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Governo admite

regresso à
exclusividade dos
médicos no SNS



Marta Temido Ainda não avançou com algumas das

mudanças que defendia, mas está a trabalhar no regresso da
dedicação exclusiva dos médicos no serviço público. E lamenta
a "campanha" contra o SNS, sem criticar Centeno
Hora da Verdade
Alexandra Campos, Eunice
Lourenço Renascença

"reerguer" o Serviço
de Saúde (SNS), diz a

ministra da Saúde, Marta
Temido, que destaca a

de "aumentar a
do sector para

responder a uma pressão crescente
da procura por consultas e

cirurgias. Admite o regresso à

dedicação exclusiva dos médicos no

serviço público, com remuneração
acrescida, que deixou de ser

possível há uma década no Governo
de Sócrates, e a hipótese de os

médicos recém-formados terem de
ficar durante algum tempo no SNS,
num "pacto de permanência" .

O Relatório da Primavera do
Observatório dos Sistemas de
Saúde conclui que o Serviço
Nacional de Saúde (SNS) tem de
ser repensado. Exactamente o

que defendia antes de ser
ministra, mas ainda não fez
nada... Porquê?
Não considero que seja precisa essa
ideia. Mudar por mudar é curto.

Aquilo que é essencial é ir fazendo

pequenas mudanças, adaptações
quase que de relojoaria fina, num
sistema que, genericamente, é um
bom sistema, mas que tem alguns

aspectos em termos de acesso, de

satisfação dos profissionais de saúde,
de necessidade de reforço de

investimento, que carecem de

mudanças.
Os sindicatos médicos dizem que
já não é possível continuar com
as negociações e apelam ao

primeiro-ministro, de novo.
Acha que vai ser possível
retomar as negociações?
As negociações não estão

interrompidas. Não gostaria de

caracterizar muito aquilo que são as

opções das estruturas sindicais. De

alguma forma parece-me muito
aquela atitude de "a mãe não dá,

vou pedir ao pai".
Todos os dias temos notícias da
falta de condições de
atendimento. O sistema está a
entrar em colapso ou há uma
campanha contra o Governo?
Não há uma campanha contra o

Governo, há uma campanha contra
o Serviço Nacional de Saúde,
claramente. Sejamos objectivos: há

problemas no SNS. Mas então
nunca há problemas de escalas que
não são respeitadas, ou de

condições hoteleiras que não
funcionam no sector social, no
sector privado?
O secretário-geral do Sindicato
Independente dos Médicos (SIM)
disse que este Governo, ao

descapitalizar o SNS, foi o que
mais fez pelos interesses

privados na saúde.
Este Governo não descapitalizou o
SNS. Temos hoje mais de dez mil
milhões de euros afectos ao

orçamento do SNS através do

Orçamento do Estado e mais de
10.800 profissionais de saúde do

que tínhamos no início da

legislatura.
Mas o recurso aos serviços
privados está a aumentar...
Isso não é uma evidência de que o
SNS não está a responder às

necessidades actuais dos

portugueses, que são cada vez mais

complexas. Nesta legislatura os

tempos de espera aumentaram. É

um facto. O que é que está por trás?

Temos um aumento da procura. Em

média, a procura de doentes por
cirurgia cresceu 6% e a procura por
consultas hospitalares cresceu 5%.
Como é que o SNS se comportou,
em relação a isto? Aumentou [a

resposta] de 2015 para 2018.

Admite repensar ou voltar à
exclusividade dos médicos no
SNS?

Isso é uma proposta, é uma linha de
desenvolvimento que está no

programa do actual Governo e que
está na Lei de Bases da Saúde...
E que é uma reivindicação dos
médicos?
Agora sim.
Quando é que será possível
avançar com dados mais
concretos?
O primeiro aspecto é a definição
daquilo que é o quadro da Lei de
Bases da Saúde ainda em discussão.

