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Tempo de espera no atendimento, para obter consulta e para fazer uma operação é o principal problema do 5N5 para a maioria dos portugueses.
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Tempo de espera é o
maior problema do SNS
Embora os portugueses se dividam na avaliação que fazem ao Serviço Nacional de Saúde
(SNS), a nota tende para o lado negativo. A principal queixa é o tempo de espera necessário
para ser atendido, conseguir uma consulta e fazer uma operação.
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O tempo de espera éa
principal crítica ao

Serviço Nacional
de Saúde (SNS).
Segundo uma son-

dagem da Aximage para o Negócios
e Correio da Manhã, 51% dos inqui-

ridos apontaram o tempo de espe-
ra como um problema. E o tempo
perdido no atendimento em geral

que mais desagrada os inquiridos
(com 32% a apontarem este proble-
ma), ao qual se soma o tempo ne-
cessário para obter uma consulta

(15,7%) e o tempo dispensado para
conseguir uma operação (3,3%).

A falta de médicos é o segundo

grande problema: 15,7% reclama da

ausência de médicos. A estes so-
mam-se os 6,1% que lamentam a

falta de qualidade destes profissio-



nais. Por outro lado, apenas 2,9% re-
clama da qualidade dos enfermei-
ros do SNS. A qualidade das insta-

lações, a falta de equipamentos téc-

nicos e a falta de financiamento fo-

ram as outras críticas apontadas.

Portugueses divididos
na avaliação ao SNS
Na sondagem da Aximage, os inqui-
ridos dividem- se na avaliação que
fazem ao SNS, embora pendam
mais para o lado negativo. A nota
dada ao SNS é de 8 em 20, e embo-
ra 44,7% dos inquiridos avaliem
"mal" ou "muito mal" a saúde públi-
ca, 30,6% dão uma nota "assim- as-

sim" e 24,8% dizem que o SNS está

"bem" ou "muito bem". São sobre-
tudo os mais jovens (entre os 18 e os

34 anos) que avaliam positivamen-
te o SNS, enquanto os inquiridos
com 65 anos ou mais foram os que
avaliaram pior o SNS.

Os inquiridos também pendem

para uma avaliação negativa quan-
do olham para os últimos 10 anos
do SNS. Anotaé de 9,7 em 20, mas

menos de metade (40,6%) dos in-

quiridos diz que a saúde pública pio-
rou. Já 18,4% diz que está igual e

37,7% encontra melhorias no SNS
na última década.

Os inquiridos que vêem melho-
rias são os que também admitem
votar nos partidos que suportam o

Governo (PS, BE e CDU) nas pró-
ximas legislativas. Quase metade
(49,6%) dos que vão votar no PS
considera que a saúde pública está

melhor hoje. Pelo contrario, 60%
dos inquiridos que admitem votar
no PSD e no CDS dizem que o SNS
está pior, o que corrobora um estu-
do do ISCTE (ver coluna), que con-
cluiu que os apoiantes dos partidos
no poder tendem a avaliar de forma

positiva os serviços públicos.
Esta sondagem baseou-se

numa amostra aleatória com 600
entrevistas feitas entre 9 e 13 de

março. A margem de erro é 4%. ¦
SNSéo
serviço
público com
pior nota
Os portugueses avaliam os ser-

viços públicos com nota positi-
va (saúde, educação, transpor-
tes e segurança), mas é o setor

da saúde pública que tem a pior
nota. Segundo um estudo coor-
denado pelo Instituto de Ciên-
cias Sociais (ICS) e pelo Insti-
tuto Universitário de Lisboa

(ISCTE-lUL) publicado este

mês e noticiado pelo Expresso,
"com exceção do serviço públi-
co de saúde, a qualidade dos res-

tantes serviços é avaliada acima

de 5 [em 10] . Contudo, nenhum
dos valores médios é particular-
mente elevado". Por exemplo,
as forças de segurança (polícia e

GNR) têm a nota mais elevada
- mas que se fica pelos 6,1.

São homens, jovens (entre
os 18 e os 24 anos), simpatizan-
tes do PS e com ideologia de es-

querda os que atribuem uma
nota mais positiva ao SNS. Se-

gundo o estudo, "os simpatizan-
tes do PS, em comparação com

os restantes inquiridos, tendem
a avaliar o sistema cerca de meio

ponto acima dos não simpati-
zantes". Ao mesmo tempo, a

nota é ligeiramente superior
(5,1) entre os inquiridos que não

recorreram ao SNS recente-
mente do que a atribuída pelos

que nos últimos seis meses fo-

ram a um hospital ou centro de

saúde público (4,9).
O serviço público que é mais

bem avaliado é a segurança, se-

guido do ensino superior e das

escolas públicas (ambos com
uma nota de 6) e dos transpor-
tes públicos (com 5,5).

Quanto à evolução da qua-
lidade dos serviços públicos,
52% dos inquiridos conside-
ram que não houve evolução,
27% considera que melhorou
e 17% que piorou. "Há uma re-

lação entre a idade dos inqui-
ridos e a perceção de como
evoluiu a qualidade dos servi-

ços públicos: quanto mais ele-
vada a idade, maior é a percen-
tagem daqueles que percecio-
nam essa evolução como nega-
tiva", lê-se no estudo. ¦
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Como é que os
portugueses avaliam o SNS?



Portugal é dos poucos da
OCDE onde a despesa caiu

Portugal foi um dos três países da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Económico (OCDE) onde a despesa per capita
na saúde diminuiu entre 2009 e 2017 (boa parte durante o período
de crise financeira e ajustamento económico). O mesmo aconteceu
na Grécia e em Itália. Esta foi uma das conclusões do estudo "So-

ciety at a Glance", divulgado pela OCDE na semana passada. Segun-
do a organização, a tendência geral de abrandamento da despesa
com saúde decorre de cortes nos salários dos profissionais deste
setor, menos contratações e menos despesa com medicamentos.
O Health at a Glance de 2017 colocava o sistema de saúde portu-
guês acima da média da OCDE.

METADE QUEIXA-SE DO TEMPO DE ESPERA
Principais críticas ao Serviço Nacional de Saúde

Mais de metade dos inquiridos pela Aximage (51%) diz que o problema

principal do SNS é o tempo de espera no atendimento, para obter consul-

tas e cirurgias. Falta de médicos é o segundo maior problema. Falta de fi-

nanciamento é a última das preocupações dos inquiridos.

SNS ESTÁ "ASSIM-ASSIM", MAIS PARA O MAL
Como classifica o funcionamento do SNS? Como avalia a evolução do SNS nos últimos 10 anos?

Os portugueses estão divididos na avaliação que fazem do SNS: "Assim-as-

sim" foi a resposta mais usada, mas quase 45% dos inquiridos deram nota

negativa aos serviços públicos. Também na evolução do SNS nos últimos 10

anos há uma divisão na avaliação, que pende mais para o lado negativo.


