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SNS – serviços mínimos ou para um mínimo de cidadãos? 

Paulo Varela 

 

 

SNS – qualidade e sustentabilidade 

Na Europa Ocidental desde há décadas que olhamos para o Estado não apenas como um 
“Estado Fiscal” (Schumpeter, 1918), mas como um “Estado da Segurança Social” 
(Becker/Schön, 2005). Um Estado em que a Justiça Fiscal não se verifica apenas do 
lado da receita, mas também do lado da despesa redistributiva. Justiça Fiscal será 
assim, como Saldanha Sanches escreveu em 2010, na sua derradeira obra, justiça na 
tributação e na redistribuição da riqueza, por exemplo no financiamento de cuidados de 
saúde e educação (respectivamente artigos 64º e 74º da Constituição), pilares do Estado 
Democrático em Portugal.  

Os Sistemas de Saúde Europeus baseiam-se na premissa que o pagamento, antecipado, 
não deve estar associado, cronologicamente e quantitativamente, à necessidade de 
cuidados, mas aos rendimentos. Vai-se pagando, todos os dias, quanto e quando se pode 
para beneficiar na altura e na medida das necessidades. Temos assim os sistemas 
baseados em Bismarck (Alemanha, finais do Século XIX), que oneram o trabalho 
através de contribuições dos trabalhadores e empregadores, em oposição aos sistemas 
com origem em Beveridge (Reino Unido, final da 2ª Guerra Mundial) que vão buscar o 
seu financiamento a toda a riqueza produzida num País, o Orçamento Geral do Estado. 
Num artigo de 2007, com o sugestivo título “Bismarck or Beveridge: a beauty contest 
between dinosaurs”,  são comparados os sistemas bismarckianos, existentes no centro 
da Europa e nos países sul-europeus até 1977(Itália)-1985(Espanha) e os sistemas 
beveridgianos, característicos do Reino Unido, países nórdicos e Europa do Sul, a partir 
das datas referidas. O estudo concluí que os sistemas beveridgianos conseguem um 
maior controlo de custos, centralizados nos Ministérios da Saúde, mas conseguem 
menores indíces de satisfação dos cidadãos, devido às restrições induzidas pelo papel 
gate-keeping dos Cuidados de Saúde Primários e às listas de espera. Em relação à 
satisfação é de notar, no entanto, que os países com níveis mais elevados são 
precisamente países nórdicos beveridgianos, como a Dinamarca e a Finlândia. 

O Sistema Nacional de Saúde (SNS) é um sistema beveridgiano sendo pago por todos 
nós, entidades individuais e colectivas, em cada transação económica que fazemos, 
através da colecta de IRS, IRC, IVA, ISP, etc… 

No ano de 2009 completaram-se 30 anos do SNS, que se tornou um elemento adquirido 
de cidadania pelos portugueses, com características de universalidade, generalidade e 
tendencial gratuitidade, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, 
conforme o artigo 64º da Constituição e a Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 
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48/90, de 24 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 27/2002, de 8 de 
Novembro. Para assegurar este direito o Estado deve garantir o acesso de todos os 
cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados da medicina 
preventiva, curativa e de reabilitação, sendo essa a missão do SNS. Num estudo de 
opinião, realizado em 2007 pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião, da 
Universidade Católica Portuguesa para a Comissão para a Sustentabilidade do 
Financiamento do Serviço Nacional de Saúde, sobre a percepção pública do SNS, 
apenas 1% dos 1173 inquiridos se pronunciaram pelo fim do SNS como forma de 
redução de custos, o que atesta a interiorização pessoal e social do SNS, 
independentemente da matriz política ou ideológica dos cidadãos. 