O segundo é a necessidade de

avaliação de como é que essa opção
iria ser feita e nós estamos a
trabalhar nisso. Está a ser
constituído um grupo de estudo

para esse tema e para os modelos
remuneratórios dos profissionais de
saúde. A dedicação exclusiva é

apenas um caminho. Precisamos
de garantir que a produtividade
melhore. Isso pode-se fazer pela
dedicação plena, que não será

nunca uma imposição, terá de ser
uma opção com valorização
remuneratória e não poderá ser
uma generalização.
Nunca será algo como o que
acontece com os pilotos da Força
Aérea que têm de ficar uns
tantos anos no serviço público...
Isso é outra dimensão do tema, a
discussão sobre se devemos ou não

garantir que os profissionais que são
formados no SNS têm um pacto de

permanência.
Mas vai avançar por aí ou não?
Isso é um aspecto que nunca

poderia ser anunciado a meio do

jogo. Teria de ser apenas para quem
estivesse a iniciar o jogo e que tem
de ser feito com uma discussão e

uma negociação.
Tudo isto parece ser um adiar de
decisões difíceis para um
próximo mandato...
Não vale a pena estar a discutir na

praça pública um trabalho que



ainda está em maturação. O mesmo
em relação à colocação de vários

especialistas de enfermagem...
Está a referir-se à partilha de
tarefas entre médicos e
enfermeiros?
Aquilo que são os movimentos
noutros países tem sido nesse
sentido. E as associações públicas
profissionais têm feito um caminho
relativamente à forma como
discutem esse tema.
O seu antecessor dizia que não
bastava uma legislatura para
fazer o que era preciso na Saúde,
que eram precisas duas.
Concorda?
Não sei quantas legislaturas são

precisas para reerguer o SNS,

porque o contexto é adverso de
onde quer que olhemos para ele.

É preciso reerguer o SNS?

Sem dúvida. Eu disse no início das
minhas responsabilidades nesta

pasta que não dormiria descansada

enquanto os meninos do São João
continuassem nos contentores.

Hoje, durmo menos preocupada,
porque os meninos do São João já

não dormem em contentores,
porque até ao final deste mês será

possível adjudicar o concurso para a

obra do hospital pediátrico
integrado. Agora, não durmo
descansada por outros motivos,
porque os portugueses esperam de
mais pelo acesso ao SNS. Fazemos
31 milhões de consultas de cuidados
de saúde primários, fazemos mais
12 milhões de consultas

hospitalares, fazemos 600 mil

cirurgias e compramos fora um
terço deste número. Precisamos de
melhorar a produtividade do SNS.

O ministro das Finanças podia
ajudá-la a dormir melhor?
E costuma ajudar.
Às vezes parece que todos os
outros ministros, mas em
especial o ministro da Saúde, é
um secretário de Estado do
ministro das Finanças...
Isso é um mito. Quem me conhece
sabe que na minha maneira de ser
isso nunca seria possível. A minha

preocupação fundamental é a saúde
dos portugueses. A sustentabilidade
dos serviços públicos é a segunda.

Os especialistas dizem que o SNS
está subfinanciado e até há um
número que tem sido avançado:
mil milhões.
Há estudos de 2016, de 2015, que
iam nesse sentido. O que é facto é

que nós já repusemos também esse
valor no financiamento do SNS e
sabemos que continuamos a ter
dificuldades.
Há muitos equipamentos que
estão obsoletos e é necessário
investir. Esse investimento surge
no OE, mas depois não é
executado.
É verdade. Uma cativação indirecta

que é mais terrível que as cativações
de que às vezes alguns sectores se

queixam e de que a Saúde de facto
está isenta, que é a falta de

capacidade que às vezes há de
executar verbas . Não basta dizer
"há verba para investimento" . É

preciso ter projectos bem feitos e
ter os projectos com concursos
realizados.

alexandra.campos@publico.pt

êê Não há uma campanha contra o

Governo, há uma campanha
contra o Serviço Nacional de
Saúde, claramente

[Ser refém de Centeno] I é um
mito. Quem me conhece sabe

que na minha maneira de ser
isso nunca seria possível. (...)
Genteno costuma ajudar



PPP na lei de bases sim, mas
"só em casos excepcionais"

Alexandra Campos,
Eunice Lourenço Renascença

Oque

pretende fazer nestes
dois meses e meio que fal-
tam para o final da legisla-
tura?
Reforçar o número de
assistentes operacionais e

assistentes técnicos no SNS.

