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KJ fftGUf o seu, o nosso SNS. É este o tema do 1." Congresso do Serviço Nacional de Saúde, que hoje termina em Lisboa.
O objetivo era mobilizar pessoas - "das não habituais, que não sejam as de sempre" -para a discussão de "uma matéria que

interessa a toda a gente", explica o ex-presidente da Escola Nacional de Saúde Pública, Constantino Sakellarides.

Porque as pessoas deixaram de sentir o SNS como seu e esse é o primeiro passo para sua destruição, argumenta

"O SNS só sobrevive se a classe média
estiver disposta a pagar"

Congresso termina hoje na Aula Magna, em Lisboa, e vai dar a origem a um livro branco sobre o SNS

PATRÍCIA JESUS

O objetivo do congresso é recolher
contributos para pensar o SNS no
futuro. Há razões para temer pela
sobrevivência do SNS?

Muitíssimas, e não são todas recen-
tes. Há fatores conjunturais, mais
atuais, e outros mais profundos.
Começando por estes últimos: eu
lembro-me de quando as pessoas
apareciam nos postos da Caixa, ba-
tiam no balcão e exigiam ser aten-
didas, porque descontavam para a
Caixa. Com a evolução do sistema
o SNS passou a ser financiado pelo

Orçamento do Estado. Houve boas
razões macroeconómicas para isso,

para não depender diretamente de

um imposto sobre o trabalho, mas
também teve riscos: as pessoas per-
deram o sentido de pertença.
Passaram a ser induzidas a pensar
que isto é do Estado, algo vago e abs-

trato. E não é, é delas. É o seu Serviço
Nacional de Saúde, como dizia um
panfleto inglês de 1948 que expli-
cava o funcionamento do sistema
aos britânicos.

Quais são as novas ameaças?
Os aspetos conjunturais atuais

criam novos problemas e agravam
outros. Hoje temos a ditadura de
uma política sobre todas as outras,
com os interesses financeiros e eco-
nómicos apredominar sobre quais-
quer outros. O Programa de Ajus-
tamento, em que não há uma linha
sobre o impacto das medidas no
bem estar das populações, é para-
digmático. As questões que são fun-
damentais para as pessoas e que
elas compreendem, como a saúde,
estão no fundo e as que elas não per-
cebem estão no topo. Ninguém põe
a questão do bem estar em cima da



mesa, quando o que todos quere-
moséter uma vidarazoável. Os pró-
prios tratados europeus dizem que
é obrigatório considerar o impacto
das medidas na saúde. Por isso é que
dizemos que discutir o SNS é discu-
tir o futuro das instituições e o futu-
ro da Europa.
Qual é o principal defeito do SNS?

Uma instituição é um reflexo do País,

pode puxarpor ele mas não desco-
la. O SNS está em Portugal, conti-
nua a ser uma instituição portugue-
sa, com os defeitos portugueses.
Mas o maior defeito é não ser nosso,
no sentido em que não sabemos

que é nosso. Houve um ministro
quefoiconvencidoacriarumaiden-
tidade para o SNS, com uma ima-

gem, um símbolo, e já estava tudo
a andar quando veio o ministro se-

guinte e acabou com o projeto, em-
bora tivesse de pagar os compro-
missos já assumidos. Agora nas re-
ceitas até aparece o Governo de

Portugal. Que tem o Governo a ver
com as receitas? É a governamen-
talização da saúde. O SNS é um dos
maiores sucessos da nossa demo-
cracia e um património, e não é tra-
tado como tal.
Uma classe média que não vê o
SNS como seu e usa seguros vai
estar disposta a pagar?
Não, e o sistema só sobrevive se a
classe média estiver disposta a pagar
para eles e para os que não podem.
É essencial para a sustentabilidade

política.
Nesse sentido, dizer que quem
tem mais deve pagar mais é um
argumento racional ou uma
ameaça àuniversalidade do SNS?
É não compreender os princípios
do contrato social. O
contrato social surgiu
na Revolução Indus-
trial e foi vivido mais in-
tensamente nos países

que a viveram e tive-
ram de enfrentar as
tensões causadas pela
mudança. Nos países
que importaram o mo -

delo nunca se explicou
bem os princípios: solidariedade,

pagar de acordo com o rendimen-
to; previdência, pagar quando se é

saudável e receber quando se é idoso

e doente; e universalidade. É preci-
so torná-los tangíveis. Quando se

pergunta às pessoas se acham bem

que o Belmiro de Azevedo pague o

mesmo que os outros quando vai
ao hospital as pessoas dizem que
não. Mas não percebem que se o sis-

tema funcionar já pagou muito mais
através dos impostos. E quando
vamos ao hospital somos todos tra-
tados da mesma maneira, as dife-

renças não são trazidas para a doen-

ça. É isso que diz o contrato social.
O que está em causa são estes prin-
cípios, o resto é camuflagem. Mas
se não queremos isto, se preferimos
um caminho egoísta, se rejeitamos
ser solidários, fazer parte da mesma
família, então é preciso assumi-10.

Que cenários existem para a evo-

lução do SNS, que alternativas?
Há dois grandes cenários e varia-
ções entre eles. O cenário bom, se

conseguirmos mobi-
lizar o que temos de
melhor, é a sobrevi-
vência de um bom
SNS, um bom sector
privado e um bom
sectorsocial.Ummau
cenário é o desman-
telamento progressi-

vo do SNS, que vai
dando lugar a um ter-

ritório servido por multinacionais
da saúde, com centros de decisão

emNovalorque, São Paulo, Luanda.
Vamos consumir serviços de saúde
como consumimos outros. Que eu
não tenha influência na Zara ou no
McDonakTsnão me incomoda, mas
aceitar isso na saúde... E alguns se-
tores da população vão ficar sem
acesso. Vamos voltar ao que éramos,
mas com outra sofisticação e inter-
nacionalização.

a
Agora nas receitas

até aparece
o Governo

de Portugal"