Do estudo de opinião de 2007 sobre a percepção pública do SNS, já referido, ressaltam 
dois factos: os Portugueses pouco sabem sobre os apectos económicos do SNS (de 
que é prova a confusão do financiamento do mesmo e os descontos para a Segurança 
Social, comum entre os utentes) e têm uma percepção razoavelmente positiva do 
Sistema. Numa escala de 1 a 10 dão uma nota de 6,34 aos Centros de Saúde, 7,35 ao 
Internamento, 6,66 ao Ambulatório Hospitalar e 6,1 ao Serviço de Urgência. Nestes 
estudos os Índices de Polaridade Positiva (IPP - soma dos 3 pontos mais altos da escala) 
foram 3 a 5 vezes superiores aos respectivos Índices de Polaridade Negativa (IPN - 
soma dos 3 pontos mais baixos da escala) o que reforça ainda mais a avaliação positiva 
pelos utentes. Curiosamente, mas em linha com os estudos internacionais, a avaliação 
global do SNS cai para valores mais baixos que a dos elementos parcelares, sendo 
atribuída uma classificação de 5,15 valores, com um IPP de 18% e um IPN de 24%. 
Esta avaliação do SNS vai sendo construída pela utilização dos Serviços, 
acompanhamento de familiares ou pelo word-of-mouth, cada vez mais reconhecida nos 
estudos sociais como um factor estruturante da percepção e posteriormente da opinião 
dos doentes e restantes cidadãos.  

Embora o SNS tenha trazido ganhos inequívocos a nível da sociedade portuguesa, 
como atestam os indicadores de esperança de vida à nascença (ganho de quase 8 anos) e 
de mortalidade infantil (descida de 88,9%), os seus custos crescentes ameaçam-no de 
insustentabilidade, mesmo após ganhos recentes de eficiência. Segundo o último 
relatório “World Health Statistics 2010” da Organização Mundial de Saúde,  
relativamente aos 193 Estados-membros, Portugal tem um gasto total em Saúde maior 
que a média europeia, em percentagem do PIB (10% versus 8,8%). Esse gasto é 
repartido entre o Estado (70,6%) e utentes (29,4%), de forma penalizadora para os 
cidadãos, quando comparada com a média europeia (76% e 24%). No entanto esta 
análise reflecte sobretudo a baixa produtividade do país, sendo a despesa per capita 
70% da média da OCDE, confirmando o sub-financiamento do SNS, já que grande 
parte dos custos (tecnologia, medicamentos) são semelhantes em Portugal e no resto da 
Europa. 

No estudo de Novembro de 2010 “Sustentabilidade e Competitividade na Saúde em 
Portugal” financiado pelo Health Cluster Portugal (HCP) e desenvolvido pelo Instituto 
Superior de Economia e Gestão, com a coordenação de Augusto Mateus, chama-se a 
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atenção para a Saúde como sector de actividade que cria valor e tem um potencial de 
atracção territorial. O próprio SNS, que tem vários Hospitais e outras entidades 
públicas, como sócias deste cluster poderia funcionar como marca a explorar 
“vendendo” serviços não cobertos pelo seguro público ou fazendo-o a doentes fora do 
âmbito nacional. Seria assim uma nova e adicional forma de financiamento do SNS, 
contribuindo para sua sustentabilidade e para a aquisição de novas competências em 
termos de Tecnologias da Saúde.  Curiosa foi a publicitação que a Comunicação Social 
fez do relatório, não transparecendo a imagem positiva que este fazia do SNS, mas 
apenas transmitindo informações “cirúrgicas” tais como “SNS insolvente daqui a 10 
anos” e “o Estado fazia melhor se aproveitasse os novos investimentos privados na área 
da saúde e as Misericórdias”, fazendo suspeitar de uma hidden agenda por trás das 
notícias, que passaram ao lado do verdadeiro conteúdo do trabalho.   

