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Saúde Um dos desafios para 2030 é a melhoria do acesso

à saúde das populações mais discriminadas e fragilizadas

A nuvem da exclusão social



Texto ANDRÉ RITO

oi abandonado pelos
pais e viveu anos na
rua. P. cruzou pela pri-
meira vez as portas da
Fundação Portuguesa
a Comunidade Contra
aSida(FPCCSIDA),no
Porto, para fazer um
teste de VIH. Trabalha-

dor de sexo, pertencia a um grupo
de risco, e já contraíra um infeção
sexualmente transmissível, tratada
no Centro Hospitalar do Porto. Mas,
apesar da desconfiança, o resultado
do teste rápido feito na ONG foi ne-
gativo. Hoje faz voluntariado. "Uma
pessoa muito bonita", diz Filomena
de Aguiar.

A psicóloga clínica e presidente
do Conselho de Administração da
FPCSIDA está à frente de um pro-
jeto social com transexuais. O obje-
tivo é apoiar um grupo "altamente
discriminado", através de visitas
domiciliárias e acompanhamento
de doentes com VIH e hepatite. Com
quatro médicos, dois enfermeiros e
dois psicólogos, o projeto integra
dezenas de voluntários. P., que en-
tretanto se submeteu a uma cirurgia
de mudança de sexo, é um deles.
Continua a ser acompanhado pelos
técnicos da fundação.

"Faz o teste todos os meses, conti-
nua negativo. Uma pessoa extrema-
mente culta, com um percurso difícil,
e com muito interesse em ajudar
pessoas como ela", diz Filomena, à
frente da Fundação há quase duas
décadas. A ONG tem uma parceria
com o Centro Hospitalar do Porto
(CHP), para onde são encaminhados
os doentes diagnosticados com VIH
ou hepatite. "A retenção dos doentes
no serviço de saúde é muito impor-
tante, para que seja feito o acom-
panhamento", diz a psicóloga, cuja
organização que dirige tem perto de
200 casos de transexuais sinalizados.

"Com este projeto queremos che-

gar aos 300", afirma ao Expresso.
O projeto social foi um dos vencedo-
res do programa Programa Gilead
Génese, que distingue ideias que
contribuem para a otimização de
práticas clínicas e para a melhoria
da qualidade de vida dos doentes
(ver caixa). À semelhança das edi-
ções passadas, o programa deste

ano, que conta com o alto patrocínio
da Presidência da República, volta
a apoiar projetos nas áreas da he-
mato-oncologia, doenças hepatites
virais e metabólicas e na infeção por
VIH/sida.
Graves limitações no acesso
aos cuidados em Faro
Mas o evento não foi apenas o reco-
nhecimento de quem luta pelo acesso
à saúde das populações mais fragi-
lizadas. Além do apoio a iniciativas
comunitárias — como a do programa
Incide — e a projetos de investigação
em diferentes instituições ligadas à
ciência, foi também pretexto para dis-
cutir o futuro da saúde em Portugal,
num debate dedicado ao tema "Saú-
de 2030: os desafios para a próxima
década".

Isabel Galriça Neto, ex-deputa-
da do CDS-PP, médica especialista
em Cuidados Paliativos e uma das
convidadas para o debate, lamenta
que estes doentes sejam "estigma-
tizados". "Acontece também com
os doentes terminais, com doenças
raras, entre outros. E estas associa-

ções e ONG são importantes porque
não permitem que o assunto caia em
esquecimento." "No ano passado
recebemos vários associações com
queixas por cortes em vários hos-

pitais, como aconteceu em Faro,
com graves limitações no acesso
aos cuidados, quer da hepatite C

quer do VIH. Considero que tem
havido um retrocesso nesta ma-
téria."

Apesar disso, e da falta de apoi-
os que tem sentido, Filomena de

Aguiar diz que o acesso aos me-
dicamentos para tratar as doen-
ças retrovirais é "dos melhores
da Europa". "Os doentes têm
acesso à medicação gratuita, a
alguns exames e o tratamento
não é recusado a ninguém. O que
acontece é, por vezes, haver lis-
ta de espera. Mas se houver um
atraso da farmácia na entrega
dos medicamentos, por exemplo,
a ONG imediatamente intervém",
afirma.

As listas de espera foram notícia
esta semana depois de ter sido re-
velado o Relatório Anual sobre o

Acesso a Cuidados de Saúde nos
Estabelecimentos do Serviço Na-
cional de Saúde e Entidades Con-
vencionadas. Após uma quebra em

2018, as listas de espera para ci-

rurgia aumentaram perto de 18%,
tendo ultrapassado pela primeira
vez a marca de 50 mil utentes que
aguardam cirurgia fora do prazo
previsto na lei. No total há cerca de

245 mil pessoas à espera.
"Não me surpreendem estes

tempos de espera desadequados",
comenta Isabel Galriça Neto. Al-
guém com uma lesão maligna bem
pode esperar para morrer. O bom
funcionamento dos hospitais não
tem apenas que ver com produ-
ção (número de consultas, exames,
cirurgias). Olhando sectorialmente
só para a produção, poderia dizer-
-se que estão a funcionar melhor.
A questão é se estão a responder às

necessidades das pessoas, o que fica

por fazer", questiona.
Os executantes
gastam mal o dinheiro?

