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PEDRO VILELA

Preço dos medicamentos é a principal 
barreira no acesso à saúde

O preço das taxas moderadoras nas 

consultas e exames médicos e o custo 

dos transportes até aos centros de 

saúde ou hospitais não foram um 

problema signifi cativo para a maior 

parte dos doentes durante os anos de 

crise. A principal barreira no acesso 

a cuidados de saúde foi o preço dos 

medicamentos, o que se faz sentir 

ainda mais entre desempregados, re-

formados e nas camadas da popula-

ção com rendimentos mais baixos. 

As conclusões fazem parte de um es-

tudo encomendado pelo ministro da 

Saúde à Nova School of Business and 

Economics. O trabalho apresentado 

ontem traça, em geral, uma avalia-

ção bastante positiva da legislatura 

de Paulo Macedo, defendendo que 

nos últimos anos foram reduzidas 

as assimetrias nacionais no acesso 

à saúde.

“Nesta quarta-feira, véspera de 

domingo”, foi uma das frases repeti-

das durante a apresentação, em jeito 

de brincadeira, dada a proximidade 

entre a publicação do trabalho coor-

denado pelo economista Pedro Pita 

Barros e as eleições legislativas de 4 

de Outubro. Aliás, num comentário 

ao trabalho Políticas Públicas na Saú-

de: 2011-2015. Avaliação do Impacto, 

o também economista João Duque, 

do ISEG — School of Economics and 

Management, ironizou que “quan-

do o avaliador é pago pelo avaliado, 

ou convidado, é lícito que se colo-

que a questão da independência”. 

O académico destacou ainda que 

“não há nenhum português que 

possa concordar individualmente” 

com as conclusões do trabalho, que 

indicam que o Serviço Nacional de 

Saúde está a proporcionar uma me-

lhor resposta.

Contudo, Pita Barros, também 

vice-reitor da Universidade Nova 

de Lisboa, frisou a independência 

do estudo, com base em indicado-

res quantitativos, mas admitiu que 

“pode ter múltiplas leituras no mo-

mento em que cai”. Nas principais 

conclusões, o especialista sublinhou 

que o objectivo de dar a cada portu-

guês um médico de família falhou, 

mas adiantou que a forma como foi 

feito o reforço a nível nacional “ate-

nuou as desigualdades sociais”. No 

trabalho, a equipa cruzou as zonas 

não procuraram os serviços de saú-

de. Entre os que procuraram, hou-

ve menos pessoas a recorrerem às 

consultas de urgência nos centros de 

saúde e também menos nos hospitais 

públicos. Porém, aumentaram signi-

fi cativamente (de 15,5% em 2013 para 

29,2% em 2015) o total de pessoas 

que marcaram consulta no médico 

de família. Subiu também de 2% pa-

ra 5% o peso das pessoas que foram 

a uma urgência num hospital priva-

do, mas caiu o número de doentes 

a deslocaram-se a consultórios par-

ticulares. De destacar também que 

houve 5% de pessoas a optarem por 

consultar um farmacêutico, quando 

há dois anos eram menos de 0,4%.

Dos 15% que não foram a nenhum 

serviço, quase 70% automedicaram-

se. Questionados sobre a razão de 

não terem procurado profi ssionais 

de saúde, 91,5% das pessoas disse-

ram que o caso não era grave, quan-

do em 2013 eram 82,7%. Só 2% das 

pessoas admitiram não ter dinheiro 

para a taxa moderadora. O trabalho 

aprofundou o tema das difi culdades 

fi nanceiras e, segundo Pita Barros, 

“quando não se procura o sistema de 

saúde, o principal motivo não está 

nas barreiras de acesso”. O econo-

mista adiantou que só nas classes 

com menos rendimentos é que a 

falta de dinheiro justifi cou que não 

se fosse a uma urgência (13,3%). O 

economista salientou que o preço 

dos medicamentos chegou a impedir 

um quarto das pessoas com menos 

rendimentos de aviarem a totalidade 

das receitas. Curiosamente, o hábi-

to de pedir a troca de um medica-

mento de marca por um genérico 

é mais frequente nos rendimentos 

mais elevados.

