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O
Sistema Público de Saúde Portu-
guês tem alcançado, nalguns domí-

nios, resultados importantes. No
entanto, alguns aspetos da qualida-

de de prestação de cuidados, e do volume
de recursos consumidos, estão aquém do

desejável.
Os deficits qualitativos traduzem-se sob

diversas formas, algumas menos percetí-
veis. São do conhecimento público as listas
de espera para consultas ou cirurgias e,
ainda, os problemas de atendimento nas

urgências. Menos evidentes, outros proble-
mas maiores não deixam de ser igualmen-
te importantes. A negação prática da possi-
bilidade do doente escolher onde, e por
quem, quer ser tratado constitui uma das
mais significativas insuficiências do Servi-

ço Nacional de Saúde. Em teoria, este direi-
to está assegurado. Na prática, restrições
impostas às instituições cerceiam esta pos-
sibilidade. Por exemplo, a ausência de li-
berdade dos hospitais para tratarem todos
os doentes que a eles pretendem recorrer
é limitada pelo atual modelo de contratua-
lização orçamental obrigatória. Para quan-
do a liberdade do doente realmente esco-
lher o seu médico e de uma instituição tra-
tar todos os doentes que a ela pretendem
recorrer ? Quando será que o financiamen-
to acompanha o doente para a instituição
onde ele quer ser tratado ? Se os doentes
forem questionados, a resposta será muito
clara.

Se em muitos aspetos o Sistema Público
de Saúde tem revelado ser eficaz, a sua efi-
ciência tem deixado muito a desejar. É hoje
claro que muitos investimentos foram inú-

teis e que muitos recursos continuam a ser

desperdiçados. O excesso de hospitais e de
camas de internamento, é, nalgumas zonas
do país, bem evidente. De igual forma, mui-
tas unidades de saúde não têm a melhor
gestão clínica. Vítima da permanente mu-
dança de opções políticas, e da legislação
em vigor, a gestão intermédia na área da
Saúde tem sentido dificuldade em atingir
níveis elevados. A política de recursos hu-
manos é, no mínimo, desastrosa e a aplica-
ção dos melhores padrões de gestão clínica
não é incentivada. Assegurar um futuro viá-
vel, e de qualidade, para o Sistema Público
de Saúde passa pela obtenção de um amplo
consenso político em torno do seu formato
e das suas regras. Complementar ao desíg-
nio político, tem que ser implementada
uma nova forma de gestão institucional
que assente na obtenção e na verificação de
resultados. Torna-se necessário promover
os melhores, dar oportunidades aos jovens
e fazer auditorias periódicas e imparciais.

O horizonte indesejado, da falência do Sis-

tema Público de Saúde, tem que ser evita-
do. Sabendo que bons cuidados de saúde
são mais baratos, a qualidade, para além de

um desejo comum, é um imperativo de so-
brevivência. Da mesma forma, melhorar a
eficiência, obtendo bons resultados e gas-
tando menos recursos, é uma condição ne-
cessária à viabilidade do Sistema.

A Saúde em Portugal tem que partir para
um novo paradigma. Um modelo que res-
peite os desejos dos cidadãos, mas que, as-
sente em premissas de qualidade e eficiên-
cia, seja duradouro e cumpra a sua missão
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