
O maior problema é a falta
da autonomia dos hospitais
Para se montar um sistema baseado na saúde em valor "tem de se ter autonomia
organizacional e esta não existe na Administração Pública mas tem de existir.

Alexandre Lourenço defende a autonomia do Ministério da Saúde.

f~ «^ maior problema é não¦ ¦ haver autonomia dos
\^^ hospitais, que não

conseguem recrutar quem preci-
sam, não conseguem comprar o

equipamento de que têm neces-
sidade, não conseguem fazer ma-
nutenção dos equipamentos", diz
Maria do Céu Machado, profes-
sora catedrática jubilada da Fa-
culdade de Medicina da Univer-
sidade de Lisboa.

Mas como refere Maria de
Belém Roseira, para se montar
um sistema baseado na saúde em
valor "tem de se ter autonomia or-
ganizacional e esta não existe na

Administração Pública mas tem
de existir. As regras da Adminis-

tração Pública têm de ser próprias
no caso da saúde porque esta lida
com pessoas, não lida com papéis.
Lida com a vida, a qualidade de
vida e o impacto que essa vida tem
em termos económicos, sociais,

porque uma morte prematura
tem disrupções sociais e, portan-
to, é tudo muito valioso".

Os desperdícios
"A falta de autonomia leva a um
maior desperdício porque mui-
tas vezes no que se pode gastar
gasta-se para suprir as falhas
onde não se pode. Os conselhos
de gestão devem ser responsabi-
lizados pelos gastos e pelos resul-
tados mas para isso têm de ter a



autonomia para fazer a gestão",
considera Maria do Céu Macha-
do, que presidiu ao Infarmed.

Alexandre Lourenço, admi-
nistrador no Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra, se-

gue a mesma linha e diz que
"ninguém pede menos rigor nas
contas da gestão pública, muito
menos na saúde pública. Quere-
mos rigor e que nos apoiem na
redução do desperdício público".

Quando os hospitais no início
de cada ano civil não têm capaci-
dade para assumir os seus com-
promissos financeiros, têm prazos
de pagamento que estão perto dos

dois anos, "estamos a gastar mais

porque o próprio fornecedor vai

repercutir no preço praticado um
custo adicional, é a suborçamen-
tação". Esta situação leva a que se

"gaste mais do que devíamos e são

mais 10 ou 15% em consumíveis".
Para Alexandre Lourenço,

hoje a "questão não é de autono-
mia dos hospitais mas de autono-
mia do Ministério da Saúde em
relação ao ministério das Finan-

ças, porque quando uma ministra
da Saúde aceita que sej a um secre-
tário de Estado das Finanças a au-
torizar a contratação de um fun-
cionário, não tem autonomia". ¦