O ministro da Saúde, presente na 

sessão, defendeu que tem sido alvo 

de várias avaliações, rejeitando qual-

quer coincidência com o período de 

campanha e lembrou o “contexto 

totalmente fora do normal” em que 

governou. Sobre o problema do pre-

ço dos fármacos Macedo contrapôs: 

“Foi precisamente aquela [área] em 

que ao longo destes quatro anos fi ze-

mos o esforço de baixar [os valores].” 

“Todas as pessoas viram o preço dos 

medicamentos baixar e consumiram 

mais embalagens. Se não tivesse sido 

feita esta baixa de preços, nas condi-

ções económicas e sociais adversas 

o acesso à saúde seria muito mais 

difícil”, concluiu.

Paulo Macedo destacou que, apesar de tudo, reduziram o preços dos fármacos

Estudo encomendado pelo Ministério da Saúde diz que a tutela conseguiu reduzir as desigualdades 
no acesso à saúde nos últimos anos e faz avaliação positiva da maior parte das políticas seguidas

Saúde 
Romana Borja-Santos

Camas dos hospitais ocupadas por casos sociais

M
uitas das camas de 
internamento dos hospitais 
continuam ocupadas por 
pessoas, sobretudo idosas, 

que já não precisam de cuidados 
de saúde especializados, mas 
que não têm para onde ir após a 
alta. O ministro da Saúde, Paulo 
Macedo, admitiu ontem, véspera 
do Dia Internacional do Idoso, 
que os chamados “casos sociais” 
continuam a ser um problema, 
mas garantiu que mesmo assim 
os hospitais e a Segurança Social 
têm tentado encaminhar estas 
pessoas para outras respostas, 
como os lares ou os cuidados 
continuados.

“Durante este período de 
quatro anos tivemos mais 
casos sociais e não é tarefa 
dos hospitais ter pessoas que 

não precisam de lá estar por 
razões de saúde”, afirmou 
Paulo Macedo aos jornalistas, à 
margem de uma apresentação 
de um estudo da Universidade 
Nova de Lisboa sobre as políticas 
públicas de saúde tomadas 
nesta legislatura. 

Mesmo assim, o ministro 
defendeu que “houve uma 
muito melhor articulação 
com a Segurança Social e 
uma criação de um melhor 
reencaminhamento de pessoas 
necessitadas, em que se 
conseguiu uma maior agilização 
no encaminhamento para outras 
valências, como lares”.

Contudo, o protocolo com a 
Segurança Social para resolver 
de forma mais ágil este problema 
foi assinado há vários meses 

e ainda não saiu do papel, 
noticiou a Antena 1, adiantando 
que só no Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia/Espinho 
já foram contabilizados neste 
ano 27 casos de pessoas que, 
por motivos sociais, ficaram 
internadas após a alta. Em 2014 
tinham sido 41 e em 2013 o 
número ficou-se pelas 33.

Questionado sobre o tema, o 
ministro reiterou que as pessoas 
estão a ser encaminhadas e 
que “a questão é o ritmo a que 
isso é feito”. Macedo admitiu, 
no entanto, que o principal 
problema continua a fazer-se 
sentir na região de Lisboa e Vale 
do Tejo, onde frisou que, apesar 
de tudo, existiam 1200 camas de 
cuidados continuados há quatro 
anos e que agora são 2000. R.B.S.

com mais pessoas sem médico de fa-

mília com o poder de compra nessa 

mesma região e encontrou uma “re-

dução destas assimetrias de natureza 

geográfi ca”. Isto é, “a existência de 

utentes sem médico de família tem, 

nos dias de hoje, menor diferença 

de incidência geográfi ca face ao que 

sucedia em 2011”.

Concretamente sobre o acesso um 

inquérito feito para o estudo permi-

tiu perceber que quase 48% dos par-

ticipantes se sentiram doentes pelo 

menos uma vez entre Junho de 2014 

e Maio de 2014. Destes, quase 15% 