Tem noção em quanto é que vai
conseguir reforçar?
Sim, tenho. Não gostaria de

partilhar isso ainda neste

momento, mas em termos gerais
posso dizer o seguinte: desde a

redução do período normal de
trabalho para as 35 horas houve um
reforço de enfermeiros e de
assistentes operacionais para o
SNS. Temos hoje a percepção de

que precisamos de reforçar esses

números, sobretudo na área dos

assistentes operacionais e dos

técnicos, mas também nas outras

profissões. Aí foi onde ainda
investimos menos.
Estamos a falar de duas profissões,
sobretudo a de assistente

operacional, que é hoje pouco
apetecível.
Temos dificuldade em recrutar
gente para trabalhar como
assistente operacional,
concretamente em zonas como o

Algarve. Vamos desistir? Não.
E vai desistir ou não de ter uma
nova lei de bases?

Como se diz na gíria futebolística,
embora não seja muito versada na
área, às vezes é preciso saber
sofrer. Penso que se há arte que os

ministros da Saúde desenvolvem é

a capacidade de saber sofrer. No
meu caso, esse saber-se sofrer é

temperado com uma grande
esperança de que tenhamos uma
nova Lei de Bases da Saúde

aprovada nesta legislatura.
Tanto os médicos como os
administradores hospitalares
dizem no fundo que a lei de
bases não vai resolver nada de
concreto na vida das pessoas.
Como é que lhes responde?
A minha formação de base é jurista,
portanto tenho uma fé limitada nas

leis, tenho uma fé maior nos
homens e nas mulheres. Uma lei é

um quadro, que estabelece

princípios, linhas de orientação,
preferências... Esta proposta da Lei
de Bases da Saúde que temos em
cima da mesa é clara quanto às

nossa preferências. O resto é um
caminho que se faz no dia-a-dia, de
luta e de trabalho. Não acredito que
uma lei de bases de um país como o
nosso possa ser fechada, tem de dar

alguma amplitude a um executivo

para fazer uma governação
adequada às suas opções.
Daí posso depreender que acha

que não deve acabar com as PPP.

Uma lei de bases não deve ser uma
lei proibitiva. Isso é um
dogmatismo que não deve estar na
lei. Em termos de política prática,
se me pergunta se eu acho que
devemos caminhar, ou não, pelo
alargamento de PPP, a resposta
seria diferente.
Então deveremos caminhar ou
não para o alargamento das
PPP?
Com a informação que temos em
cima da mesa, esse é um caminho

que tem a sua utilidade circunscrita,
e que portanto, no futuro, o que
devemos fazer é o reforço do SNS e

da gestão pública.
Portanto, acabar com as PPP ou
deixar que elas acabem
naturalmente.
Exactamente. Deixar a abertura na
lei para que um executivo que
queira fazer esse caminho, em casos

excepcionais, temporários, possa
ter essa opção. Temos ainda quatro
PPP, vamos ter três daqui a um mês,
e elas têm um determinado
resultado em termos de avaliação e

nós devemos seguir aquilo que é a

indicação dessa avaliação.
Uma lei que não proíba, mas
uma acção governativa que vá
terminando com as PPP?
Preferia uma lei que não proibisse e
uma acção governativa que
afirmasse e praticasse o reforço da

gestão pública.
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Somos dos países mais
lentos na Europa a aprovar
medicamentos inovadores
Transformar o Infarmed numa entidade reguladora
independente é a proposta da edição deste ano do Relatório
de Primavera do Observatório dos Sistemas de Saúde
Alexandra Campos