As crises económicas são períodos de reformulação de sistemas e procedimentos e esta 
que vivemos é profunda e será longa, pelo que se torna necessário renegociar o contrato 
dos cidadãos com o SNS. Oferecer tudo a todos é uma má estratégia de qualquer 
organização e o SNS ao ser inclusivo, em relação a clientes e procedimentos, acaba por 
não garantir as condições de equidade vertical de cuidados, ou seja tempos de acesso e 
serviços diferenciados a situações clínicas de diferente gravidade. O crescimento 
económico tem sido modesto em Portugal, não criando a riqueza necessária para a 
redistribuição beveridgiana através de um SNS inclusivo em termos de população-alvo, 
doenças/procedimentos a tratar/efectuar, suportando ainda o crescente envelhecimento 
da população, a maior cronicidade das patologias e tecnologias e medicamentos cada 
vez mais dispendiosos. Há que fazer escolhas! A exclusão dos idosos e doentes crónicos 
(razão de um grande aumento das despesas) seria socialmente inaceitável, embora tenha 
sido admitida, de forma polémica e altamente discutível, pelo Cirurgião Cardio-torácico 
Manuel Antunes, na I Conferência Anual do HCP, em 3 de Dezembro de 2010 (in 
Tempo Medicina nº 1412, de 13/12/2010, pg. 4-5), ao afirmar que uma das formas de 
reverter a insustentabilidade do SNS seria decidir que “doentes com mais de 80 anos já 
não têm direito a fazer diálise”…  

Para resolver o denominado trilema do SNS (Prof. Daniel Serrão), ou seja o equilíbrio 
entre a sua reconhecida qualidade, padrões de justiça social e o necessário controlo de 
custos temos que reformular o seu financiamento (reduzindo custos ou aumentando 
receitas geradas no seu interior) tornando-o menos universal (população a servir) ou 
menos geral (serviços a prestar), ou seja minimizando o SNS em termos dos cidadãos 
abrangidos ou do pacote de serviços prestados. Em termos gerais de Ética Médica 
podemos dizer que o princípio da Justiça, em relação à distribuição de recursos 
escassos, se deve sobrepor ao princípio da Autonomia, em que o doente poderia 
escolher todo o leque de tratamentos que desejaria. O Código Deontológico da Ordem 
dos Médicos (Regulamento nº 14/2009, publicado em 13 de Janeiro de 2009, na 2ª série 
do Diário da República), no nº4 do artigo 5º é explícito quando refere “O médico, no 
exercício da sua profissão, deve igualmente, e na medida que tal não conflitue com o 
interesse do seu doente, proteger a sociedade, garantindo um exercício consciente, 



4	  
	  

procurando a maior eficácia e eficiência na gestão rigorosa dos recursos existentes.” O 
mesmo Código, mas agora no nº 1 do artigo 111º refere “O médico deve ter em 
consideração as suas responsabilidades sociais no exercício do seu direito à 
independência na orientação dos cuidados e na escolha da terapêutica, assumindo uma 
atitude responsável perante os custos globais da saúde.” 

Maynard distingue necessidade de cuidado de saúde e pedido de cuidado de saúde, 
sendo que no primeiro caso existe de facto um procedimento que irá gerar ganhos 
aceitáveis, enquanto no segundo caso apenas existe a percepção de um eventual  
benefício pelo cidadão. A necessidade não é sempre expressa por um pedido, da mesma 
forma que a um pedido não deve corresponder automáticamente uma utilização de 
recursos. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-A/2010, publicada no Diário 
da República de 27 de Dezembro de 2010 detalha e concretiza um conjunto de medidas 
de consolidação e controlo orçamental que integram a estratégia de correcção estrutural 
do défice e da dívida pública, estratégia essa subjacente ao Orçamento do Estado para 
2011 e ao Programa de Estabilidade e Crescimento. Muitas destas medidas 
desenvolvem-se no campo da Saúde e um dos exemplos de pedido que não corresponde 
a necessidade é a prática, a eliminar, de check -up indiscriminado e de pedido de 
«exames de rotina» sem fundamento técnico –científico, que fazem parte do imaginário 
de grande parte da população portuguesa. 

A equidade na saúde é um imperativo ético não apenas pelo seu valor intrínseco, mas 
também pelo seu valor instrumental, já que uma boa saúde é essencial para uma boa 
integração na Sociedade, em termos pessoais, familiares e económicos. Mas nem todos 
os cuidados médicos traduzem efectivamente ganhos em saúde (por exemplo cirurgia 
estética) e devem ser estes os cuidados não financiados pelo SNS, em primeiro lugar.  

