente que estimule 
a escolha de uma profissão de saúde, a satisfação pelo seu exercício e o 
desempenho ao mais elevado nível de qualidade técnica e humana. Para 
concretizar este objetivo, muitos aspetos dependem das políticas gerais 
de trabalho e de emprego público, mas muitos outros são de natureza 
setorial e, sobretudo, de nível institucional (em última instância, mui-
tos deles estão relacionados com a qualidade das lideranças). Importa, por 
exemplo, garantir a atuação da Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho 
e da Saúde Ocupacional, reforçar a gestão do risco, desburocratizar e 
colocar as TIC ao serviço dos RHS, favorecer horários de trabalho fle-
xíveis e a tempo parcial, ou facilitar a disponibilização de espaços para 
os filhos dos trabalhadores. Importa, também, abordar o problema da 
violência contra profissionais de saúde de modo efetivo. Mas importa, em 

13 “Equipas multiprofissionais motivadas, portadoras de uma cultura de responsabilização 
partilhada e com práticas cimentadas na reflexão crítica e na confiança recíproca, constituem 
o principal ativo e a mais-valia estratégica das USF e, consequentemente, são os intérpretes 
mais qualificados para conduzir a reforma dos CSP” (Preâmbulo do Decreto-Lei nº 297/2007, 
de 22 de agosto)



MELHORAR A GESTÃO DO SNS. RECURSOS HUMANOS: O ESSENCIAL

217

especial, investir numa cultura de trabalho com autonomia, responsabili-
dade e confiança partilhada.

Planeamento e informação sobre RHS 
Ainda que se venha assistindo a um esforço no sentido de produzir infor-
mação sistemática sobre os recursos humanos que trabalham no SNS – de 
que são exemplos os “Relatórios Sociais do Ministério da Saúde e do Ser-
viço Nacional de Saúde” publicados pela ACSS nos anos de 2017 e de 2018 
– permanece um longo caminho por percorrer nesta área. 

Por um lado, porque falta informação sobre os RHS do sistema de saúde 
como um todo, que, num contexto naturalmente dinâmico, é fundamen-
tal para compreender a disponibilidade potencial de trabalho para o SNS. 
Por outro, porque, se é certo que se conhece, com alguma exatidão, quan-
tos são (e onde estão) os RHS que trabalham no SNS, o grau de desagre-
gação da informação não é o mesmo para todos os grupos profissionais 
e nenhuma informação existe, ao nível nacional, relativamente a todo o 
sistema de saúde, sobre aspetos relevantes para a gestão de uma força de 
trabalho. Quantos médicos trabalham no setor privado? Quantos são os 
enfermeiros especialistas em cada uma das áreas de especialidade e quan-
tos estão a exercer ao seu nível de diferenciação? Que competências adi-
cionais adquiriram os assistentes técnicos que trabalham como secretários 
clínicos nas USF? Que formação técnico-profissional têm os assistentes 
operacionais que trabalham nos Hospitais? 

Ou seja, com as limitações referidas, apenas começamos a conhecer as 
dimensões que os autores referem como de “disponibilidade” e “acessibili-
dade” dos RHS que trabalham no SNS, pouco ou nada sabendo sobre aspetos 
relacionados com a sua “aceitabilidade” e “qualidade” (Campbell et al, 2014). 

E o que sabemos sobre o que motiva os RHS que trabalham no SNS? Que 
expetativas presidem à escolha de uma especialidade? O que leva alguém 
a ir trabalhar para um Hospital e não para outro que se situa na mesma 
cidade? Que fatores provocam o burnout? O que seria preciso oferecer 
para que os profissionais aceitassem ir para zonas geográficas carenciadas?

É urgente progredir mais depressa no conhecimento da informa-
ção sobre RHS14, sob pena de qualquer desenho de políticas ou esforço 

14 Na verdade, 15 anos volvidos, sobre os trabalhos de Martins et al (2003 a) e b), é ainda pouco 
aquilo que sabemos sobre “como nos sentimos”.
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de planeamento de RHS ter menor probabilidade de sucesso. Precisa-
-se de mais investigação sobre RHS e seria, por exemplo, determinante 
que a Fundação para a Ciência e Tecnologia incluísse este tema nas 
suas linhas de financiamento.

Finalmente e numa outra perspetiva, secundam-se aqui as recentes 
recomendações do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, que 
apontam para a relevância que inquéritos periódicos aos utentes do SNS 
(v.g., sobre a aceitabilidade e a qualidade percebida dos RHS), poderiam 
ter no conhecimento sobre eventuais deficiências a corrigir do ponto de 
vista da formação e competências dos vários profissionais de saúde (Cor-
reia et al, 2018).

Os sistemas de saúde mais promissores
Coreia do Sul, Canadá, Luxemburgo, Alemanha e Portugal foram recen-
temente considerados os países do mundo com sistemas de saúde mais 
promissores, num contexto em que todas as nações lutam por melhorar 
a saúde dos seus cidadãos. 
Os bons resultados rapidamente alcançados em termos de saúde materno-
-infantil são um dos aspetos mais destacados.
https://today.mims.com/5-countries-ranked-the-best-for-high-quality-
-healthcare

Conclusões
Estando longe de ser perfeito, o SNS é um serviço público de sucesso e 
seguramente que a ele se deve o prestígio internacional atribuído ao sis-
tema de saúde português. 

Os autores deste documento acreditam, contudo, que o SNS pode fazer 
melhor. E não são só as mudanças legislativas, mas sobretudo as mudanças 
culturais e organizacionais, ou seja, aquelas que são feitas de pessoas, que podem 
ajudar a ultrapassar os problemas persistentes. Para que essa janela se abra, é 
preciso falar e discutir os possíveis caminhos futuros. Este é o nosso contributo.
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Comentário

Orlando Monteiro da Silva*

A Saúde é hoje a preocupação número um das pessoas. Na minha ótica, 
são quatro os desafios que se colocam aos sistemas de saúde: o pragma-
tismo, a transversalidade, a responsabilização e a sustentabilidade.

O Desafio do pragmatismo
O pragmatismo permite que a política da saúde não seja irreversivelmente 
afetada por aspetos de natureza ideológica, passadistas, que tanta tragé-
dia provocaram e infelizmente ainda provocam no mundo inteiro e que 
a afastam das soluções ou opções mais adequadas. Quando a discussão 
passa exclusivamente para o plano da disputa partidária e dos ciclos elei-
torais ou orçamentais, essas soluções ficam definitivamente comprometi-
das ou adiadas. 

O Desafio da Transversalidade
As doenças crónicas, em conjunto com a tecnologia, a desinformação, o 
envelhecimento da população, provocam tensões crescentes nos sistemas 
de saúde dos países mais desenvolvidos de todo o mundo. E estas tensões 
no sentido da restrição dos serviços disponibilizados pelos sistemas públi-
cos de saúde são independentes da sua eficiência e eficácia.

* Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Conselheiro do CES.
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Há necessidade, portanto, de ver a saúde de uma forma transversal e 
sob diferentes ângulos de abordagem, envolvendo outros sectores, como 
a educação, a ação social, a educação cívica e a economia no seu todo. 

O Desafio da Responsabilização
É minha convicção que os desafios que enfrentam as sociedades de todo 
o mundo, como a saúde, a educação e a segurança social, são não só do 
foro do financiamento, mas também, do foro cívico e educacional. É pre-
ciso desenvolver uma capacidade pedagógica sobre a população, sobre os 
utentes, no sentido da cultura dos direitos e deveres de todos. 