Portugal

é o terceiro, num
conjunto de 26 países euro-

peus avaliados pela indús-
tria farmacêutica, onde a

introdução de inovação tera-

pêutica é mais lenta, apenas
suplantado na demora pela Sérvia e

a Lituânia. O tempo que os portugue-
ses aguardam pela aprovação de
medicamentos inovadores era cinco
vezes mais longo do que o dos

pacientes alemães, no período entre
2015 e 2017 (634 dias cá contra 119

dias na Alemanha) e, mesmo em
comparação com Espanha, estamos

1,6 vezes pior.
São dados de um estudo compara-

tivo da associação europeia da indús-
tria farmacêutica (EFPIA, na sigla em

inglês) divulgados no Relatório de
Primavera de 2019 do Observatório

Português dos Sistemas de Saúde
(OPSS) que hoje é apresentado em
Lisboa.

Os peritos que o assinam recomen-
dam que a Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde

(Infarmed) se transforme numa "enti-
dade reguladora independente" e

sugerem mesmo que se discuta "sem

tabus" a possibilidade de o Infarmed
e a Entidade Reguladora da Saúde

(ERS) serem fundidos.
Voltando aos dados da indústria

farmacêutica, também na taxa de

disponibilização de novos medica-
mentos Portugal não surge bem na

fotografia, com apenas 43% das molé-
culas aprovadas já disponíveis no
mercado, no período avaliado. "Mas
é preciso colocar estes números em

contexto", avisa Rogério Gaspar, um
dos coordenadores do observatório,
ex-vice presidente do Infarmed, que
assina este capítulo.

As autoridades públicas dos vários

países, nomeadamente o Infarmed,
defendem que estes dados não
reflectem a "totalidade dos factos",
como o tempo de espera para os

pedidos de informação que são feitos
às empresas do sector, mas o proble-
ma, observa o professor na Faculda-
de Farmácia da Universidade de
Lisboa, é que este é o "único compa-
rador publicamente disponível".
Além disso, mesmo que a informa-

ção tenha de ser vista com cuidado,
a diferença na demora na aprovação
"não é pequena" em relação a outros

países.
Quanto à proposta de transformar

o Infarmed em entidade reguladora
independente - a autoridade do
medicamento ficaria com a avaliação
técnica com impacto no preço e
reembolso e deixaria para o Governo
a decisão final sobre o preço e as

comparticipações -, Gaspar sublinha

que isto permitiria aumentar "a efi-
ciência" e "a transparência" do pro-
cesso. "Para quem está de fora não é

evidente que a entidade que realiza
a avaliação técnica esteja sob a tutela

hierárquica de quem decide."
Sobre a hipótese de fusão do Infar-

med com a ERS o ex-presidente da
autoridade do medicamento subli-
nha que é uma "mera sugestão" que
permitiria que o país tivesse uma
espécie de "entidade reguladora de
infra-estruturas e tecnologias", fican-
do com "a totalidade deste universo
sob o mesmo chapéu", sem ser
necessário criar um novo regulador,
com as implicações legais e financei-
ras que isso teria. "Esta possibilidade
já deveria ter sido debatida na praça
pública, em vez de se discutir a loca-

lização do Infarmed", remata.



Consumo de antipsicóticos
Os peritos fazem ainda uma análise
mais aprofundada sobre as assime-
trias geográficas na despesa com
medicamentos, que são significativas

nalguns casos. Dão o exemplo dos

gastos com antipsicóticos que, per
capita, são três vezes superiores no
distrito da Madeira em comparação
com o do Porto (15,65 euros contra
5,53 euros), e, no caso dos anticoa-

gulantes orais, mais do dobro no
distrito de Coimbra face ao do Porto.
Nos seis grupos farmacológicos ana-
lisados, é justamente o distrito de
Coimbra que surge com uma despe-
sa per capita global maior - 121,11

euros contra "apenas" 83,71 euros no
do Porto. A nível nacional a média é
de 95,61 euros.