Numa altura em que se discute o
financiamento do SNS, a digitali-
zação e os desafios da tecnologia,
a fuga de médicos para o privado,
Correia de Campos, ex-ministro da
Saúde, acredita que o problema não
está relacionado com o tão propa-
lado "subfinanciamento" mas com
a suborçamentação inicial. "Todos
os ministros das Finanças acham
que os executantes gastam mal o
dinheiro. A primeira dotação é in-
ferior às necessidades previsíveis,
depois vai-se distribuindo ao longo
do tempo, na convicção de que man-
tendo as pessoas à fome elas comem
menos. Mas quando se apanham
com comida, comem demais e têm
AVC", afirma o agora presidente do
Conselho Económico e Social.

Sobre "o que fica por fazer", Gal-
riça Neto afirma que os hospitais
públicos têm um "problema de or-
ganização", de falta de autonomia
das instituições e a desadequação
dos serviços, tendo em conta as al-
terações demográficas em Portugal.
"Os utentes que procuram hoje o
SNS são doentes crónicos. O sistema
está pensado para atender apenas a
doença aguda. E isso faz com que se

gaste mal o dinheiro."
"É necessário uma inversão to-

tal do sistema", diz Ana Escovai,
professora associada de Políticas e

Administração de Saúde, e gestora
hospitalar. "A minha preocupação é



olhar para as pessoas, que são muito
diferentes de há alguns anos, a po-
pulação está mais envelhecida e com
mais doenças crónicas." Estima-se
que daqui a 30 anos, Portugal terá
uma das maiores taxas de envelhe-
cimento. "Serão precisas outras res-
postas. Podemos injetar o dinheiro
que quisermos, sem mais organiza-
ção vamos continuar iguais", con-
clui Isabel Galriça Neto.

\Q GILEAD
CONFERÊNCIA E PRÉMIOS
O Expresso associou-se
à entrega dos Prémios
Gilead Génese para debater
os principais desafios

para 2020, onde temas
como o envelhecimento,
as doenças crónicas e
os cuidados de saúde
prometem marcar a agenda

VENCEDORES DA 6^ EDIÇÃO

PROJETOS DE INTERVENÇÃO
COMUNITÁRIA
¦ Instituição: hundaçao

Portuguesa
A Comu nidade Contra a Sida

¦ Áreas: Hepatitesviraise metabólicas

infeção VI H/Sida

¦ Instituição: GAT — Grupo Portuguêf
de Ativistas sobre Tratamentos VI H/
Sida — Ped ro Santos

¦ Áreas: Hepatitesviraise metabólicas

infeção VI H/Sida

¦ Instituição: AJPAS¦ Áreas: Hepatitesviraise metabólicas

infeção VI H/Sida

¦ Instituição: Associação de

Infeciologistas do Norte
¦ Áreas: Hepatitesviraise metabólicas

infeção VI H/Sida

¦ Instituição: Bué Fixe — Associação
de Jovens

¦ Áreas: Infeção VI H/Sida

PROJETOS
DE INVESTIGAÇÃO

¦ Instituição: Universidade Nova de
Lisboa

¦ Áreas: Doenças hepáticas virais e

metabólicas

¦ Instituição: Instituto de Medicina
Molecular João Lobo Antunes

¦ Áreas: Hemato-oncologia

¦ Instituição: Instituto Gulbenkian de
Ciência da Fundação Calouste
Gulbenkian

¦ Áreas: Doenças hepáticas virais e

metabólicas

¦ Instituição: Instituto de Medicina
Molecular João Lobo Antunes

¦ Áreas: Hemato-oncologia

¦ Instituição: Instituto de Medicina
Molecular João Lobo Antunes

¦ Áreas: Infeção VI H/Sida

¦ Instituição: CQB-Farma
¦ Áreas: Infeção VI H/Sida

¦ Instituição: Faculdade de Medicina
Veterinária — CIISA — Universidade
de Lisboa

¦ Áreas: Hemato-oncologia

¦ Instituição: Fundação
Champalimaud

¦ Áreas: Hemato-oncologia

Ricardo Costa, diretor-geral de informação da Impresa, moderou o debate
que contou com Correia de Campos, presidente do Conselho Económico e
Social, e com a médica e ex-deputada Isabel Galriça Neto (os três na foto).
Também participaram Ana Escovai, professora da Escola Nacional de Saúde
Pública e Alexandre Francisco, professor do Instituto Superior Técnico