Julgo que pelo menos uma parte da discussão e da solução se deverá 
situar no domínio da responsabilização, não só para definir os direitos de 
cada um, mas também, num mecanismo de reciprocidade, dos deveres de 
todos os intervenientes na definição de uma política para os sistemas de 
saúde, da sociedade no seu todo, dos utentes, dos decisores políticos e dos 
profissionais que neles exercem. 

O Desafio da Sustentabilidade
Assegurar o direito de proteção na saúde para todos exige a alteração de 
vários paradigmas, tais como o consciencializar a população que os cui-
dados de saúde não são gratuitos. Nos dias de hoje, é uma noção perversa 
em termos de comportamento sociológico. Ainda que indiretamente, por 
via fiscal, os serviços de saúde são pagos por todos nós, ou pelo menos pela 
larga maioria dos cidadãos. 

A saúde do modelo Europeu depende da liderança política ou da nossa 
capacidade de viver em pleno a nossa cidadania europeia.

Tal como dito num célebre Discurso de Margaret Thatcher nos anos 
80 e ainda muito atual, ..” Não nos esqueçamos desta verdade fundamental: o 
Estado não tem outra fonte de recursos, que o dinheiro que as pessoas ganham por si 
próprias. Se o Estado deseja gastar mais, ele só pode faze-lo tomado emprestado das 
poupanças de cada um, ou aumentado os impostos dos contribuintes. E não adianta 
pensar que alguém vai pagar. Esse alguém somos nós.”…

A Convenção Nacional da Saúde, em que participei, e que teve o seu 
lançamento num evento realizado nos dias 7 e 8 de junho de 2018, per-
mite-me deixar algumas reflexões tópicas, que serão trazidas a público 
em tempo oportuno. A Convenção Nacional da Saúde foi assumidamente 



MELHORAR A GESTÃO DO SNS. RECURSOS HUMANOS: O ESSENCIAL

225

inspirada pelo Senhor Presidente da República que, já março de 2016, 
afirmava que “A Saúde é um domínio em que eu penso que é fácil chegar a um con-
senso nacional.” Em 2017 as Ordens Profissionais da Saúde realizaram um 
Encontro alargado para debater “O futuro do financiamento da Saúde em 
Portugal”. No final do ano passado, ouvimos mais uma vez a interpela-
ção do Senhor Presidente da República de que «este é um momento que pode 
não ser repetível, de alguma folga para um debate sereno sobre o sistema de saúde» 
entre «dois grandes hemisférios que se dividem relativamente à saúde em Portu-
gal», quanto ao papel do Estado, das instituições particulares de solidarie-
dade social e dos privados, e que devem tentar chegar a um compromisso. 
«É por aí que passa a procura de uma fórmula intermédia, de que depende depois o 
posicionamento sobre a estruturação do sistema, a organização do sistema, o finan-
ciamento do sistema e os recursos dentro do sistema», pelo que se deve lutar por 
um «pacto explícito, expresso, envolvendo de forma militante os parceiros políticos, 
sociais, económicos e culturais». 

O sector da Saúde representa cerca de 90 mil empresas, quase 300 mil 
empregos, mais de 27 mil milhões de euros de volume de negócios, 8,7 mil 
milhões de euros de Valor Acrescentado Bruto (VAB) e cerca de 1,4 mil 
milhões de euros de exportações. É responsável por mais de 400 milhões 
de euros de Investimento em I&D. 

Na nossa ótica é fundamental:

	 •	 A Redução	do	centralismo	do	sistema	–	planificação	da	formação	
e reforço das competências e autonomia das instituições; 

	 •	 Implementar	um	ambiente	e	condições	de	trabalho	adequadas;	
	 •	 A preparação	das	lideranças	para	os	desafios	do	futuro;	
	 •	 Introduzir	modelos	regulatórios	adaptados	às	profissões	técnicas	

de saúde, nomeadamente dos técnicos superiores das áreas de diag-
nóstico e terapêutica (TSDT). 

Mais concretamente, de forma ainda tópica:

 1. Dotar o ensino pré-graduado dos instrumentos necessários para 
preparar os profissionais de saúde do futuro para atuarem num sec-
tor da saúde capaz de absorver os mais recentes avanços científicos, 
tecnológicos, de informação e comunicação; 



226

A SAÚDE E O ESTADO: O SNS AOS 40 ANOS

 2. Desenvolver Políticas Públicas de formação de recursos humanos na 
área da saúde, tendo em conta as necessidades e procura por parte 
dos cidadãos e os índices de empregabilidade; 

 3. Preservar e aprofundar a formação de excelência que o sistema de 
saúde, em particular o Serviço Nacional de Saúde, proporciona aos 
seus quadros, garantindo uma formação qualificada e contínua; 

 4. Envolver todos os profissionais de saúde nos processos e nas deci-
sões, assegurando elevados padrões de qualidade no exercício das 
suas funções independentemente da estrutura em que atuem; 

 5. Desenvolver ambientes propícios para a interdisciplinaridade, 
garantindo a construção de equipas multidisciplinares estrutura-
das e a interligação eficiente entre equipas, nomeadamente entre 
os hospitais e os cuidados de saúde primários; 

 6. Reforçar a autonomia e as competências das administrações hos-
pitalares e das direções dos Agrupamentos de Centros de Saúde, 
para permitir uma gestão mais ágil e eficiente; 

 7. Fomentar lideranças reconhecidas e respeitadas, capazes de incutir 
o espírito de equipa, a motivação e o desenvolvimento profissional. 
Preservar, nas lideranças técnicas, a salvaguarda das leges artis, da 
qualidade em saúde e das regras éticas e deontológicas. Isto só será 
possível através da qualificação criteriosa dos dirigentes em Saúde; 

 8. Implementar uma visão centrada na pessoa e apoiada na mais-valia 
dos recursos humanos através de uma governação clínica das insti-
tuições de Saúde. 

 9. Estabelecer a valorização das carreiras e criação de novas carrei-
ras, por exemplo a de medicina dentária, como ponto essencial de 
motivação e qualificação dos profissionais, que são pilar essencial 
para adequado funcionamento dos serviços de saúde; 

 10. Adaptar a formação dos profissionais de saúde às novas formas de 
prestação de cuidados de saúde, desde a inclusão de tecnologia à 
multidisciplinariedade da formação; 

Estes são os contributos sumários, concretos, que deixo como Con-
selheiro do Conselho Económico e Social, representando pelo Conselho 
Nacional das Ordens Profissionais as “profissões liberais” e a Ordem dos 
Médicos Dentistas a que presido.
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Comentário: Evolução dos Recursos 
Humanos no SNS e Possíveis  

Motivos da Conflitualidade Laboral

Alexandre Lourenço*

Nos últimos três anos, as remunerações dos profissionais de saúde foram 
aumentadas (por exemplo, através de reposições dos cortes salariais impos-
tos durante o programa ajustamento económico e financeiro, revaloriza-
ção das horas extraordinárias ou contagem de tempo para progressões 
nas carreiras), foi reduzido o horário de trabalho de contratos em funções 
públicas (2015) e contratos individuais de trabalho (2018) das 40 para as 
35 horas, e as carreiras estão a ser revistas ainda que de uma forma lenta. 
Em contrapartida, o absentismo mantém-se em valores máximos desde 
2010 (10,9% em 2017, mais 735 552 dias de ausência que em 2014 – 10,1%) 
e as greves no setor atingiram os 120 886 dias de ausência (crescimento 
de 76,6% face a 2016)1, esperando-se um agravamento durante o corrente 
ano. Apenas por motivo de doença, entre 2014 e 2017 verifica-se um cres-
cimento de 25% do número de dias de ausência num total de mais de 357 
mil dias. Os representantes dos trabalhadores e das classes profissionais 
têm apontado o desgaste profissional e deterioração das condições de tra-
balho para este crescimento. 

* Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Administrador Hospitalar no 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Doutorando da Nova School of Business and Economics.
1 Em 2010, verificaram-se 157 169 dias de ausências por greve.
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Figura 6. Taxa de absentismo e taxa de absentismo  
por doença entre 2009 e 2017

Fonte: Ministério da Saúde, elaboração própria

Vivemos um período de um aparente paradoxo no Serviço Nacional de 
Saúde (SNS). Como é possível melhorar remunerações e reduzir horário de 
trabalho e existir uma crescente insatisfação profissional? Importa, assim, 
perceber a raiz dos problemas subjacentes a esta aparente contradição.

A restrição orçamental
A forte restrição orçamental, quer pela via do financiamento operacional, 
quer pela via do investimento, tem condicionado a capacidade dos Hos-
pitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em melhorar os seus índices 
de desempenho qualitativo. As transferências do orçamento de estado 
para o SNS em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB) têm vindo 
em queda desde os últimos 10 anos, sendo o ano de 2018 o mais baixo do 
período. Esta trajetória afasta-nos progressivamente dos restantes países 
desenvolvidos: em Portugal, a percentagem de despesa pública em saúde 
sobre a despesa total em saúde fica bastante abaixo do verificado na média 
dos restantes Países da OCDE – 66,2% versus 78,7%. 

A baixa despesa pública é por sua vez agravada pela política de gestão 
orçamental que, ao invés de apostar na melhoria da capacidade gestioná-
ria das organizações, optou pela limitação da autonomia e agravamento da 
centralização da decisão no Ministério das Finanças – mais acentuada que 
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Fonte: Ministério da Saúde, elaboração própria 

Vivemos um período de um aparente paradoxo no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Como é possível melhorar 
remunerações e reduzir horário de trabalho e existir uma crescente insatisfação profissional? Importa, assim, 
perceber a raiz dos problemas subjacentes a esta aparente contradição. 

 

                                                           
108 Em 2010, verificaram-se 157 169 dias de ausências por greve. 



MELHORAR A GESTÃO DO SNS. RECURSOS HUMANOS: O ESSENCIAL

229

durante o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF). A 
atual política de gestão orçamental para as entidades da saúde, e em par-
ticular para os Hospitais do Setor Empresarial do Estado (Hospitais EPE), 
resume-se à contenção da despesa por dois mecanismos: (1) restrição de 
tesouraria e (2) adiamento burocrático da despesa, gerando ineficiências 
e prejudicando o desenvolvimento das políticas de saúde.

Com efeito, o orçamento dos hospitais é subestimado face aos seus 
custos fixos, atribuindo-se “subsídios” (sob a forma de reforço de capital 
estatutário ou adendas aos contratos programa), no final de cada ano, às 
instituições menos eficientes, para pagar aos grandes credores, criando 
um incentivo perverso às equipas gestionárias. Os hospitais EPE veem 
assim dilatados os seus prazos médios de pagamento e os fornecedores 
repercutem este custo nos preços dos bens e serviços, aumentando des-
necessariamente a despesa. Esta situação, é tanto mais grave por, tecni-
camente, invalidar que a esmagadora maioria dos hospitais cumpra a Lei 
de Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA). Assim, os hospitais 
são obrigados a remeter para fiscalização prévia do Tribunal de Contas 
(TC) todas as aquisições de bens, serviços e equipamentos cujo preço con-
tratual (individual ou conjuntamente) ultrapasse os 350.000€. Este Tri-
bunal tem vindo a recusar visto, inclusive à aquisição de medicamentos, 
tendo como fundamento que “nenhum compromisso pode ser assumido 
sem que existam fundos disponíveis, sob pena de nulidade, se demonstre 
inequivocamente a existência de fundos disponíveis com saldo positivo 
no momento em que foram assumidos os compromissos referentes aos 
presentes contratos”. A consequência da recusa, para além de não resol-
ver o evidente problema de suborçamentação, agrava-o expondo a Insti-
tuição a preços mais altos (necessidade de celebração de ajustes diretos 
por urgência para aquisição de bens de consumo corrente), expõe a Insti-
tuição a riscos acrescidos (perdendo as garantias – caução – associadas a 
contratos estáveis) e expõe os órgãos de gestão a coimas para as quais não 
contribuíram na medida em que usaram todos os instrumentos disponí-
veis para dispor de procedimentos pré-contratuais válidos num contexto 
de ausência de recursos materiais e humanos. 

Por outro lado, procura-se adiar administrativamente a despesa a nível 
da necessidade de autorizações centralizadas para investimentos relevan-
tes, bens e serviços específicos, e contratos que ultrapassem um ano civil, 
conduzindo à incapacidade dos Hospitais em responder em tempo real aos 
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problemas existentes. Mesmo ao nível dos recursos humanos, a autoriza-
ção de contratações tem sido realizada centralmente a conta gotas, sem 
que exista algum racional percetível ou previsibilidade da decisão. Como 
agravante, limita-se a contratação de profissionais em regime de substi-
tuição por motivos de doença ou proteção na parentalidade. 

Ainda assim, nos últimos anos, sem compensação orçamental adequada, 
os hospitais acomodaram com crescimento dos seus custos operacionais, 
entre outras:

	 •	 A	passagem	das	40	para	as	35	horas	de	trabalho	semanais	nos	con-
tratos em funções públicas e, mais recentemente, nos contratos 
individuais de trabalho – sem compensação equivalente no número 
de profissionais; 

	 •	 As	reposições	remuneratórias	e	revalorização	das	horas	extraordi-
nárias; 

	 •	 A	introdução	de	novas	terapêuticas	congeladas	durante	o	Programa	
de Ajustamento Economico e Financeiro;

	 •	 Um	regulamento	de	transporte	de	doentes	não	urgentes	mais	abran-
gente; 

Repare-se que, os custos operacionais dos hospitais EPE aumentaram 
em perto de 600 milhões de euros nos anos de 2015 a 2017, tendo os provei-
tos operacionais aumentado perto de 290 milhões de euros. Como resul-
tado, os hospitais EPE encerraram o ano de 2017 com o seu pior resultado 
económico de sempre: -300 milhões de euros de EBIDTA e -457 milhões 
de euros de resultados operacionais. 
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Figura 7. Evolução dos resultados operacionais  
e EBIDTA dos Hospitais EPE entre 2007 e 2017

Fonte: ACSS, elaboração própria

Apesar destes problemas, as equipas de gestão têm sido capazes de, em 
parceria com os profissionais de saúde, criar as condições para assegurar a 
prestação de cuidados e mesmo a melhoria de alguns indicadores de acesso.

A evolução dos recursos humanos
Ao observarmos a evolução do número de trabalhadores a exercer fun-

ções no SNS, verificamos uma inicial redução do seu número interrompida 
em 2014 – ano de finalização do PAEF. Nos anos seguintes observamos 
um aumento das contratações, sendo que em 2017 já tínhamos mais 832 
médicos e 1 358 enfermeiros que em 2010.
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Apesar destes problemas, as equipas de gestão têm sido capazes de, em parceria com os profissionais de saúde, criar 
as condições para assegurar a prestação de cuidados e mesmo a melhoria de alguns indicadores de acesso. 

