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Sustentabilidade do SNS
implica fazer escolhas
Mais do que falar em "falência" do Serviço Nacional de
Saúde é preciso discutir opções e fazer escolhas quando
em causa está o presente e o futuro sustentável dos
prestadores de cuidados de saúde, alertam especialistas.
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A falência éum risco no

Estado, mas não o

pode ser no Serviço
Nacional de Saúde

(SNS). Adalberto Campos Fernan-
des, ex-administrador hospitalar e

presidente da comissão executiva
do SAMS, e Diogo de Lucena, pro-
fessor naUniversidade Nova, rejei-
tam associar o conceito de susten-
tabilidade ao de falência. Para os es-

pecialistas, a sustentabilidade do
SNS passa por fazer escolhas e to-
mar decisões, face à escassez de re-
cursos.

"A sustentabilidade na saúde

não é um problema de zero ou um,
mas de escolhas. Não acho que vá
haver uma falência do sistema, a

questão é que vou ter de fazer esco-

lhas", começou por dizer Diogo de

Lucena, professor da Universidade
Nova de Lisboa, completando que
será preciso comparar entre o be-
nefício de ter custos na saúde ou
noutro sector.

O problema é que, continuou
Adalberto Campos Fernandes,
"não se pode discutir políticas pú-
blicas sectoriais sem trazer para o

processo de discussão uma aborda-

gem política Porque as escolhas são

uma opção política" e essas opções
são difíceis para os governos. Tam-
bém para o especialista em econo-
mia de saúde a afirmação de que "o
SNS está falido" não passa de "uma
retórica intimidatória" até porque
o "SNS é infalível".

O que queremos ter no SNS,

qual a participação do Estado, dos

privados e das pessoas? Estas são as

questões sobre as quais os deciso-

res políticos se têm de debruçar
para decidir qual o caminho a se-

guir. E este "processo de decisão é

politicamente custoso, mas mais

equitativo", considerou Diogo Lu-

cena, dizendo mais tarde que a
troika operou uma "mudança de
atitude nas pessoas", que tornará
esta "discussão mais serena". Cam-

pos Fernandes completou que mais
vale um processo participado de de-

cisão, do que decisões administra-
tivas de cortes.

E essa questão coloca-se por
exemplo no caso da inovação, con-
tinuou o especialista, dando como

exemplo o mais recente medica-
mento para a hepatite C. "Se decidi-
mos tratar todos os doentes que têm
indicação, o País gastará mais de mil
milhões de euros, o que representa
quase 20% do orçamento disponí-
vel", exemplificou com contas gros-
seiras. Mas por falta de decisões nes-
tes casos de inovação, a dívida à in-
dústria vai crescendo e daqui a três
anos o problema vai continuar, an-
tecipa o economista.

Os dois especialistas, que fala-
vam na cerimónia de entrega dos
"Prémios Saúde Sustentável", uma
iniciativa do Negócios e da Sanofi,
apontaram ainda para as três insti-
tuições vencedoras como exemplos
de como se pode tornar sustentável
o sistema de saúde "através da efi-
ciência e do bom uso dos recursos".
Mas Adalberto Campos Fernandes
sublinhou que haverá sempre "ser-

viços tendencialmente insustentá-
veis do ponto de vista financeiro".

Preocupação com
o futuro
No encerramento da cerimónia

"Prémio Saúde Sustentável", que de-
correu quinta-feira ao final do dia no
Hotel Ritz, em Lisboa, o director-ge-
ral de saúde, Francisco George, con-
gratulou as instituições vencedoras
e apontou para outro modo de ver a

sustentabilidade: "em saúde públi-
ca quando nos referimos à sustenta-
bilidade pretendemos antes de mais
ter a certeza que as medidas que hoje
tomamos não vão prejudicar as ge-
rações seguintes. Os filhos, os netos
e os outros que vêm a seguir. A sus-
tentabilidade está ligada ao futuro",
explicou o responsável.

Já o neurocirurgião João Lobo

Antunes, que conquistou o "Prémio
Personalidade Saúde Sustentável",
chamou ainda a atenção para outro
tipo de sustentabilidade, que é aque-
la pela qual o médico se tem batido:
"a sustentabilidade moral", da "éti-
ca e da justiça". ¦

OS VENCEDORES

Os prémios "Saúde Sustentável" fo-

ram distribuídos a Centro e a Norte do

País. Dos seis finalistas, o júri esco-

lheu três vencedores, baseando-se em

critérios de qualidade, inovação e sus-

tentabilidade, entre outros.

CUIDADOS PRIMÁRIOS
Unidade de Saúde
Familiar
de Valongo

A Unidade de Saúde Familiar de Valon-

go tem mais de 15 mil utentes inscritos,

com um média diária de cerca de 300
consultas médicas e de enfermagem. A

USF, que implementou um sistema rigo-

roso para controlar os custos e evitar

desperdícios, tem 22 profissionais, dos

quais oito são médicos, um número

igual de enfermeiras e seis secretárias

clínicas. Em 2013, foram 4319 as consul-

tas realizadas por cada médico e 4310

por enfermeira. A USF tem como priori-

dade o contacto directo com os doentes,

quer seja por e-mail ou por telefone. E

faz inquéritos anuais de satisfação a

quem recorre aos seus serviços.

CUIDADOS HOSPITALARES
Centro Hospitalar
Universitário
de Coimbra

0 Centro Hospitalar Universitário de

Coimbra (CHUC) não é apenas um, mas

seis. Mas já foram oito as instituições

agregadas neste centro, que é de resto

o maior do País. 0 CHUC, com um orça-
mento de 324 milhões, fez em 2013 mais

de 880 mil consultas e 62 mil cirurgias.

