
Em urgência, os portugueses
vão aos hospitais do SNS, mas
confiam mais nos privados

Há maior confiança
nos privados do que nos
públicos. Portugueses
querem mais investimento
no SNS e não parcerias
Quando têm uma situação de

urgência, os portugueses re-
correm quatro vezes mais aos

hospitais públicos (71%) do que
aos privados (16%) ou, sequer,
aos centros de saúde e USF
(11%, seis vezes menos do que
hospitais públicos), confirma a
sondagem do ISCTE e ICS re-
alizada para o Expresso e SIC,
desta vez dedicada a perceber
a avaliação feita ao estado da
Saúde em Portugal. Mas esta
realidade esconde uma prefe-
rência diferente: a confiança
nos hospitais privados é superi-
or à manifestada nos hospitais
do SNS (6,9 contra 6,5, numa
escala de O a 10).

A diferença entre o que se faz

e o que se preferia fazer é tam-
bém explicada neste inquérito:
"porque é mais barato", para
59% dos inquiridos, também
pela "qualidade do serviço"
(para 41%) e ainda pela proxi-
midade do hospital do SNS (em
30% das respostas). Já no caso
dos que responderam preferir
um hospital privado, anota o re-
latório, o principal motivo é o

"tempo de espera ser inferior"
(69%) e só depois a "qualidade
da resposta" (56%, bem acima
dos 41% registados no SNS). Vale
a pena sublinhar uma nota: cada

inquirido podia selecionar mais
do que uma razão, o que explica
o facto de a soma das percenta-
gens ser superior a 100%.

Se as razões económicas são

as que mais levam os portu-

gueses aos hospitais públicos,
torna-se fundamental perceber
que barreiras económicas es-
tes mais sentiram no acesso à
Saúde. Do inquérito podemos
olhar para o copo meio cheio
ou meio vazio. O lado otimista
é que 74% dos inquiridos as-
sumem não terem enfrentado
qualquer barreira; o lado negro
é que, num sistema de Saúde
dito como universal e tendenci-
almente gratuito, há problemas

notórios para uma fatia larga
da população, sobretudo no
acesso a medicamentos.

Assim 21% dos que respon-
deram ter tido problemas de
acesso assumem, na farmácia,
ter pedido "para trocar um
medicamento de marca por
um genérico por falta de di-
nheiro", ao passo que 11% não

compraram "todos os medica-

mentos que deviam por falta
de dinheiro". Mas há também
quem diga não ter ido a uma
urgência por dificuldades eco-
nómicas: 6% das respostas por
"falta de dinheiro", generica-
mente falando, 4% por não
terem dinheiro "para o trans-
porte até às urgências ou à con-
sulta". Segundo os dados do
relatório, "é entre a população
com mais de 65 anos que há
mais barreiras económicas no
acesso à saúde", assim como
entre os que têm menos qua-
lificações.

Outro ponto avaliado nesta
sondagem foi o das razões para
os portugueses terem contra-
tado — quando foi o caso — um
seguro de saúde privado. E aí
as três opções mais escolhidas
vieram em graus quase equi-
valentes: "A justificação mais
referida para o fazer é a rapi-
dez com que conseguem ser
atendidos (50%), logo seguida
da possibilidade de terem ser-

viços de maior qualidade (47%)
e por fazer parte de um acordo
com a empresa onde trabalham
(45%)." Mas um número signi-
ficativo de inquiridos apontou
também outra opção, relacio-
nada com o problema identi-
ficado dos atrasos nas listas de

espera do SNS: "Porque assim

consigo ir diretamente a um es-

pecialista (39%)." A possibilida-
de de incluir outros membros
da família foi também referida
por 18%. Uma vez mais, anote
que era possível aos 800 inqui-
ridos deste inquérito escolher
mais do que uma opção ao mes-
mo tempo. d.d.



NOTAS RELEVANTES DA SONDAGEM SOBRE O SNS

¦ O melhor do Algarve são os

enfermeiros: ao contrário do

que acontece em muitas
outras questões, os residentes
no Algarve não destoam,
neste ponto da avaliação,
do resto do país: nota de 7,3.

¦ É entre a população
com mais de 65 anos que
há mais barreiras económicas
no acesso à saúde.

¦ A avaliação que afeitados
profissionais é ligeiramente
superior à que é feita em

relação às instituições.

¦ Os inquiridos avaliam

positivamente os médicos

(7,2 numa escala até 10) eé na
Grande Lisboa que estes
merecem nota mais alta: 7,6.

Médicos têm grau de confiança
de 7,2, enfermeiros de 7,3, ao

passo que os centros de saúde
se ficam pelos 6,6, os hospitais
públicos ficam com 6,5.

¦ Em média, a confiança
que os inquiridos depositam
nos hospitais privados
é ligeiramente superior
à depositada nos públicos
(6,9 para 6,6).

¦ Só 3% dos que têm seguros
de saúde privados dizem ter
optado por este regime por
eleterserviçosque não estão
incluídos noutros sistemas

(ou seja, no SNS).

¦ É nas grandes cidades (com
mais de 100 mil habitantes),
com exceção de Lisboa, que a

avaliação do tempo de espera
é mais positiva (6,9 e 5,4
respetivamente). Esta

avaliação repete-se na

avaliação do tratamento
clínico (7,4) e na nota à

qualidade global do SNS (7,2).

¦ A preferência pelo reforço
do investimento público como
forma de resolver o problema
das listas de espera é

transversal a todas as

categorias. No entanto, de novo

avariação é sensível às regiões
e à dimensão do habitat
maior disponibilidade no norte
(26%) e nas cidades com mais
de cem mil habitantes (39%)
para contraiu alizar com
o privado e muito menor
disponibilidade no centro
(7%) e em Lisboa (5%).