A evolução dos recursos humanos 

Ao observarmos a evolução do número de trabalhadores a exercer funções no SNS, verificamos uma inicial redução 
do seu número interrompida em 2014 - ano de finalização do PAEF. Nos anos seguintes observamos um aumento 
das contratações, sendo que em 2017 já tínhamos mais 832 médicos e 1 358 enfermeiros que em 2010. 
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Tabela 3. Evolução de trabalhadores pelos grupos  
profissionais mais representativos, 2010-2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. 

2017/10
Var. % 

2017/10

Médicos (s/
internos)

17 415 17 092 17 028 16 891 16 530 16 978 17 800 18 247 832 4,78%

Enfermeiros 40 099 38 808 38 811 37 736 37 307 38 678 40 367 41 457 1 358 3,39%

TSDT 7 931 7 746 7 673 7 477 7 376 7 580 7 809 7 792 -139 -1,75%

Assistentes 
Técnicos

18 362 17 482 17 235 16 686 15 804 15 870 15 857 15 756 -2 606 -14,19%

Assistentes 
Operacionais

28 
950

27 
080

26 
398

25 
087

23 
865

24 
520

24 
775

24 
653

-4 297 -14,84%

Fonte: Ministério da Saúde, elaboração própria
Contudo, em relação aos restantes três grupos profissionais mais repre-

sentativos (i.e. Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), 
Assistentes Técnicos (AT) e Assistentes Operacionais (AO)) verificamos 
que os valores ainda não foram repostos aos efetivos de 2010. É particu-
larmente marcante a redução de AT e AO neste período – superior a -14%. 

Dada a variabilidade de regimes de período normal de trabalho2 (PNT) 
dentro das instituições do SNS valerá a pena considerar este fator para 
uma análise mais cuidada desta evolução. Em 2010, 67,2% dos trabalha-
dores tinham um PNT de 35 horas semanais, 24,3% tinham um PNT de 
40 horas semanais, 7,2% tinham um PNT de 42 horas semanais e 1,3% 
tinham um PNT inferior ao praticado a tempo completo. Estas diferenças 
ocorreram pelos diferentes modelos de vinculação permitidos (e.g. con-
trato de trabalho em funções públicas, contrato individual de trabalho). 
O facto de durante o período em análise (2000 a 2017) terem sido publi-
cados diplomas que vieram a alterar os PNT reforça a importância desta 
análise. Assim, importa salientar as seguintes mudanças:

	 •	 Em	2012,	o	Decreto-Lei	nº	266-D/2012,	de	31/08,	procedeu	à	alte-
ração do período normal de trabalho da carreira especial médica, 
que passou a ser de 40 horas semanais. Os trabalhadores médicos 

2 O período normal de trabalho (PNT) diz respeito ao número de horas de trabalho semanal 
que, em função dos dispositivos legais que o regem, cada trabalhador está obrigado a cumprir. 
Na mesma entidade podem coexistir diferentes períodos normais de trabalho.
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que ingressaram na carreira após a entrada em vigor deste decreto-
-lei ficaram sujeitos ao regime de trabalho a que corresponde 40h 
semanais. Para os médicos que não estão abrangidos (ingresso ante-
rior ao DL), a transição para o regime de 40 horas depende da ini-
ciativa do médico e do correspondente interesse do serviço.

	 •	 Em	2013,	a	entrada	em	vigor	da	Lei	nº	68/2013,	de	29/08	veio	aumen-
tar o PNT dos trabalhadores da Administração Pública com con-
trato de trabalho em funções públicas para um horário normal 
semanal de 40 horas.

	 •	 Em	2016,	da	entrada	em	vigor	da	Lei	nº	18/2016,	de	20	de	junho,	
repõe o PNT para os trabalhadores em funções publicas com exce-
ção do pessoal médico, 35 horas semanais.

	 •	 Em	2018,	o	Ministério	da	Saúde	acorda	com	sindicatos	redução	do	
PNT para os trabalhadores em Contrato Individual de trabalho 
(CIT), cujas funções são idênticas às desenvolvidas pelos trabalha-
dores com Contrato de Trabalho em Funções Públicas.

Com a informação disponível nos Balanços Sociais do Ministério da 
Saúde é possível analisar a evolução do número de trabalhadores através 
da sua equiparação a trabalhadores a PNT de 35 horas semanais (equiva-
lente tempo completo a 35horas, ETC). Infelizmente, devido à publicação 
de dados dos médicos e médicos internos em formato agregado durante 
o PAEF, a análise é inviável para esta classe profissional. Por outro lado, 
o Ministério da Saúde não publicou Balanço Social em 2015, impossibili-
tando a consideração deste ano. 

Nesta análise, quando comparamos 2010 e 2017, verificamos um défice 
no número de trabalhadores das classes profissionais analisadas, sendo este 
mais marcado para as classes dos assistentes técnicos (-17,9%) e assisten-
tes operacionais (-18,26%). Os assistentes operacionais (onde se incluem 
os auxiliares de ação médica – carreira entretanto extinta) desempenham 
funções de extrema importância a nível hospitalar, incluindo a supervisão 
técnica, na prestação de cuidados de higiene e conforto aos doentes, acom-
panhamento e transporte de doentes, preparar refeições ligeiras e distri-
buir dietas, preparar o material para a esterilização, receção, arrumação e 
distribuição de roupas lavadas e à recolha de roupas, transporte de cadá-
veres, etc. O défice de auxiliares de ação médica veio obrigar a uma trans-
ferência das suas tarefas para os enfermeiros, sobrecarregando este corpo 
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profissional com especial enfase ao nível do internamento hospitalar. Por 
outro lado, o défice de assistentes técnicos veio sobrecarregar outros pro-
fissionais com funções administrativas, incluindo enfermeiros e médicos. 
Ou seja, apesar de ao nível dos enfermeiros existir uma variação inferior 
a 1%, importa considerar a sobrecarga de tarefas que foram chamados a 
desempenhar pela escassez de outros profissionais. 

Tabela 4. Evolução de trabalhadores em equivalente tempo  
completo pelos grupos profissionais mais representativos  

(com exceção dos médicos), 2010-2017

2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
Var. 

2017/10
Var. % 

2017/10

Enfermeiros 41 443 41 438 40 825 43 437 42 480 40 106 41 194 -248 -0,60%

TSDT 8 085 8 042 7 995 8 535 8 301 7 789 7 754 -331 -4,27%

Assistentes Técnicos 18 778 18 213 17 698 19 023 17 927 15 972 15 929 -2 850 -17,89%

Assistentes Operacionais 29 979 29 135 28 124 29 191 27 506 25 432 25 349 -4 630 -18,26%

Fonte: Ministério da Saúde, elaboração própria

Apesar da insistência e demonstração de necessidade por parte dos 
Conselhos de Administração dos Hospitais do SNS, as poucas contrata-
ções de trabalhadores autorizadas são demoradas e não obedecem a um 
estabelecimento racional de prioridades. Ora, per se, este facto conduziu 
a uma sobrecarga dos profissionais disponíveis, e ao recurso, sempre que 
possível, a prestações de serviços e horas extraordinárias. Por exemplo, 
ao nível das horas suplementares, verifica-se um aumento crescente deste 
mecanismo nos enfermeiros, atingindo-se 2,5 milhões de horas em 2017, 
correspondentes a 1441 enfermeiros– praticamente o dobro do observado 
em 2014 (1,3 milhões de horas, correspondentes a 753 enfermeiros).
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Figura 8. Número de enfermeiros equivalentes  
às horas suplementares realizadas entre 2014 e 2017

                                Fonte: Ministério da Saúde, elaboração própria

Com a agravante de serem limitadas as contratações de profissionais em 
regime de substituição por motivos de doença ou por proteção na paren-
talidade, a sobrecarga dos profissionais em exercício de funções é patente. 
Apenas em 2017, os dias de ausência equivalem a cerca de 15 154 traba-
lhadores (3 788 556 dias de ausência), dos quais 5192 enfermeiros, 3807 
assistentes operacionais e 1767 médicos. No caso específico de ausências 
por doença, os dias de ausência equivalem a 7 014 trabalhadores, e por pro-
teção na parentalidade a 4 982 trabalhadores. No que respeita às ausên-
cias por motivos relacionados com a proteção da parentalidade, mais de 
50% dizem respeito ao pessoal de enfermagem, o que, naturalmente, está 
relacionado com o facto de se tratar de um grupo profissional predomi-
nantemente feminino e com uma idade média baixa. Assim, a limitação 
de contratação em regime de substituição veio ainda mais sobrecarregar 
os enfermeiros.