 

O SNS como um contrato social 

Sabe-se que as necessidades em Saúde são, por definição, infinitas e que maior oferta 
gera sempre maior procura, inclusive pela criação de novos serviços e procedimentos. 
Os recursos, por outro lado são finitos e na conjuntura económica actual são cada vez 
mais escassos, não se prevendo uma inversão nos próximos anos. Apenas com fundos 
infinitos poderíamos encarar os cuidados de saúde de uma forma igualitarista e 
universal, sendo necessário aplicar uma matriz utilitarista na perspectiva de contenção 
de custos. É necessário procurar o maior valor por custo, neste caso os maiores ganhos 
de saúde por euro dispendido, na perspectiva da sociedade como um todo. 

O contrato social de Thomas Hobbes (séc. XVII) foi reformulado pela teoria da justiça 
distributiva defendida por John Rawls no livro Theory of Justice, de 1971. A sociedade 
é um grupo de indivíduos que se reconhecem num determinado conjunto de regras e 
actuam de acordo com elas. Nas sociedades democráticas a legitimidade da governação 
baseia-se na vontade dos governados, que elegeu os governantes. Os indivíduos 
preferem viver em sociedade porque tiram vantagens disso (identidade de interesses), 
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mas existe uma tendência para pretender uma distribuição mais favorável dos benefícios 
criados pelo grupo (conflito de interesses). Estes contratos trazem vantagens para todos 
os subscritores, mas estes aceitam limites às suas liberdades individuais de escolha 
(sustentadas no princípio das liberdades), a favor do bem comum, por exemplo pela 
redistribuição pelos mais desfavorecidos (princípio da diferença). 

Em relação a um contrato social como o da saúde são características essenciais a 
solidariedade (redistribuição), em que pagamos de acordo com o rendimento e 
recebemos de acordo com a necessidade, a previdência (pré pagamento), em que 
pagamos quando somos jovens e saudáveis e recebemos quando somos idosos e/ou 
doentes e a coesão social (inclusão), não excluindo nenhum cidadão por mais pobre ou 
doente que seja. 

 

SNS para um mínimo de cidadãos? 

O SNS é um típico contrato social entre o cidadão e o Estado que é subscrito no 
pagamento de impostos, que ocorre não apenas quando este preenche a sua declaração 
de IRS, mas em todo e qualquer momento em que ocorra um consumo (IVA, ISP,…). 
Quando comprei o computador em que escrevo tornei-me um pouco mais subscritor 
desse contrato e no preciso momento em que escrevo gasto electricidade, que incorpora 
um custo fiscal, aumentando novamente a ligação a esse contrato. 

O contrato cidadão-SNS não surge no momento em que, como doente, alguém se dirige 
a um Serviço de Saúde. Assim podemos concluir que os serviços de saúde não são 
gratuitos para ninguém porque foi feito o pré-pagamento, via fiscal, segundo os 
princípios do “contrato social”. Afirmações como “Não é justo que os serviços sejam 
gratuitos para todos – tratando da mesma forma os que podem e os que não podem 
pagar” resultam de um desconhecimento deste modelo de contrato social e da forma de 
financiamento, invisível no acto da prestação do SNS. 

A Comissão para a Sustentabilidade do Financiamento do Serviço Nacional de Saúde, 
do Ministério da Saúde, no seu Relatório Final, de Fevereiro de 2007, na sua página 163  
refere : “Por outro lado, a limitação de coberturas entendida como exclusão de grupos 
populacionais não se afigura conforme com os preceitos constitucionais, pelo que não é 
opção que seja de contemplar no contexto português.” 

Na verdade quando o empresário Américo Amorim esteve recentemente internado no 
Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, conforme foi 
amplamente noticiado, os seus cuidados de saúde estavam já pagos, neste caso à 
exaustão dada a riqueza produzida, logo os impostos pagos. Mesmo assim, por pura 
beneficiência, doou um aparelho de ECMO (oxigenação por membrana extra-corporal) 
no valor de 50.000€ ao Hospital. Seria ético fazer o empresário pagar estes seus custos 
de saúde, para os quais já descontou mais do que alguma vez consumirá? Além da 
injustiça fiscal de negar as mesmas condições de acesso aos cidadãos que na verdade 
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sustentam a acção social do Estado, em relação aos que pouco descontam, a utilização 
do SNS pelas elites (culturais, políticas, económicas, desportivas, etc) reforça o sentido 
de confiança da restante população no sistema. O carácter inclusivo do SNS é fonte 
geradora de confiança em que patrão e empregado recebem o mesmo tipo de cuidados, 
não se sentindo este discriminado em relação ao primeiro. 

