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Duração: 00:48:58

Antena 1
ID: 75517988

OCS: Antena 1 - Antena Aberta

19-06-2018 11:07

Relatório da Primavera 2018
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=46b18e51-2296-4c7e-b279776bb6c159c6&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
Antena Aberta de hoje é sobre o Relatório da Primavera e as conclusões deste relatório feito pelo
Observatório dos Sistemas de Saúde. Esse estudo mostra que há em Portugal muitas pedras no
caminho do SNS.
Comentários de Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos; Alexandre Lourenço, presidente
da Associação Nacional de Administradores Hospitalares; Henrique Barros, presidente do ISPUP; Ana
Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros.
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SIC Notícias
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19-06-2018 11:04
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Relatório do Observatório Português dos Sistemas de Saúde
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a44108f2-e326-435a-bf03bbb854ee3241&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
O presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Henrique Barros, diz que este
relatório alerta sobretudo para a falta de informação que é transversal a várias áreas.
Repetições: SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2018-06-19 12:04

Página 2

A3

Duração: 00:17:31

Antena 1
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Relatório da Primavera 2018
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b51f74b0-44e4-41c8-81fbdd04865aae9a&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
No dia em que é apresentado o "Relatório da Primavera 2018", do Observatório Português dos
Sistemas de Saúde, entrevistamos um dos coordenadores do estudo, Henrique Barros, presidente do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.
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Relatório do Observatório Português dos Sistemas de Saúde
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8837fc54-dfde-4ec7-8524ec30b7a17d5a&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
Regressamos agora à notícia de abertura deste jornal. Os hospitais públicos estão endividados o numa
situação muito complicada, é uma das principais conclusões do relatório anual do Observatório dos
Sistemas de Saúde que a esta hora está a ser apresentado na Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa. Declarações de Henrique Barros, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.
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Antena 1
ID: 75513426

OCS: Antena 1 - Notícias

19-06-2018 09:01

Relatório anual do Observatório dos Sistemas de Saúde
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c4159820-5485-4121-89e033236afc754a&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
Não sabe quantos profissionais estão a trabalhar na área da saúde em Portugal. A falta de informação
é um dos principais problemas identificados pelos coordenadores do Relatório Primavera deste ano do
Observatório Português dos Sistemas de Saúde.
Declarações de Tiago Correia, investigador; Henrique Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto.
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2018-06-19 10:01
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19-06-2018 08:01

Relatório anual do Observatório dos Sistemas de Saúde
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b1ddbab6-4bcc-4d66-ad04613719b621bb&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
O Observatório Português dos Sistemas de Saúde tem dúvidas sobre as prioridades do Governo para
esta área. O Relatório Primavera deste ano, que vai ser apresentado esta manhã, traça um
diagnóstico negro com hospitais endividados e à beira de um ataque de nervos.
Declarações Henrique Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto;
Tiago Correia, investigador.
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Duração: 00:03:11

Antena 1
ID: 75512174

OCS: Antena 1 - Notícias

19-06-2018 07:01

Relatório anual do Observatório dos Sistemas de Saúde
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bf8765c8-98aa-4b0b-a8f7367abce69454&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
O Observatório Português dos Sistemas de Saúde diz que tem dúvidas sobre o grau de prioridade
atribuído pelo Governo à reforma do Serviço Nacional de Saúde. No Relatório Primavera, deste ano,
que vai ser apresentado esta manhã, os especialistas identificam carências nos cuidados de saúde
primários.
Declarações Henrique Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.
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Não se sabe quantos profissionais de saúde estão a exercer em Portugal
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Expresso Online

Autores:

Hugo Tavares da Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7671e405

getty
Relatório Primavera 2018, elaborado pelo Observatório Português dos Sistemas de Saúde, foi entregue
esta terça-feira ao Ministério da Saúde. O Expresso conversou com Henrique Barros, um dos
coordenadores: "A ausência de informação significa mais desperdício de recursos e erros"
Hugo Tavares da Silva
Jornalista
Falta de informação. É este um dos principais problemas da Saúde em Portugal, de acordo com um
dos coordenadores do Relatório Primavera 2018, elaborado pelo Observatório Português dos Sistemas
de Saúde. Não se sabe ao certo, por exemplo, quantos profissionais do setor estão em exercício no
país.
"Não sabemos quantas pessoas trabalham na Saúde: é estranho, não é? A ausência de informação
significa mais desperdício de recursos. A falta de informação trabalhada, metódica e de qualidade
paga-se com erros", explica ao Expresso Henrique Barros, professor do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto.
Nas profissões reguladas, explica o relatório, o registo nominal dos profissionais habilitados é
obrigatório, sendo feito pelas ordens profissionais ou, em casos de estas não existirem, pela
Administração Central do Sistema de Saúde. No entanto, esse registo não revela quantos profissionais
estão disponíveis para exercer e quantos estão efetivamente a exercer. "É a diferença entre o número
de profissionais habilitados, disponíveis e em exercício, que não se conhece ao certo em Portugal
praticamente para nenhuma profissão de Saúde", pode ler-se no documento.
Paulo Vaz Henriques
Este professor elogia a transparência dos setores da Saúde de outros países. "Por exemplo, nos
Estados Unidos ou no Brasil há informações na Internet sobre as pessoas que morrem. Sabemos de
que morreram, quantidade e onde. Isto não é considerado invasão de privacidade, até porque não
consta o nome, mas há informações. Podemos saber a cada momento o que se passa. Qualquer
cidadão, profissional ou leigo, tem acesso à informação. Com tanto que se fala de informação e
sistemas de informação, temos sido incapazes de ter o que precisamos para compreender fenómenos
e para agir." O mesmo princípio serve, diz, para um planeamento apropriado.
O relatório revela, por exemplo, que desde 2015 foram contratados três mil enfermeiros, que, devido
ao regresso às 35 horas de trabalho semanais, só se traduziu num aumento de 0,1% de horas
trabalhadas. Já a despesa com recursos humanos face ao total de despesa em Saúde em Portugal tem
oscilado entre 32 e 34% -- os países mais desenvolvidas registam 38%. Mais: por cada 100 euros
gastos com o setor em Portugal, cerca de 55 são pagos pelo SNS.
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Henrique Barros deixa mais algumas conclusões sobre este relatório, que será entregue esta terçafeira ao Ministério da Saúde. "Há coisas que correram bem: diminuição das infeções associadas a
cuidados de Saúde. Ainda temos valores altos, mas partimos de valores muito altos. Precisamos da tal
informação para saber que é sustentada e continuada", insiste. E continua: "A episiotomia, aquele
corte que se faz na altura do parto, que pode ser mutilante, tanto física como psicologicamente, está a
diminuir, mas ainda é dez vezes superior ao que acontece nos países nórdicos", explica, adicionando
que não há cruzamento de dados nos partos nos setores público e privado. Como no resto, originando
uma "competição desleal" e um convite a uma espécie de governação às cegas. "Acho que quem
manda, quem regula, não fez pressão suficiente e não exigiu às entidades que partilhem o mesmos
canais de informação. Tem custos? Tem, mas no SNS também."
Mas o outro lado da história também acontece. "O número de cuidados domiciliários está a diminuir, o
que é ir no mau caminho. Outra coisa: os tipos de tratamentos que temos para a diabetes são
escolhas demasiado caras." Barros destaca ainda a mortalidade infantil, que regista desigualdades
regionais, com evoluções diferentes. "O que o relatório não diz é porquê. Vemos no Norte, nos últimos
anos, que decresce continuamente. Mas neste momento especulamos, não sabemos porquê."
Outro destaque é a feminização do setor: em 2016, 76,2% dos recursos humanos era do sexo
feminino. "A feminização é uma realidade com a qual temos de viver e isso obriga-nos a repensar a
organização dos cuidados de Saúde. Não podemos ter um discurso de que nasce pouca gente e são
precisas políticas de natalidade e depois, ao mesmo tempo, não se dá o direito às mulheres de parar
para ter os seus filhos. Nas profissões em que há muitas mulheres tem de haver um número mais alto
de pessoas que amortize o facto de as mulheres serem quem tem os filhos. Temos de saber o que
outras sociedades sabem há muitos anos. Temos de criar condições de trabalho para essas mulheres e
criar condições de substituição."
O debate sobre a necessidade de contratar ou onde colocar, considera Barros, será necessário. "A tal
informação vai permitir-nos conhecer a realidade. É tempo de tomar essa atitude, até para dar
seriedade ao próprio debate. Devia ser obrigatório haver essa informação [e cruzamento de dados]. O
discurso político, há muitos anos, não promove este tipo de conhecimento, voluntariamente ou
involuntariamente, promove a ambiguidade. O relatório tem algo interessante em relação aos outros:
tem recomendações, que não têm nada de genial, nem disruptivo, são coisas que já deviam estar
feitas. Era interessante saber se as pessoas que podem colocar em prática as recomendações vão
começar a fazer alguma coisa."
2018-06-19T06:00:00.000Z
Hugo Tavares da Silva
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Saúde. Não se sabe quantos profissionais estão a exercer em Portugal