5ó pelos Hospitais Universitários de

Zoimbra (a maior instituição) passam
todos os dias mais de 18 mil pessoas, en-

tre doentes, familiares, trabalhadores

e fornecedores. 0 CHUC destaca-se pe-

las medidas de sustentabilidade que



têm passado pela fusão de serviços e

aposta na internacionalização.

ZUIDADOS CONTINUADOS
Santa Casa
da Misericórdia
de Arcos de Valdevez

:riada em 2009, dispõe de unidades de

onga e média duração, abrirá em bre-

/e uma área de convalescença e dispõe

Je clínica de fisioterapia. Fisiatras, fi-

iioterapeutas, terapeutas da fala e ocu-

jacionais, psicólogos, assistentes so-

:iais, enfermeiros e auxiliares de acção

nédica são os profissionais envolvidos

ia recuperação, com direcção técnica

Je Vânia Afonso. O júri destacou a

'abordagem holística e integradora ao

Jtente" (impacto na qualidade clínica,

esultados em saúde e experiência do

jtente) e os serviços partilhados (sus-

entabilidadeeconómico-financeira).

O neurocirurgião João Lobo

Antunes conquistou o "Prémio

Personalidade Saúde Sustentável".

Os restantes prémios foram

atribuídos ao Centro Hospitalar

Universitário de Coimbra (nos

cuidados hospitalares e com

menção honrosa pela

sustentabilidade financeira); à

SCM de Arcos de valdevez, que

venceu nos cuidados continuados,

e recebeu menção honrosa pela

qualidade e resultados em saúde;

e à USF de Valongo, vencedora dos

cuidados de saúde primários. SCM

da Marinha Grande, ACES

Gondomar e o IPO do Porto

conquistaram menções honrosas.



Defesa da ética
vale galardão
a Lobo Antunes

A semana foi de emoções fortes para João
Lobo Antunes. Despedidas, comemorações,
condecoração e galardões. O neurocirurgião
de renome internacional é o vencedor do
"Prémio Personalidade Saúde Sustentável".

Dois dias após deixar de ser um
"servidor do Serviço Nacional de

Saúde (SNS)" , o neurocirurgião
João Lobo Antunes foi galardoa-
do com o "Prémio Personalida-
de Saúde Sustentável" pelo seu

contributo para a sustentabili-
dade da saúde em Portugal.

O prémio, disse, "não con-

templa um médico que se tenha
envolvido tanto nos aspectos da

sustentabilidade financeira, mas

que toda a vida procurou a sus-

tentabilidade moral daquilo que
faz, a sustentabilidade da justi-

ça, dos princípios éticos". "Um
dos enganos mais perigosos da

classe médica é dizer que só te-
mos de nos preocupar com o

doente que está à nossa frente. A

preocupação deve-se estender

aos doentes de outros médicos e

aos futuros doentes", defendeu.

Mas o seu contributo para a

sustentabilidade do SNS não se

fica por aí. Mal chegou ao Hospi-
tal Santa Maria, há 30 anos, vin-
do dos Estados Unidos, liderou

por exemplo uma mudança que

passou por aumentar os tempos
operatórios.

ii
Um dos enganos
mais perigosos
da classe médica é
dizer que só temos
de nos preocupar
com o doente que
está à nossa frente.
A preocupação deve
estender-se aos
doentes e outros
médicos e aos
futuros doentes.

JOÃO LOBO ANTUNES
Neurocirurgião e professor
jubilado de Medicina

Momentos antes de receber

o galardão "Personalidade Saú-

de Sustentável", no âmbito da

iniciativa do Negócios e da Sano-

fi, Lobo Antunes foi surpreendi-
do pela esposa, Maria do Céu

Machado, que, num discurso di-

vertido e emocionante, o definiu

como "médico, professor uni-
versitário, director de serviço,
mas também humanista, ensaís-

ta, filósofo, pensador e pessoa".
"Generoso e vaidoso, escreve

como ninguém. E imaginativo e

criativo". Falou da sua infância

e contou como se apaixonou
pelo homem que a amiga dizia

"que só tinha 20 na faculdade e

era um exímio dançarino".
Esta foi apenas mais uma

surpresa ajuntar a uma semana
de fortes emoções. Terça-feira o

neurocirurgião deu a sua última
aula na Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa e re-
cebeu a medalha de honra da

mesma faculdade e a Ordem Mi-
litar de Santiago de Espada, pe-
las mãos de Cavaco Silva.

No dia seguinte completou
70 anos e deixou o serviço de

neurocirurgia do Santa Maria. E

embora destacando a importân-
cia da prática privada na sua

vida, o médico não hesitou em
dizer que o seu "verdadeiro or-

gulho é o SNS".

Reconhecido internacional-

mente, Lobo Antunes foi o pri-
meiro médico a implantar o olho

electrónico num invisual, em
1983, ejá recebeu vários prémios
e condecorações, de onde se des-

tacam o Prémio Pfizer, em 1969,
e o Prémio Pessoa, em 1996. 0
professor catedrático jubilado,
foi director de serviço de neuro-



cirurgia do Santa Maria até à se-

mana passada, mandatário das

candidaturas a Presidente da

República de Jorge Sampaio
(1996) e de Cavaco Silva (2006),
e integra desde então o Conse-

lho de Estado. ¦ mc