Um SNS apenas para os desfavorecidos traria de novo a situação “um país, dois 
sistemas” em que os pobres teriam um sistema cada vez mais desnatado dado que a 
população com mais recursos teria que recorrer à Medicina privada ou baseada em 
Seguros, possívelmente com incentivos fiscais acrescidos, de carácter regressivo, de 
forma a compensar a sua exclusão. Mais grave seria a situação da classe média que 
poderia ficar numa “terra de ninguém”, com rendimentos suficientes para lhe ser ser 
exigido o pagamento dos cuidados, mas incapaz de suportar doenças crónicas ou graves, 
facilmente oscilando verticalmente entre patamares de sutentabilidade e 
insustentabilidade financeira perante a adversidade. 

Clinton contava a história de uma mulher norte-americana que conheceu durante uma 
campanha eleitoral que teve de ficar voluntariamente desempregada para fazer face à 
doença grave do filho, não coberta pelo plafond do seguro privado, de forma a poder 
beneficiar da Medicaid. 

Temos ainda que considerar a doença como factor disruptivo das condições 
económicas do indivíduo e da família, sendo a avaliação fiscal sempre diferida no 
tempo em dois anos, pelo que um cidadão “rico” pode já não o ser quando se apresenta 
numa fase avançada de algumas doenças oncológicas ou degenerativas, limitantes da 
capacidade produtiva. A declaração de IRS que vou poder apresentar para fazer prova 
do meu nível de riqueza durante grande parte do ano de 2011 foi preenchida em 2010, 
respeitante aos rendimentos de 2009. Dois anos de uma doença crónica, com perda de 
capacidade produtiva, no grau actual de endividamento dos portugueses, pode já 
significar a falência familiar em termos práticos, mas ainda não comprovada 
fiscalmente. 

Em conclusão, orientar o SNS para os desfavorecidos torna-o exclusivista, no pior 
sentido, um serviço de segunda categoria, puxando-o para baixo, aumentando a 
desconfiança em relação à qualidade dos cuidados e favorecendo os grandes grupos 
económicos que têm investido na Saúde que, fruto da concorrência e elevadas 
expectativas dos estratos socio-económicos mais elevados, criariam um outro sistema 
noutro patamar, de superior qualidade. 

 

SNS para um pacote mínimo de cuidados? 

Outra forma de olharmos para um novo contrato social de SNS será como um Seguro 
Público obrigatório e universal, baseado no Orçamento Geral do Estado, sem aumento 
das transferências de dinheiros públicos da Administração Central, limitando o tipo de 
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actos incluídos aos potencialmente graves (em que o não tratamento possa ter impacto 
na saúde do indivíduo) e financeiramente desiquilibrantes. Actos médicos não incluídos 
neste grupo seriam prestados no sector privado ou, aproveitando a imagem de marca e 
de confiança do SNS, poderiam ser prestados no sector público, mediante pagamento 
pelo utente, que funcionaria assim como financiamento adicional auto-sustentável, 
desonerando os dinheiros públicos. Esta fonte de financiamento do SNS reforçaria a sua 
posição como peça cada vez mais importante do cluster de Saúde que Portugal tem 
condições para explorar, no campo da Europa (turismo de Saúde) e da lusofonia. 

O SNS seria assim uma versão mais alargada do Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
Holandês,  cobrindo as situações de doenças prolongadas e/ou graves, cuidados 
continuados e tratamentos particularmente caros, cujas despesas os indivíduos não 
devem suportar, pelo risco de distúrbio das suas condições socio-económicas. Nos 
limites extremos da actuação médica é fácil identificarmos casuísticamente doenças e 
procedimentos que estariam no âmbito do SNS (psoríase, excisão de melanoma), pelo 
seu custo elevado, cronicidade ou impacto objectivo na saúde individual, ou na esfera 
privada (queratose seborreica, terapêutica com toxina botulínica da hiperhidrose axilar). 
Seria necessário então construir listas, a partir dos extremos, de forma progressiva e 
experimental, de patologias e procedimentos que ficariam excluídos do financiamento 
do SNS.  