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getty
Relatório Primavera 2018, elaborado pelo Observatório Português dos Sistemas de Saúde, é entregue
esta terça-feira ao Ministério da Saúde. O Expresso conversou com Henrique Barros, um dos
coordenadores: "A ausência de informação significa mais desperdício de recursos e erros"
Hugo Tavares da Silva
Jornalista
Falta de informação. É este um dos principais problemas da Saúde em Portugal, de acordo com um
dos coordenadores do Relatório Primavera 2018, elaborado pelo Observatório Português dos Sistemas
de Saúde. Não se sabe ao certo, por exemplo, quantos profissionais do setor estão em exercício no
país.
"Não sabemos quantas pessoas trabalham na Saúde: é estranho, não é? A ausência de informação
significa mais desperdício de recursos. A falta de informação trabalhada, metódica e de qualidade
paga-se com erros", explica ao Expresso Henrique Barros, professor do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto.
Nas profissões reguladas, explica o relatório, o registo nominal dos profissionais habilitados é
obrigatório, sendo feito pelas ordens profissionais ou, em casos de estas não existirem, pela
Administração Central do Sistema de Saúde. No entanto, esse registo não revela quantos profissionais
estão disponíveis para exercer e quantos estão efetivamente a exercer. "É a diferença entre o número
de profissionais habilitados, disponíveis e em exercício, que não se conhece ao certo em Portugal
praticamente para nenhuma profissão de Saúde", pode ler-se no documento.
Paulo Vaz Henriques
Este professor elogia a transparência dos setores da Saúde de outros países. "Por exemplo, nos
Estados Unidos ou no Brasil há informações na Internet sobre as pessoas que morrem. Sabemos de
que morreram, quantidade e onde. Isto não é considerado invasão de privacidade, até porque não
consta o nome, mas há informações. Podemos saber a cada momento o que se passa. Qualquer
cidadão, profissional ou leigo, tem acesso à informação. Com tanto que se fala de informação e
sistemas de informação, temos sido incapazes de ter o que precisamos para compreender fenómenos
e para agir." O mesmo princípio serve, diz, para um planeamento apropriado.
O relatório revela, por exemplo, que desde 2015 foram contratados três mil enfermeiros, que, devido
ao regresso às 35 horas de trabalho semanais, só se traduziu num aumento de 0,1% de horas
trabalhadas. Já a despesa com recursos humanos face ao total de despesa em Saúde em Portugal tem
oscilado entre 32 e 34% -- os países mais desenvolvidas registam 38%. Mais: por cada 100 euros
gastos com o setor em Portugal, cerca de 55 são pagos pelo SNS.
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Henrique Barros deixa mais algumas conclusões sobre este relatório, que será entregue esta terçafeira ao Ministério da Saúde. "Há coisas que correram bem: diminuição das infeções associadas a
cuidados de Saúde. Ainda temos valores altos, mas partimos de valores muito altos. Precisamos da tal
informação para saber que é sustentada e continuada", insiste. E continua: "A episiotomia, aquele
corte que se faz na altura do parto, que pode ser mutilante, tanto física como psicologicamente, está a
diminuir, mas ainda é dez vezes superior ao que acontece nos países nórdicos", explica, adicionando
que não há cruzamento de dados nos partos nos setores público e privado. Como no resto, originando
uma "competição desleal" e um convite a uma espécie de governação às cegas. "Acho que quem
manda, quem regula, não fez pressão suficiente e não exigiu às entidades que partilhem o mesmos
canais de informação. Tem custos? Tem, mas no SNS também."
Mas o outro lado da história também acontece. "O número de cuidados domiciliários está a diminuir, o
que é ir no mau caminho. Outra coisa: os tipos de tratamentos que temos para a diabetes são
escolhas demasiado caras." Barros destaca ainda a mortalidade infantil, que regista desigualdades
regionais, com evoluções diferentes. "O que o relatório não diz é porquê. Vemos no Norte, nos últimos
anos, que decresce continuamente. Mas neste momento especulamos, não sabemos porquê."
Outro destaque é a feminização do setor: em 2016, 76,2% dos recursos humanos era do sexo
feminino. "A feminização é uma realidade com a qual temos de viver e isso obriga-nos a repensar a
organização dos cuidados de Saúde. Não podemos ter um discurso de que nasce pouca gente e são
precisas políticas de natalidade e depois, ao mesmo tempo, não se dá o direito às mulheres de parar
para ter os seus filhos. Nas profissões em que há muitas mulheres tem de haver um número mais alto
de pessoas que amortize o facto de as mulheres serem quem tem os filhos. Temos de saber o que
outras sociedades sabem há muitos anos. Temos de criar condições de trabalho para essas mulheres e
criar condições de substituição."
O debate sobre a necessidade de contratar ou onde colocar, considera Barros, será necessário. "A tal
informação vai permitir-nos conhecer a realidade. É tempo de tomar essa atitude, até para dar
seriedade ao próprio debate. Devia ser obrigatório haver essa informação [e cruzamento de dados]. O
discurso político, há muitos anos, não promove este tipo de conhecimento, voluntariamente ou
involuntariamente, promove a ambiguidade. O relatório tem algo interessante em relação aos outros:
tem recomendações, que não têm nada de genial, nem disruptivo, são coisas que já deviam estar
feitas. Era interessante saber se as pessoas que podem colocar em prática as recomendações vão
começar a fazer alguma coisa."
2018-06-19T06:00:00.000Z
Hugo Tavares da Silva
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Radar //