Mais recentemente, a aplicação das 35 horas de trabalho semanais para 
os trabalhadores com Contrato Individual de Trabalho, põe fim às situa-
ções de desigualdade entre trabalhadores, que no mesmo local de trabalho 
eram confrontados com horários de 35 horas e outros de 40 horas semanais. 
No entanto, a necessária contratação de profissionais não foi acautelada de 
forma a colmatar a redução efetiva de horas de trabalho disponíveis. Assu-
mindo o número de trabalhadores em 2017 que veriam o seu PNT reduzido 
para as 35 horas, face a 2010 teríamos em falta 2026 enfermeiros (-4,89%), 
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625 TSDT (7,73%), 3340 assistentes técnicos (-17,79%) e 6064 assistentes 
operacionais (-20,23%). A anunciada contratação de 2000 profissionais por 
parte do Ministério da Saúde fica muito aquém do necessário.

Tabela 5. Comparação do número de trabalhadores em equivalente tempo 
completo pelos grupos profissionais mais representativos entre o ano 

2010 e a estimativa para 2018 (tendo como base a redução do PNT  
para os trabalhadores com contratos individuais de trabalho em 2017)

2010 2018 (estimativa) Var. 2018e/10 Var. % 2018e/10

Enfermeiros 41 443 39 417 -2 026 -4,89%

TSDT 8 085 7 460 -625 -7,73%

Assistentes Técnicos 18 778 15 438 -3 340 -17,79%

Assistentes Operacionais 29 979 23 915 -6 064 -20,23%

Fonte: Ministério da Saúde, elaboração própria

Neste cenário, fica em causa a capacidade para manter os níveis de ser-
viço até ao momento garantidos, sendo necessário proceder a uma reestru-
turação da oferta de cuidados de saúde programados de forma a manter 
os níveis de qualidade, mas com impacto sobre os indicadores de acesso. 
Ora tal cenário, poderá ter ainda impacto negativo sobre os doentes e os 
profissionais de saúde, já de si sobrecarregados.

Importa reconhecer a necessidade de contratação de profissionais de 
saúde de forma a que a redução do tempo de trabalho tenha um impacto 
positivo sobre os serviços de saúde, nomeadamente sobre os doentes, suas 
famílias, e profissionais de saúde.

Recomendações
Apesar da reposição de direitos e necessária equiparação entre trabalhado-
res com contratos de trabalho em funções públicas e contratos individuais 
de trabalho, verifica-se um crescente descontentamento dos profissionais 
de saúde. O motivo deste descontentamento é sobretudo justificado pela 
degradação as condições de trabalho. Por um lado, verifica-se uma limi-
tação da capacidade dos órgãos de gestão em responder em tempo útil às 
necessidades diárias dos profissionais (e.g. necessidades de substituição de 
equipamentos, melhoria das instalações, contratação de pessoal, de bens 
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e serviços). Por outro, apesar da contratação de profissionais ocorrida nos 
últimos anos, as medidas de redução do PNT, vieram agravar o défice de 
recursos humanos no setor. Como agravante, tem sido vedada a contrata-
ção de assistentes técnicos e assistentes operacionais, sobrecarregando os 
restantes trabalhadores, particularmente dos enfermeiros. Mais, o facto de 
se verificar um impasse na negociação das carreiras profissionais tem con-
tribuído para o aumento da frustração dos profissionais e o agravamento 
das reivindicações profissionais. 

Teme-se que adiar a resolução dos problemas existentes venha a estimu-
lar formas menos razoáveis de contestação com prejuízo para os doentes 
e as suas famílias e para a confiança destas no SNS. Sendo esta uma situ-
ação de enorme complexidade, sugerem-se as seguintes recomendações 
de curto-prazo ao nível da gestão dos recursos humanos:

 1. Autonomia aos conselhos de administração para contratação em 
regime de substituição por motivos de ausência prolongada;

 2. Aprovação de mapas de pessoal plurianuais por instituição (em 
linha com Plano de Atividade e Orçamento) considerando a reposi-
ção progressiva do número de trabalhadores em equivalente tempo 
completo (35 horas). Neste quadro plurianual progressivo, cada 
unidade teria autonomia para proceder a contratações de recursos 
humanos;

 3. Reintrodução de carreira equivalente a assistente/auxiliar de ação 
médica; 

 4. Revisão da carreira de enfermagem e carreira de TSDT, valorizando-
-se a especialização profissional de acordo com o seu exercício efe-
tivo e as necessidades de cada instituição;
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Comentário

Pedro Frias*

Estão passados quase 40 anos da publicação da Lei 56/79, de 15 de 
setembro. Esta legislação, que no seu artigo 1º referia que “é criado, no âmbito 
do Ministério dos Assuntos Socias, o Serviço Nacional de Saúde (SNS), pelo qual o 
Estado assegura o direito à proteção da saúde, nos termos da Constituição”, foi con-
cretizada fruto da ação do povo português e da luta de muitos trabalha-
dores da saúde no contexto das conquistas alcançadas com o 25 de Abril.

Esta criação visava assegurar o direito à saúde a todos os cidadãos, inde-
pendentemente da sua condição económica e social, nos termos do dis-
posto no número 2, do artigo 64º da Constituição, esta aprovada em 1976 
e na qual era referido que “o direito à protecção da saúde é realizado pela criação 
de um serviço nacional de saúde universal, geral e gratuito (…)”.

Contudo, apesar do importante papel do SNS na sociedade portu-
guesa, as consecutivas políticas de saúde implementadas pelos sucessivos 
governos, quer através de aprovação de legislação avulsa, quer nas revisões 
constitucionais, foram sempre no sentido da degradação do SNS e da des-
responsabilização progressiva do Estado nesta importante função social. 
A perspetiva ideológica dominante assentou sempre na aceleração da pri-
vatização dos cuidados de saúde com a consequente transferência de uma 
função social para os grandes grupos económicos que veem na saúde um 
enorme negócio e visam arrecadar com ele chorudos lucros.

* Membro do Conselho Nacional da CGTP-IN.
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Parte integrante desta ofensiva dos sucessivos governos contra o SNS é, 
também, suportada pelo ataque que insidiosamente tem vindo a ser des-
ferido aos trabalhadores do sector e à degradação dos seus direitos, pondo 
em causa a prestação de cuidados de saúde e diminuindo a capacidade de 
resposta do SNS às necessidades em saúde da população.

