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“E a saúde que temos é muito uma parte 

integrante do país que somos. O passado conta. 
O futuro….”  

 
Constantino Sakellarides e Manuel Valente Alves. Lisboa, Saúde e Inovação. Do 

renascimento aos dias de hoje (Lisboa Novembro de 2008) 



Gestão Pública e Saúde. 
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Impacto da Crise – 
Visão internacional 



Principais resultados de estudos 
internacionais  

OMS, EOHSP 2014 

Impacto  

da crise 
• A crise na Europa não afetou os países de igual modo 

• Entre 2007 e 2012, em muitos  países a despesa pública em saúde diminuiu ou abrandou 
em termos absolutos ou como % da despesa dos governos 

• Esta crise confirmou anteriores experiências já conhecidas: os choques económicos 
representam uma ameaça para o desempenho do sistema de saúde e para a saúde 

• Alguns sistemas  de saúde estavam melhor preparados que outros para gerir a severa 
pressão fiscal.  

• Na resposta à crise a maioria dos países introduziu alterações positivas 

• Alguns países não tomaram as ações necessárias, não foram capazes de alcançar os 
resultados desejados e algumas vezes introduziram alterações tendencialmente 
prejudiciais ao desempenho 



Principais resultados de estudos 
internacionais  

OMS, EOHSP 2014 

Políticas • Os políticos têm opções, mesmo em tempos de austeridade.  

• Antes de cortar a despesa pública em saúde, o políticos devem considerar o  benefício das 
necessidades de curto-prazo face às prioridades de longo-prazo.  

• Nalgumas condições é reconhecido que o congelamento /redução do orçamento da saúde 
poderá ser uma resposta adequada, especialmente se a escolha residir entre  gastar na 
saúde e noutros setores sociais 

• Quando são tomadas ações para cortar nos gastos e restringir a cobertura em saúde, estas  
devem ser o mais seletivas possível e baseadas na evidência de valor 

• Reduções seletivas e baseadas na evidência e definição de prioridades podem melhorar a 
eficiência.  



Principais resultados de estudos 
internacionais  

OMS, EOHSP 2014 

Políticas 
• Assegurar proteção financeira e acesso ao serviços de saúde como prioritários, 

especialmente para as pessoas em risco de pobreza, de desemprego, exclusão social e 
doentes. 

• Foco na promoção da eficiência e investimento custo-efetivo no sistema de saúde 

• A política de financiamento da saúde pode exacerbar ou mitigar a ameaça provocada pela 
crise económica - É crítica a construção de um sistema de saúde resiliente 

• Mitigar os efeitos negativos de uma crise económica sobre os sistemas de saúde requer 
uma resposta intersectorial.  



Principais resultados de estudos 
internacionais  

OMS, EOHSP 2014 

Implementação  

de Políticas 

• Utilizar a crise como uma oportunidade para introduzir as alterações necessárias, 
evitando porém uma implementação apressada com reformas complexas 

• Garantir que as reformas são sustentadas pela capacidade, investimento e frações de 
tempo realistas 

• Garantir que as reformas estão em alinhamento com os objetivos, valores e prioridades 
da política nacional 



Principais resultados de estudos 
internacionais  

OMS, EOHSP 2014 

Implementação  

de Políticas 

• Garantir a transparência na comunicação do racional para a reforma e antecipar a 
resistência às mudanças que desafiem interesses instalados 

• Melhorar os sistemas  de informação para permitir uma monitorização, avaliação e 
partilhas das melhores práticas atempadamente.  

• Mitigar os efeitos negativos nos sistemas de saúde e na saúde requer um governação 
e liderança fortes ao nível internacional e nacional. 
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 Os últimos 4 anos… 



1501 

 

Inaugurado o 
Hospital Real de 
Todos os Santos 

(D. Manuel I) 

 Centraliza 40 
pequenas 

unidades de 
carácter hospitalar 
em Lisboa - Ordens  

religiosas e 
congregações 
profissionais 

1572 

 

Ordem 
Hospitaleira de 

São João de Deus 

Inspirado na vida 
de São João de 

Deus pioneiro da 
corrente de 

humanização dos 
hospitais 

1603 

 

Publicação das 
Ordenações 
Filipinas – 
atribuem 

responsabilidades 
sanitárias às 

Câmaras 
Municipais 

1703 

 

Inauguração do 
Hospital de Jesus 
pela Ordem 3ª de 

Jesus 

1948 

 

Rede de Hospitais 
das Misericórdias 

(Cardeal D. 
Henrique) 

1ª experiência 
assistencial 

pioneira, 
suportada por um 

sistema de 
financiamento 
comunitário de 
saúde (mais de 

300 misericórdias 
entre a metrópole 

e império)  

1948 

 

Fundação da 
Misericórdia de 

Lisboa 

1962          

                                                                    
Construção do 
Hospital Militar 

No início foi assim… 

Fonte: Constantino Sakellarides e Manuel Valente Alves. Lisboa, Saúde e Inovação ,Do renascimento aos dias de hoje (Lisboa Novembro 
de 2008) 