A definição das patologias/procedimentos essenciais seria construída pelos Colégios de 
Especialidade da Ordem dos Médicos, criando um ranking de patologias/procedimentos 
consoante a sua necessidade em termos de ganhos de saúde. O cut-off para a decisão 
de financiar ou não os actos médicos subjacentes seria da responsabilidade do 
Ministério da Saúde, dado ser esta um decisão política e não clínica, já que o Médico, 
em termos individuais, decide tratar sempre e a tudo o seu doente.  

O sistema poderia ainda ser progressivo, com percentagens de pagamento individual 
diferenciado consoante a patologia, mas nunca segundo a situação económica do 
doente. O pagamento dos procedimentos por qualquer doente poderia assim variar de 0 
a 100%, consoante necessidade de saúde e os ganhos efectivos que proporcionaria. 

Poderia ainda ser evolutivo como é o caso no Estado Norte-americano do Oregon em 
que uma lista de prioridades de um pacote básico de cuidados de saúde é revisto a cada 
dois anos, de acordo com a saúde financeira do plano e a informação do valor gerado 
por cada um dos procedimentos. Por exemplo o tratamento com interferon da Hepatite 
C tem vindo a subir no ranking, dada a evidência científica de redução do risco de 
contágio e de evolução para formas mais graves. 

Uma outra forma de adequar os cuidados a determinadas situações clínicas seria 
estabelecer um limiar anual de consultas, por exemplo, para cada perfil de doente 
(sexo, idade, doenças crónicas, etc) a partir do qual o utente pagaria uma percentagem 
cada vez maior dos custos médicos. Isto mesmo foi defendido no já referido Relatório 
Final da Comissão para a Sustentabilidade do Financiamento do Serviço Nacional de 
Saúde, do Ministério da Saúde, sendo dito que “(…) havendo abuso de utilização dos 
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serviços e equipamentos do SNS, que não se encontre desincentivado por outros 
mecanismos, seria de todo o interesse haver orientações de utilização, devendo estas 
ser estabelecidas pelas sociedades científicas adequadas.” 

 

Conclusão 

Os recursos financeiros nacionais são escassos e terão que estar orientados para o 
pagamento da dívida pública e do combate ao crónico deficit das contas públicas. Não é 
de esperar que nos próximos anos haja disponibilidade orçamental para reforçar o SNS 
pelo que é necessário fazer opções de aplicação dos dinheiros públicos em Saúde. 

Tem sido defendido o co-pagamento das despesas de Saúde pelos cidadãos com 
rendimentos considerados suficientes ou mesmo a sua exclusão do Seguro Público. 
Mesmo o simples co-pagamento dos actos médicos poderia levar à sua auto-exclusão, 
refugiando-se estes no sector crescente dos Seguros de Saúde. Em termos de ética social 
esta opção é desadequada, tendo em conta a elevada riqueza fiscal (pré-pagamento do 
SNS) que as classes de maiores rendimentos criam, em impostos directos, indirectos e 
na alavancagem da economia que induzem e pelo regresso ao Sistema “um País, dois 
Sistemas”. 

Por outro lado o SNS nunca soube clarificar o tipo de coberturas que se propõe dar, 
dependendo muitas vezes as mesmas do poder de pressão individual de alguns doentes 
mais persistentes ou do lobbying de associações de doentes. São exemplos da falta de 
planeamento do SNS a este nível a falta de cobertura da Medicina Dentária, com 
consequências relevantes na Saúde dos Portugueses e, em sentido contrário, a realização 
de inúmeras exéreses de lesões cutâneas inestéticas ou que “incomodam” o doente, com 
ganhos nulos em termos de Saúde.  

Propõe-se a manutenção do carácter inclusivo, interclassista e solidário do SNS, 
redefinindo contudo de forma gradual, progressiva e evolutiva o pacote básico que 
todos devemos esperar do Sistema. 
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