Depois do SNS ter sido espoliado durante anos consecutivos dos recur-
sos humanos necessários para o seu normal e eficaz funcionamento, sem 
que se olhasse a meios e consequências na prossecução do objetivo de 
cortar na despesa, as políticas prosseguidas continuam em grande parte 
a condicionar a prática profissional das diferentes profissões da saúde e a 
promover o seu afastamento ao degradar as suas condições de trabalho. 

A crónica e constante carência de recursos humanos no sector da saúde 
tem vindo a desembocar em situações de aumento dos ritmos de trabalho, 
do uso e abuso das horas extraordinárias, da desregulamentação dos horá-
rios de trabalho com a consequente desregulação dos tempos e períodos 
de descanso. Estas práticas, sendo práticas constantes e recorrentes nos 
serviços públicos de saúde, causando perturbações no normal funciona-
mento dos serviços de saúde, têm como consequência, para os utentes, a 
diminuição da qualidade, da segurança e do tempo útil em que são pres-
tados os cuidados de saúde e, para os trabalhadores do sector, o aumento 
da exaustão e por consequência da probabilidade de acidentes de trabalho 
e do absentismo e o potenciamento do risco e do erro.

Assim sendo, torna-se imperioso que se olhe para a política de recursos 
humanos na área da saúde de forma integrada e complementar à restante 
política de saúde. Não é possível e consideramos ser até erróneo, que se 
continue a assentar os pilares da gestão dos recursos humanos da saúde 
em critérios meramente economicistas onde a poupança que parece ser 
concretizada no imediato, tem custos avultados num futuro não muito 
longínquo. 

Num sector de atividade como é o da saúde e tendo como premissa as 
especificidades que advêm da maioria das carreiras existentes no sector 
serem carreiras especiais, torna-se fundamental que se evolua no sentido 
da criação de regulação laboral que, partindo de um tronco comum, evolua 
para condições específicas para este sector, consubstanciando-se, de uma 
vez por todas e definitivamente, numa efetiva política estratégica de recur-
sos humanos para a área da saúde. De facto, situações como a falta de har-
monização de direitos e deveres entre trabalhadores que trabalhando nos 
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mesmos serviços de saúde, exercendo as mesmas tarefas, tendo as mesmas 
competências e as mesmas funções, apenas têm vínculos laborais distintos 
(Contratos de Trabalho em Funções Públicas e Contratos Individuais de 
Trabalho) têm de deixar de existir sob pena de se estarem constantemente 
a viver situações de injustiça entre pares que levam ao justo descontenta-
mento, desmotivação e abandono.

Por outro lado, em matéria de carreiras (primeiro com a Lei dos Víncu-
los Carreiras e Remunerações e depois com a Lei do Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas), os trabalhadores viram degradadas, significativa-
mente, as condições de desenvolvimento profissional e salarial, o que deter-
minou que muitos deles embarcassem em experiências no sector privado 
ou saíssem para o estrangeiro em busca de locais de trabalho que lhes 
garantissem melhores condições de progressão profissional e salarial.

No entanto, se alguns trabalhadores do sector da saúde viram as suas 
carreiras desvalorizadas, houve ainda outros, como no caso dos Auxiliares 
de Ação Médica, que as viram completamente desmanteladas, defraudando 
as suas legítimas expectativas e lançando-os na estagnação profissional. 
Não é ajustado que ainda hoje, milhares de trabalhadores da saúde integra-
dos nas carreiras gerais tenham como vencimento base o salário mínimo 
nacional. Aliás, a baixa remuneração paga a estes trabalhadores tem vindo 
ao longo dos anos a ser uma das principais causas para a dificuldade exis-
tente no recrutamento e manutenção destes trabalhadores.

Para além destes ataques aos direitos fundamentais dos trabalhado-
res do sector, há ainda que referir o uso e abuso das diversas formas de 
precariedade contratual no sector. Não será demais relembrar que no 
recente programa de regularização de vínculos precários na Administra-
ção Pública, o PREVPAP, o Ministério com mais vínculos precários iden-
tificados tenha sido o Ministério da Saúde com mais de 8000 situações. 
 A utilização dos recibos verdes, da contratação à hora, dos contratos a 
termo certo, dos contratos de emprego e inserção e dos contratos a termo 
resolutivo incerto (alguns a vigorar há mais de uma década), revelam-se 
injustificáveis e ilegais uma vez que a grande maioria desses trabalhado-
res não se encontram nos serviços de saúde a suprir necessidades sazonais  
e/ou transitórias, mas sim necessidades permanentes.

Como tal, torna-se imperativo que, com o objetivo de se estabilizar uma 
das principais bases e pilares de sustentação do SNS, isto é, os seus tra-
balhadores, se ajustem os vínculos laborais às necessidades permanentes 
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que existem nos mais diversos serviços de saúde através de vínculo público 
definitivo, combatendo, desta forma, todas as modalidades de falsos vín-
culos precários. 

Em suma, não nos restam dúvidas que só garantindo os direitos, a inte-
gração efetiva numa carreira e a sua correspondente progressão, acaute-
lando o desenvolvimento profissional e assegurando-lhes as condições de 
trabalho adequadas é que teremos os trabalhadores do sector da saúde 
motivados e ganhos para se constituírem num dos mais importantes pila-
res de sustentação do SNS. A aposta na valorização profissional, social e 
remuneratória dos profissionais de saúde, revela-se, assim, fundamental 
para garantir a continuidade do SNS. 
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Comentário

Dina Carvalho*

O SNS tem vindo a sofrer uma grande falta de investimento quer a 
nível das infraestruturas quer a nível dos Recursos Humanos. A grande 
penosidade para os trabalhadores, quer pelo tipo de trabalho, quer pelo 
tipo de horário, bem como o recurso constante a horas extraordinárias em 
excesso, leva a que neste sector todos os seus trabalhadores apresentem 
sinais de exaustão e de burnout. A inadequação do número de trabalhado-
res às necessidades reais é um acumular de longos anos; há mais de uma 
década que medidas cegas de redução de funcionários públicos vem afe-
tando o sector, não tendo havido, por parte de sucessivos governos, uma 
adequada avaliação das reais necessidades, nem a atribuição de prioridade 
ao sector. O recurso a horas extraordinárias muito para além dos limites 
legais é uma prática transversal no sector, ao ponto de, aquando da mar-
cação de greve às horas extraordinárias, tivessem sido impostos “serviços 
mínimos” por decisão de tribunal arbitral. 

Baixos salários, carreira pouco ou nada aliciante e falta de reconheci-
mento sentida pelos profissionais levam a uma profunda desmotivação, 
correndo-se o risco de os melhores emigrarem e escolherem o sector pri-
vado para trabalhar.

* Secretária-Geral Adjunta da UGT.
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No processo de revisão das carreiras, que está a decorrer com todas as 
carreiras do sector, os profissionais não estão a ver compreensão por parte 
do governo pela sua já arrastada situação, o que provoca indignação e sen-
timento de injustiça, daí o grande tumulto sentido nos últimos tempos e 
ainda sem fim à vista.
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O SNS aos 40 Anos

António Correia de Campos*

A saúde dos Portugueses era má no início dos anos setenta e enorme o 
potencial de progresso, se a organização dos serviços de saúde fosse bem 
desenhada e escolhesse as prioridades corretas. Assim aconteceu. Em 1970 
morriam 8700 crianças de menos de um ano, hoje menos de 300: morriam 
26800 crianças de 1 a 4 anos, sobretudo de doenças transmissíveis, agora 
morrem pouco mais de 2200. A mortalidade materna em 40 anos reduziu-
-se em 89%, a perinatal em 85%, a neonatal em 89%. A esperança de vida 
à nascença, para ambos os sexos, aumentou 12,7 anos e a distância a que 
nos encontrávamos da média europeia passou de 4,1 anos a -0,5 anos, ou 
seja, estamos melhor que a média. Para estes resultados concorreu o Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS), mas não só: melhoraram de forma exem-
plar os fatores determinantes da boa saúde: a urbanização, o acesso a água 
potável, eletricidade, saneamento, telecomunicações e transportes, a edu-
cação, a nutrição e o ambiente, a acessibilidade geográfica aos serviços de 
saúde em todo o território, a abertura do País ao exterior, pela emigração, 
trocas comerciais e cosmopolitismo e finalmente houve avanços conside-
ráveis na igualdade entre homens e mulheres que também influenciaram 
os níveis de saúde.