Atual rede do SNS 

Fonte: ACSS, 2011. In Formação- Ação “ Contratualização nos serviços de saúde. Ricardo Mestre e Cristina Ferreira. Maio de 2013 

Cuidados de 
Saúde Primários 

• Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES): 68  

• Unidades de Saúde Familiar: 289  

Cuidados 
Primários / 

Cuidados 
Secundários 

• Unidades Locais de Saúde: 8 

Cuidados 
Secundários 

(18.406 camas de 
cuidados agudos) 

• Centros Hospitalares: 21  

• Hospitais: 26 

Cuidados 
Terceários 

• Institutos de Oncologia: 3 (793 camas de cuidados 
oncológicos agudos) 

• Hospitais Psiquiátricos: 3 (1.303 camas relacionadas 
com cuidados de saúde mental) 

• Cuidados de enfermagem especializados (6.095 
camas) – A Rede Nacional de Cuidados Continuados 
e Integrados (RNCCI) 



Alguns dos grandes impulsionadores da Saúde 
Pública em Portugal 

António Nunes Ribeiro 
Sanches (1699-1784) 

Médico  

Tratado sobre a 
Conservação dos povos 
(1756) 

Propõe medidas  
inovadoras de 
saneamento do meio 
ambiente na 
reconstrução de Lisboa, 
após o terramoto de 
1755 

Ricardo Jorge (1858-
1939) 

Médico, 
epidemiologista, 
professor e pensador 
da saúde pública  

“Higiene social aplicada 
à nação portuguesa”                                 
Relata o início da 
pandemia de gripe “a 
pneumónica”                          
Foi inspetor geral dos 
serviços sanitários do 
reino  e o 1º diretor do  
atual INSA 

Ernesto Roma (1886-
1979) 

• Médico 

• Funda a 1ª Associação 
de diabéticos do 
mundo – Protetora 
dos Diabéticos Pobres 
(distribuía 
gratuitamente 
insulina). Hoje 
conhecida como 
Associação Protetora 
dos Diabéticos de 
Portugal 

Egas Moniz (1874-
1955) 

• Médico, político e 
escritor 

• Inventa a angiografia 
cerebral e funda a 
Escola Portuguesa de 
Angiografia                         
Inventa a leucotomia 
pré-frontal que lhe 
valeu o Prémio Nobel 
da Medicina em 1949 
(partilhado com 
Walter Hess)  

Arnaldo Sampaio 
(1908-1987) 

• Médico, especialista 
em Saúde Pública 

• Criador e 1.º diretor 
do Centro Nacional da 
Gripe em 1952, 
Notabilizou-se pela 
atividade como 
investigador pelo 
estudo da pandemia 
da gripe de 1957                                
1.º responsável pelo 
Gabinete de Estudos 
e Planeamento da 
Saúde e Diretor Geral 
da Saúde  

Fonte: Constantino Sakellarides e Manuel Valente Alves. Lisboa, Saúde e Inovação ,Do renascimento aos dias de hoje (Lisboa Novembro de 
2008) 
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Incrementar mudanças no 

Sistema de Saúde   

Melhorar a eficiência e 
efetividade do sistema   

Prevenir e/ou atenuar os 
efeitos da crise na saúde 

das pessoas.  

Chamou-se a atenção para a… 
  
 

Necessidade de promover a 
capacidade de gestão 

estratégica do MS, 
desenvolvendo mecanismos 

adequados: 

como um plano estratégico 
que antecipe os efeitos da 

crise no sistema e na saúde 
das pessoas  

ou a garantia da 
continuidade de algumas 
das reformas para melhor 

responder à crise (e.g., CSP) 

Crise como uma oportunidade para… 

OPSS, RP 20111, 2012, 2013 e 2014 



O que aconteceu neste último ano? 
Influência das políticas de saúde europeias 
 
 Apesar dos tratados europeus e diversos documentos e 

relatórios produzidos por distintos organismos e dos 
dados publicados pelos mais diversificados centros de 

investigação em saúde… 

 

 

 O silêncio das autoridades 
europeias e dos diferentes 

órgãos com responsabilidades 
na área da saúde e emprego, 
assuntos sociais e inclusão, é 

praticamente total 

As evidências não são 
rebatidas, mas parecem ser 
intencionalmente ignoradas, 

numa aparente forma subtil de 
negação 

OPSS, RP 2014 



O que aconteceu neste último ano? 
Panorama nacional das políticas de saúde 
 
 

A descentralização faz parte da matriz genética do SNS. Nos últimos anos, têm-se evidenciado uma 
interrupção, se não uma regressão, no processo de descentralização no sistema de saúde público.  

“Desconcentração” através da devolução ao setor social (transferência da propriedade e/ou 
gestão de unidades de saúde).  

CSP, são referidos no discurso político como a área a privilegiar. No entanto, na prática apesar de 
algumas evoluções positivas, prevalecem dificuldades no dia-a-dia dos profissionais que limitam 
muito a prestação de cuidados.   

