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Pedro Pita Barros aponta como desafi o para o SNS a conclusão das reformas em curso

Onde estaremos no próximo relatório?

«Não há soluções certas»
Quem também marcou presença na apresentação do relatório português foi Josep Figueras, director do European Observatory 
on Health Systems and Policies, para falar do impacte da crise nos sistemas de Saúde europeus. E que impacte terá? 
Na realidade, ninguém tem muitas certezas sobre como será o sector da Saúde quando a crise económica e financeira for ultra-
passada, mas Josep Figueras está convencido de que «não há soluções certas» para lidar com os problemas actuais, apenas 
«possibilidades e opções». Todavia, o que parece estar a acontecer é que muitos países europeus estão a aproveitar o cenário 
actual para tirar da gaveta algumas das matérias que tinham lá sido guardadas.
Não obstante, são muitas as dúvidas que pairam sobre as mentes dos especialistas: Será este o momento para questionar o 
Estado social e a sua sustentabilidade?, será este momento uma ameaça para esse mesmo Estado social ou na realidade será 
uma oportunidade para aplicar muitas das medidas que há mais de 10 anos andam a ser apregoadas?
«Não sabemos se a crise será uma bênção ou um desastre», admitiu o director do EOHSP, lembrando à assistência que a 
sustentabilidade «é um constrangimento» que não deve ser encarado como um «objectivo da política». Segundo o responsável, 
este é um bom momento para advogar pelo sector da Saúde, em conjunto com outros como a Educação, fazendo ver que é um 
bom investimento.

São tantas as movimentações no sector da Saúde que, para Pedro Pita Barros, é um desafi o tentar perceber como é que o serviço público fi cará 
depois destas mudanças

Na apresentação do relatório sobre o sistema
de Saúde português foram mais as dúvidas 
levantadas do que as respostas. Pedro Pita Barros 
diz que com tantas reformas a acontecer
ao mesmo tempo o futuro apresenta-se imprevisível

Rita Vassal

Pedro Pita Barros, Sara Ribeirinho Machado e 
Jorge Simões foram os responsáveis pelo relatório 
português nos trabalhos apresentados pelo European 
Observatory on Health Systems and Policies (EO-
HSP). Coube ao economista da Universidade Nova 
de Lisboa apresentar, no passado dia 10, os dados 
sobre o sistema de Saúde nacional, mas, depois de 
o trabalho estar finalizado, Pedro Pita Barros ficou 
com mais dúvidas do que certezas quanto ao futuro 
do sector em Portugal.

Inequívocos, garantiu o professor de Economia, 
foram os bons resultados que a equipa encontrou nos 
indicadores de saúde dos portugueses e a evolução 
positiva que têm tido ao longo das últimas décadas. 
«Mas será que estes dados continuarão a ser verdade 
no próximo relatório?»

A pergunta ficou no ar e as incertezas de Pedro 
Pita Barros são demonstrativas do cenário pouco 
concreto que a Saúde viverá nos tempos que aí vêm. 
Será possível continuar a melhorar os indicadores 
de saúde quando se tem assistido a um aumento dos 
co-pagamentos por parte da população no acesso aos 
cuidados e aos medicamentos?

Continuaremos a melhorar os resultados se a 
maioria das medidas que estão a ser desenhadas para 
melhorar a sustentabilidade do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) incidem sobretudo «na prestação de 
cuidados» e não «na introdução de uma transformação 
radical do sistema»?

Estas foram algumas das dúvidas que o pales-
trante deixou à assistência repleta de representantes 
do sector e que advêm do trabalho realizado para 
o relatório. As indagações surgem também, como 
reconheceu Pedro Pita Barros, porque a estrutura 
de governação do sistema de Saúde português «é 
pesada» e tem muitas coisas a acontecer ao mesmo 
tempo. Exemplo disso mesmo são os diferentes 
movimentos das reformas estruturais em curso. Se 
por um lado há uma tentativa de «redução de estru-
turas» com a extinção de organismos como o Alto 
Comissariado da Saúde ou o Instituto da Droga e da 
Toxicodependência — cujas funções serão integra-
das noutras estruturas do Ministério da Saúde —, 
por outro assiste-se igualmente a um movimento de 

«fragmentação» com o surgimento das unidades de 
saúde familiar e a organização dos agrupamentos de 
centros de saúde. 

Os investigadores encarregues da realização do 
relatório não sabem, com as movimentações na es-
trutura do SNS, como é que o sector será daqui a três 
anos e um dos desafios será mesmo saber como é que 
o serviço público ficará depois destas mudanças.

É preciso concluir as reformas
Perante o cenário de constrangimentos económi-

cos e financeiros e as necessidades encontradas no 
terreno, a equipa que preparou o relatório identificou 
aqueles que serão os principais desafios para as equi-
pas governativas nos próximos tempos. Pedro Pita 
Barros lembrou que foram iniciadas várias reformas 
na primeira década deste século — como a reforma 
dos cuidados de saúde primários e a dos cuidados 
continuados — «que não estão completas» e um dos 
desafios é, na realidade, concluí-las. Para os investi-
gadores, sublinhou o economista, «não faz sentido» 
ter metade do País coberto por USF e outra metade 
sem sequer conhecer este novo modelo organizativo. 
O mesmo acontece com a cobertura da rede de cuida-
dos continuados integrados, mais concentrada numas 
regiões que noutras.

O economista falou igualmente do desafi o da «re-
defi nição» da oferta de cuidados e puxou do exemplo 
dos resultados positivos alcançados na diminuição 
da taxa de mortalidade infantil. O sucesso alcançado 
nesta área é, para os investigadores, exemplo de como 
os encerramentos de unidades «são parte da resposta 
para ter mais efi ciência».

O sector farmacêutico será outro desafi o para a tu-
tela, pois com níveis de co-pagamento das terapêuticas 
que podem chegar ao desembolso de 60% do valor 
por parte do doente poderá fi car em risco o acesso a 
terapêuticas no ambulatório.
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