No extenso documento em que se

faz a análise do sistema de saúde por-
tuguês, e que este ano se intitula "Saú-

de: um direito humano", volta-se a

olhar para a reforma em curso nos
cuidados de saúde primários, mas

agora de um ângulo diferente e com
uma análise detalhada que evidencia
as "virtudes" mas também os "vícios"
das unidades de saúde familiar (USF),
as pequenas equipas de médicos,
enfermeiros e secretários clínicos que
se foram constituindo voluntariamen-
te pelo país. No modelo mais avança-
do (USF B), os profissionais são pagos
pelo desempenho.

O problema é que o carácter volun-
tário desta reforma fez com que as

USF surgissem em concelhos com
uma população mais favorecida e isto
"deve ser tido em conta nas compa-
rações" de desempenho e de resul-
tados em saúde entre os diferentes
modelos, até porque as populações
que cobrem são distintas, defendem
os peritos.

Outro resultado perverso do carác-
ter voluntário é o de que quase meta-
de dos concelhos não têm USF, mas
sim unidades de cuidados de saúde

personalizados (UCSP), onde ficam
os profissionais que optaram por não

integrar as USF. No final do ano pas-
sado, as 528 USF estavam concentra-
das em 140 dos 278 concelhos de

Portugal continental, sobretudo no
litoral. Havia então 138 concelhos
onde não existe nenhuma USF.

O que a análise mais fina permitiu

igualmente perceber foi que, ao
olhar-se para a evolução da taxa de
internamentos evitáveis da popula-
ção adulta entre 2000 e 2015 por
concelho, esta tem vindo a aumen-
tar, mas, pelo menos para já (os efei-
tos podem demorar anos a manifes-

tar-se), não se descortina uma
mudança de tendência após o início
da reforma, há 13 anos. E a presença
de USF também não parece ter tido
"um efeito estatisticamente signifi-
cativo" na diminuição da taxa de
internamentos evitáveis, a não ser
no caso dos relacionados com infec-

ções do trato urinário.
Pelo contrário, nos episódios de

urgências hospitalares, constatou-se

que os utentes inscritos nas USF
modelo A e B vão menos ao hospital
em comparação com os das UCSP,
mas os peritos voltam a considerar

que estes resultados podem ser expli-
cados pelas características diferentes
da população inscrita.

Este ano, a coordenação do obser-
vatório não conseguiu fazer a análi-
se do seguimento que os governos
deram às propostas do ano anterior,
"por constrangimentos internos".
Promete fazê-lo nos próximos
anos.

O OPSS é uma parceria entre a
Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade Nova de Lisboa, o Ins-
tituto de Saúde Pública da Universi-
dade do Porto, o Centro de Estudos
e Investigação em Saúde da Univer-
sidade de Coimbra, a Universidade
de Évora e a Faculdade de Farmácia
da Universidade de Lisboa.

acampos@publico.pt

êê
Quase sooo
com vih não estão
a ser tratados
complexo." R.M.C.

Existem

cerca de 4700
pessoas com VIH que não
estão em tratamento. "Com
as linhas de orientação

adoptadas no nosso país para
início imediato de tratamento

(testar e tratar), este número
dever-se-á maioritariamente ao
abandono do sistema ou do

processo de tratamento em si",
lê-se no Relatório de Primavera
2019. Para compreender o

fenómeno, "seria desejável a

produção de conhecimento
mais aprofundado sobre as

características destas pessoas"
e que permita perceber as

motivações para o abandono
do seguimento hospitalar e da

terapêutica. Tendo em conta o

que se sabe, "será provável que
neste número estejam
sobrerrepresentados alguns
dos grupos mais atingidos pela
infecção" — nomeadamente,
as pessoas "mais
desfavorecidas e menos
informadas".

Além disso, estima-se que
haja 3250 doentes com VIH
sem saber que estão
infectados. O número de
potenciais transmissores, que
inclui as pessoas cujo
diagnóstico de VIH foi feito,
mas não estão em tratamento
(4709), "e de pessoas em
tratamento mas com carga
vírica não suprimida (2993)
será ainda maior: 10.952 ".
"Estes números mostram não
só um volume de potenciais
transmissores
significativamente mais
elevado do que na maior parte
da restante região europeia,
como dão nota de uma perda
considerável de pessoas do
momento do diagnóstico até
ao início do tratamento e de

pessoas em tratamento, mas
sem carga vírica suprimida."