Sendo os CSP fundamentais num cenário de crise e sendo as USF consideradas, nacional e 
internacionalmente, uma boa aposta, porquê este impasse? O próprio MdE recomendava o seu 
incremento. 

OPSS, RP 2014 



O que aconteceu neste último ano? 
Panorama nacional das políticas de saúde 
 
 
Saúde mental 

• Uma das dimensões mais sensíveis aos efeitos da crise pela conjugação dos efeitos dos 
diversos determinantes da saúde.  

• Apesar da legislação concetualmente adequada, continuam muitas necessidades não 
satisfeitas ao nível da organização de serviços, prestação de cuidados e investigação 
epidemiológica.  

• Desconhecemos a existência de qualquer plano de intervenção por parte do MS ou de 
qualquer organismo dele dependente para responder à crise. Devemos ignorar os dados 
apresentados? 

Estilos de vida 

• Diversos programas de intervenção ao nível dos estilos de vida, estão concetualmente 
alinhados com as recomendações internacionais, mas sem evidência explícita de vontade 
política de uma efetiva implementação e consequentemente dotados de escassos recursos 
humanos e materiais.  

• Apesar da aparente resiliência demonstrada pelas pessoas, parece querer ignorar-se que 
as alterações do padrão alimentar não resultam de supostas opções saudáveis das 
pessoas, mas antes de limitações impostas pela crise. 

Política do  

medicamento  

• Tem sido apontada pelo MS como um exemplo da sua capacidade de intervenção face à 
crise.  

• Embora se reconheçam algumas vantagens desta intervenção, a mesma não está isenta de 
efeitos secundários, alguns dos quais perniciosos.  

• Não se podem ignorar as dificuldades crescentes de acesso ao medicamento decorrentes 
das limitações financeiras das pessoas  e da dificuldades de distribuição de alguns 
medicamentos. 

OPSS, RP 2014 



O que aconteceu neste último ano? 
Dimensão financeira  
 
 “(…) o saldo do SNS no final de abril situou-se em -104 

milhões de euros, representando um agravamento de 28,4 
milhões de euros face a igual período do ano anterior”.                      

“Síntese de Execução Orçamental” de Abril de 2014, da Direção Geral do Orçamento 

 

 

 Estes dados não se 
constituem como 

exceção, mas sim como 
regra.  

 

O ritmo de agravamento 
da dívida da saúde 

mantém-se, grosso modo, 
inalterado, malgrado as 

regularizações periódicas 
de dívidas conseguidas 

pelo MS.  

Questionamo-nos, mas o 
equilíbrio financeiro não 

foi uma das principais 
razões justificativas das 
medidas adotadas na 

área da saúde? 

OPSS, RP 2014 



O que aconteceu neste último ano? 
Indicadores de saúde  
 
 

É positivo o facto de o MS, através da DGS e da ACSS ter passado a 
disponibilizar dashboards com dados agregados.  

Seria importante conhecer o critério que presidiu à escolha dos 
indicadores. 

Questionamo-nos: por que razão não se disponibilizam os dados aos 
investigadores? 

OPSS, RP 2014 



O que aconteceu neste último ano? 
Em suma… 
 
 Parece ser evidente, que estamos perante um conjunto de dados que indiciam o 

impacto negativo da crise sobre a saúde das pessoas. Está a acontecer o que era 
expectável.  

Não se vislumbram sinais indiciadores de uma política intersectorial de saúde que 
tenha como objetivo monitorizar indicadores de impacto e acautelar ou minimizar os 
previsíveis efeitos da crise, nomeadamente nos grupos mais vulneráveis. 

Ao invés, parece ser evidente um manifesto esforço quer da UE, quer dos nossos 
governantes, de negar a evidência do impacto da crise sobre a saúde das pessoas e 
negando-o, evitar a discussão e consequentemente a adoção de medidas de prevenção 
e/ou de combate. 

Tal atitude poderia até ser apelidada de síndroma de negação. O único senão é que do 
outro lado estão pessoas em sofrimento e com um desenvolvimento cada vez mais 
hipotecado. 

OPSS, RP 2014 
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Gestão Pública no Pós-Troika: 
O futuro…que futuro 



O Futuro… 
 
Desenvolver melhores sistemas de informação 

• A ausência de uma recolha de dados importante em tempo útil, dificulta ainda mais uma 
resposta efetiva à crise económica e à monitorização dos seus efeitos 

Dar resposta às falhas importantes na cobertura de cuidados 

• Os países com falhas pré-existentes na cobertura têm menor margem de manobra para 
fazer face à pressão fiscal. (e.g. a crise demonstrou as sérias limitações do direito base aos 
serviços de saúde financiados publicamente) 

Fortalecer a política de financiamento da saúde 

• Para que no futuro o sistema de saúde seja mais capaz de dar resposta, importa que os 
níveis da despesa pública em saúde sejam mais explicitamente ligados às necessidades da 
população 

Investir em medidas que promovam a eficiência 

• Promover a eficiência constantemente, mesmo quando passada a pressão fiscal e a crise 

Promover uma forte governação e liderança ao nível internacional e nacional 
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Muito obrigada pela 
vossa atenção 
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