* Presidente do Conselho Económico e Social.
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Todavia, em 2018 o SNS corre o risco de se transformar numa carica-
tura do que pretendiam os seus fundadores. Apesar do respeito universal 
de que goza, tem-se assistido ao empalidecer dos atributos que o carateri-
zam. Devendo ser universal, é apenas usado de forma continuada por cerca 
de três quartos dos Portugueses, embora registe um inapagável sucesso na 
sua disseminação pelo território, das zonas mais urbanas às mais rurais, do 
litoral ao interior, do Norte ao Sul. Embora deva ser geral, isto é, englobar 
a totalidade das prestações, tem-se revelado incompleto na cobertura em 
médicos de família, em cuidados de saúde oral, em cuidados continuados 
para idosos e dependentes, apesar de notáveis esforços realizados nos últi-
mos 12 anos. Embora deva ser tendencialmente gratuito, ele está a tornar-
-se tendencialmente pago pelos cidadãos no ponto de contacto, como o 
demonstra o lento e insidioso crescimento das contribuições das famílias 
para a cobertura dos encargos, para além do que já pagam em impostos.

Mais preocupante são as perdas reputacionais que abalam a confiança 
dos cidadãos: longos períodos de espera por uma consulta de especialidade 
ou por uma intervenção cirúrgica, a aventura do acolhimento demorado 
e nem sempre qualificado nas urgências, o risco de infeção hospitalar em 
internamentos prolongados e nos episódios que implicam múltipla inva-
são do corpo humano. Nos tempos mais recentes, a reputação do SNS tem 
sido abalada por notícias, reais, exageradas ou ficcionadas, sobre carências 
de equipamentos, de pessoal especializado, de condições para interven-
ção indispensável. O clamor contra o que se considera suborçamentação 
pública tem vindo a ser explorado até ao infinito, por razões nem sempre 
descontaminadas do interesse material. Mas não é normal, nem sustentável 
por muito tempo, que os reforços pós-orçamento de 2016 tenham atingido 
quase 1500 milhões e as dívidas a mais de sessenta dias 300 milhões de 
euros, o que não se dissipou em 2017, com reforços pós-orçamento de 668 
milhões e cerca de 690 milhões de euros para regularização de passivos. 

O debate sobre o futuro do SNS é um dos mais interessantes temas de 
políticas públicas, neste momento. O prestígio social e cultural medido 
em ganhos de saúde que o modelo SNS alcançou em 40 anos, os resulta-
dos em equidade social, geracional e geográfica, a dimensão económica 
que atingiu, tornam o modelo dificilmente questionável. Todavia, muita 
vida ocorreu nestes quarenta anos. Razões demográficas, sanitárias, cien-
tíficas, económicas, culturais e sociais foram registadas e influenciaram 
as determinantes da saúde e naturalmente o sistema construído para a 
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defender e promover. O SNS de 2020 não será certamente o de 1980. Muita 
coisa mudou.

O SNS está longe da decadência e muito distante de uma crise grave, 
mas necessita de atenção exigente e imediata. Não haverá uma resposta 
única, sendo essencial analisarmos as alternativas. Poderá ter agora sur-
gido a oportunidade para se planear a modernização necessária.

Podem ser identificadas quatro alternativas para o futuro do SNS e a sua 
relação com o setor privado: a primeira, a que chamaremos mercantil, com 
base na suposta capacidade de o mercado poder fundamentar um sistema 
onde o utente escolhesse entre o SNS e sistemas privados ou beneficentes, 
pagos pelo Estado em regime de convenção; a segunda, a que chamaremos 
radical, consistiria em tentar tornar público todo o sistema: extinguir taxas 
moderadoras, eliminar as parcerias público-privadas, reprimir o cresci-
mento do setor privado; a terceira chamemos-lhe complacente, consiste em 
deixar correr tudo como até aqui, nada fazendo, entregando o futuro do 
SNS à sua lenta deterioração, ao aumento da oferta privada e da responsa-
bilidade financeira das famílias; a quarta, a alternativa reformista, consiste 
em realizar um esforço para evitar o declínio do SNS, procurando gerir 
a combinação público-privado, regulando o mercado de forma assertiva, 
eficiente e justa. 

A alternativa mercantil implica a violação da Constituição, por desres-
ponsabilizar o Estado e o SNS de assegurarem a promoção e defesa da 
saúde dos Portugueses, uma vez que colocaria em competição desigual o 
SNS com obrigações de universalidade e generalidade e os sistemas pri-
vados que com ele concorriam no financiamento, libertos de obrigações 
públicas. Geraria duplicação ou triplicação de coberturas e indução arti-
ficial de procura para satisfazer a dinâmica do mercado, conduzindo ao 
desperdício, à ineficiência e ao rápido esgotamento dos orçamentos públi-
cos. A sua versão atenuada, concessionando a gestão dos hospitais a pri-
vados, além de consagrar um oligopólio, desfoca o SNS. Este existe não 
para ser gerido, mas para servir todos os Portugueses. Nem a boa gestão 
é privilégio dos privados, nem as ineficiências são um estigma do público.

A alternativa radical implica uma rutura para a qual, nem os Portugue-
ses nem as instituições estão preparados. O radicalismo tem o custo do 
trauma e arrasta sempre alto preço financeiro. Não há Estado que neste 
momento pudesse acolher um aumento da despesa pública que substituísse 
totalmente o gasto privado. Sobretudo sem garantir eficiência na despesa, 
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as filas de espera e as falhas de qualidade criariam mais desigualdades, o 
contrário do que se pretende.

A alternativa complacente – deixar correr tudo como está – seria simul-
taneamente inoperante e desastrosa. Inoperante, por perder a ocasião de 
reformar aquilo que esteja mal, com medo de conflitos menores; desastrosa, 
por conduzir o sistema para os desejos dominantes das forças de mercado, 
às quais se não pode pedir que pratiquem a beneficência e promovam a 
equidade, mas a quem se deve exigir respeito integral da lei e dos ditames 
da regulação que ao Estado incumbe realizar. Deixar arrastar o sistema 
pelas forças da inércia torna sempre mais dispendioso e mais difícil corri-
gir tarde o que se deixou cair no erro.