Conclusão: "A epidemia
nacional continua a

representar um desafio

0 exercício entre
20i5e20i9foi
quase todo de

tempo perdido
Fernando Leal da Costa

Ex-ministro da Saúde



Ex-ministra socialista diz que
se vive o período "mais
preocupante da vida do SNS"

Alexandra Campos

0
Serviço Nacional de Saúde

(SNS) precisa de "reformas
de fundo" e de ser "repensa-
do" . No balanço da activida-
de governativa que o Obser-
vatório Português dos Siste-

mas de Saúde (OPSS) pediu a três

personalidades de quadrantes ideo-

lógicos diferentes, incluindo dois ex-

ministros, destaca-se o "tempo per-
dido em reformas que se impunham
e ficaram mais uma vez por concluir"
e enfatiza-se que é uma obrigação
"repensar o SNS".

As visões são diferentes, mas os ex-
ministros da Saúde de governos socia-
listas (Ana Jorge) e do PSD-CDS (Fer-
nando Leal da Costa) concordam em
vários pontos. O mesmo acontece
com o professor de Saúde Pública da
Universidade Lusófona Cipriano Jus-
to. Considerando que o SNS está "em
forte crise", Ana Jorge afirma assistir

hoje a um período que acredita ser "o
mais preocupante da vida" do serviço
público. Um dos sinais mais evidentes
deste cenário é a "desilusão" dos pro-
fissionais de saúde, lamenta, recla-
mando a "mudança" que "tem de
acontecer". Para isso, é necessário

planeamento estratégico integrado,
definir a fronteira entre público e pri-
vado e olhar para o conflito de inte-
resses de alguns profissionais, que
chegam a "integrar duas estruturas
de cuidados de saúde pública e priva-
da na mesma área de influência" .

"Não fossem as movimentações à

margem" do Ministério da Saúde "e

o sector da saúde encontrava-se hoje
em piores condições do que quando
foi herdado do anterior Governo",
critica Cipriano Justo, ex-militante
comunista. Para Justo os três anos do
anterior ministro Adalberto Campos
Fernandes representaram apenas um
"arrastar de pés". E à equipa que o
substituiu em Outubro de 2018, obser-

va, restou "resolver os conflitos labo-
rais e gerir politicamente a revisão da
Lei de Bases da Saúde". O professor
vai mais longe, sustentando que "as

medidas organizacionais que podiam
ter sido tomadas" nunca o foram
"porque não se quis" .

"O exercício entre 2015 e 2019 foi

quase todo de tempo perdido", cor-
robora o ex-secretário de Estado da
Saúde de Paulo Macedo e ministro

por poucas semanas, Fernando Leal
da Costa, para quem o Governo ficou
"muito aquém do que programou".
O ex-governante defende que o "SNS
está pior", apesar de os resultados de
saúde serem "objectivamente melho-
res em cada ano que passa", e isso
acontece porque "a procura é muito

superior à sua capacidade de respos-
ta". A saída, advoga, é "ir fundo nas
reformas".

Olhando para os últimos quatro
anos, Leal da Costa reconhece que
houve um esforço "significativo" de

contratação de médicos e de enfer-
meiros. Mas faltam ainda médicos

especialistas e outros profissionais de

saúde, diz. A receita do ex-governan-
te passa por "começar a pagar melhor
em contextos de esforço técnico e
emocional acrescido", como a onco-

logia, as unidades de cuidados inten-
sivos, os paliativos de doentes termi-
nais e os serviços de urgência.

"O observatório não faz julgamen-
tos, não é o seu papel", explica
Rogério Gaspar, um dos coordena-
dores do relatório. Mas admite que

se três pessoas "responsáveis e
idóneas" com visões diametral-

mente diferentes têm opi-
niões e análises concordantes

nalguns pontos isso merece-
rá alguma reflexão. A.C.