Estas razões conduzem-nos à alternativa reformadora. O sistema pode 
ser modernizado sem trauma, os seus princípios e valores, os da Consti-
tuição, reforçados e mais bem garantidos. As reformas propostas não são 
exclusivas, mas inclusivas, Não destroem os parceiros do SNS, não cor-
roem o setor público, não rompem com os sucessos passados. São pro-
postas equilibradas, modernas, respeitam princípios e valores e direitos 
dos cidadãos sem esquecer os que dedicaram a sua vida ao SNS e à saúde 
dos Portugueses. O mercado não é hostilizado, mas regulado. O Estado 
não é endeusado, mas utilizado nas funções estratégicas e reguladoras 
que lhe incumbem num estado de direito. Os hospitais podem ser bem 
geridos, como empresas públicas que são. Os cidadãos passam a ter voz 
mais ativa e mais poderosa. Aos profissionais são oferecidas condições que 
lhes permitem garantir o respeito da comunidade sempre que coloquem 
ao serviço dela o seu saber e talento, o que lhes grangeia uma realização 
cívica devidamente recompensada por pagamento ajustado ao desempe-
nho. Se o SNS até hoje sobreviveu e conquistou a simpatia dos que nele 
trabalham, se na sua própria génese os profissionais tiveram um papel de 
grande relevo, qualquer reforma do SNS terá que honrar os que a ele se 
dedicaram, facultando condições para melhor e mais qualificado exercício 
profissional. Sem esquecer que o SNS não existe para dar emprego, mas 
para servir os Portugueses.
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Conclusão

Eduardo Ferro Rodrigues*

Já faz 40 anos que foi criado o Serviço Nacional de Saúde, uma das 
grandes marcas do Portugal Democrático. Um sonho de tantas gerações 
de democratas, concretizado por outras tantas gerações de decisores polí-
ticos e profissionais da saúde. São, foram e serão, neste sentido, todos eles, 
construtores da democracia portuguesa.

Destaco aqui o nome do Ministro dos Assuntos Sociais que esteve asso-
ciado à criação do SNS e que lutou toda a vida por um Serviço Nacional 
de Saúde universal e sustentável: estou a falar evidentemente de António 
Arnaut, que nos deixou há pouco tempo, mas cuja memória e cujo exem-
plo nos devem servir de guia quando refletimos sobre o caminho feito e 
sobre os desafios do futuro da Saúde em Portugal.

Enquanto Presidente da Assembleia da República e nesse sentido quero 
fazer aqui um diagnóstico sintético dos desafios que se colocam ao fim de 
40 anos de SNS. 

A Saúde é um Direito Social de Cidadania absolutamente incontorná-
vel, enquanto fator de desenvolvimento humano e enquanto instrumento 
de progresso económico e social. Um Direito consagrado na nossa Cons-
tituição, que no seu artigo 64 fala expressamente num “Serviço Nacional 
de Saúde universal e geral e, tendo em conta as condições económicas 

* Presidente da Assembleia da República.
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e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito”. Um Direito que teve 
tradução prática nestes quase 45 anos de democracia através da ação do 
Serviço Nacional de Saúde. Uma ação que se observa bem na evolução da 
esperança média de vida, da mortalidade infantil e até na dinamização da 
economia, pois é evidente a relação entre coesão social e desenvolvimento.

A proteção social, nomeadamente a proteção na doença e os cuidados 
de saúde, continuam a ser a principal preocupação dos portugueses, a par 
do emprego e da economia. Mas os portugueses reconhecem o caminho 
feito nestes 40 anos de SNS – e isso está patente em todos os inquéritos 
de opinião. Segundo o portal de opinião pública da Fundação Francisco 
Manuel dos Santos, a avaliação que os portugueses fazem do estado da 
saúde, não estando ainda ao nível da verificada nos países mais desenvol-
vidos da União Europeia, está desde 2016 em níveis positivos. 

O desafio estrutural é agora, reconhecidamente, o de compatibilizar 
um acesso universal com um Serviço Nacional de qualidade, com as ten-
dências demográficas e tecnológicas e os constrangimentos económicos 
e financeiros. 

Como financiar o serviço público de saúde num contexto marcado pelo 
envelhecimento demográfico? Como colocar o nosso SNS à altura de um 
tempo marcado pela inovação científica e tecnológica e respetivo impacto 
nos equipamentos, fármacos e medicamentos? Como responder às expec-
tativas dos utentes ao fim de 40 anos de SNS?

Como articular o papel insubstituível do Estado com o contributo da 
economia social e do setor privado? Que papel devem ter as taxas mode-
radoras e como podemos regular de forma eficaz e adequada o recurso às 
urgências hospitalares? Como podemos aperfeiçoar o papel do prestador, 
regulador e fiscalizador do Estado no setor da saúde? Estas são algumas 
das questões que estão em cima da mesa.

A este propósito, aguarda-se a aprovação pelo Conselho de Ministros 
de uma proposta de revisão da Lei de Bases da Saúde, que terá como pilar 
o trabalho produzido pela Comissão a que presidiu a Dra. Maria de Belém 
Roseira. Como é próprio de uma Lei de Bases tratar-se-á necessariamente 
de um projeto de orientação político-legislativa, que estabelece disposi-
ções substanciais da organização dos poderes públicos, em matérias ‘para-
constitucionais’ e de ‘importância constitucional reforçada’. Estas leis de 
bases enquadram o edifício legislativo e normativo do setor a que se apli-
cam e por isso são leis de valor reforçado que implicam um diálogo e um 
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consenso parlamentar alargado. O próprio Partido Social Democrata tam-
bém já tornou público um documento estratégico centrado no diagnós-
tico e na gestão.

Este é, portanto, o tempo do debate parlamentar e do diálogo político.
As prioridades dos portugueses são naturalmente menos focadas nos 

modelos de financiamento e de gestão e mais centradas na qualidade 
da oferta e da prestação do Serviço Nacional de Saúde. Mas mesmo nos 
anos mais recentes temos indicadores que revelam uma evolução positiva, 
embora ainda insuficiente, relativamente ao acesso a médico de família 
e ao tempo de espera nas consultas e cirurgias. Há muito a fazer, há que 
manter e se possível reforçar a tendência positiva. 

Contudo, nunca nos podemos refugiar apenas nas estatísticas e esque-
cer as expectativas das pessoas e as dificuldades com que se deparam os 
profissionais da saúde no seu dia-a-dia. Na Saúde, se calhar mais do que 
em qualquer outra área, cada caso humano é mesmo um caso humano.  
O escrutínio e a exigência dos cidadãos devem ser vistos como estímulos 
à melhoria do desempenho do sistema. 

O caráter misto e integrado do nosso sistema de saúde assenta num equi-
líbrio desafiante. É justamente na utilização universal dos serviços públicos, 
na complementaridade do setor privado, e na solidariedade interclassista 
e intergeracional que assenta o Estado social moderno e democrático. 

Estiveram em discussão neste debate as questões do financiamento, da 
participação dos cidadãos e utentes e os modelos de gestão e organização. 
São de facto os temas centrais que nos devem preocupar. O reforço da par-
ticipação cidadã na gestão pública e na avaliação das políticas públicas é 
aliás uma dimensão absolutamente crítica para a qualidade da democracia 
e para a resposta a este crescente e saudável desejo de escrutínio. O pró-
prio artigo da Constituição que já citei, no seu nº 4, afirma que “o serviço 
nacional de saúde tem gestão descentralizada e participada”. Esta dispo-
sição é para levar a sério e para ser cada vez mais aperfeiçoada.

Na minha qualidade de Presidente da Assembleia da República, quero 
valorizar aqui o que une todos, todos os que participam neste debate, 
e todos os cidadãos que representam os portugueses no Parlamento: a 
importância da Saúde Pública e de um Serviço Público de Saúde forte e 
sustentável. Em relação à Saúde, e julgo que havendo consenso quanto à 
centralidade pública nesta política social temos aí um bom ponto de par-
tida para um entendimento alargado quanto aos caminhos do futuro. 