GED
Henrique Barros
Porta-voz do Observatório Português
dos Sistemas de Saúde

"Como se pode conversar
sobre se os profissionais de saúde
são muitos ou poucos se nem
se sabe quantos são?"
O Relatório da Primavera
de 2018 é conhecido na
semana em que começa a
discussão no parlamento
sobre a revisão da Lei de
Bases da Saúde. Que
contributo gostavam de
deixar? Penso que o mais
importante é saber como
queremos atingir as nossas
metas. O argumento de que
as políticas num setor são
diferentes das de outro é um
argumento cansado. Se há
coisas consensuais, é
preciso definir como é que
se lá chega.
Dos dados que
recolheram, que indicador
o surpreendeu mais?
O que me impressiona mais
é como é que continuamos a
não ter informação
disponível e trabalhada
quase em contínuo para
poder ter opinião sobre as
coisas e avaliá-las.
No capítulo sobre recursos
humanos concluem que
não se sabe exatamente
quantos profissionais de
saúde trabalham em
Portugal.
Está tudo dito. Como é que
se pode conversar sobre se
são muitos ou poucos se
verdadeiramente nem se
sabe quantos são?
Outra ideia é que a reforma
dos cuidados de saúde
primários estagnou e
seriam vitais em termos de
prevenção.
É algo preocupaste. Embora
as pessoas se preocupem
sobretudo em ver
profissionais de saúde com
um cariz curativo - mais do
que prevenir a doença
querem uma solução para o
seu problema - a inteligência
do sistema por vezes tem de
ser maior do que a
inteligência de cada
indivíduo em particular e por
isso é essencial criar
condições para que a
prevenção e promoção da
doença ocupem um lugar

cada vez maior. Até porque
isso reduz objetivamente as
necessidades curativas. Dito
isto, convém lembrar que
mesmo prevenindo doenças,
as pessoas não duram para
sempre. Temos de começar
a antecipar uma certa
transferência dos nossos
esforços para garantir melhor
qualidade de vida no fim
de vida.
Nesse aspeto, o relatório
alerta que a rede de
cuidados continuados tem
tido desenvolvimentos
menores. Sim e
particularmente naquela
ótica em que a saúde vai ter
com as pessoas no seu
espaço doméstico, que é
onde as pessoas querem
continuar a estar.
Desde 2015, alertam,
diminuiu mesmo a
capacidade de resposta
nas equipas domiciliárias,
com menos 655 vagas para
acompanhar doentes em
casa. Percebe-se o
motivo?
É mais fácil institucionalizar.
No passado recente houve
anos em que a relação
entre o observatório e o
governo foi conturbada.
Esperam uma reação
diferente?
Penso que é importante que
nos entendamos. Hoje em
dia o relatório tem um cariz
académico, é um trabalho
feito por um consórcio de
universidades e é
importante perceber que o
trabalho dos académicos
não é um trabalho de
oposição ao governo. É
olhar da forma mais honesta
e objetiva possível para as
diferentes realidades em
jogo. Depois as escolhas
cabem às pessoas, sejam
os cidadãos ou os
governos. O importante é
que se saiba o que existe e
daí o nosso ênfase na
necessidade de haver mais
informação.

Partos no privado
quase duplicaram
em 15 anos

No mesmo período,
nascimentos nos
hospitais do SNS
diminuíram 30%.
Peritos do
Observatório
Português dos
Sistemas de Saúde
estão preocupados
com a ausência de
dados sobre grávidas
e bebés nascidos no
particular e pedem
registo comum

MARTA F. REIS

marta.reis(ii;:ionline.pt
É um problema de "nacional
descuido", descreve Henrique
Barros, um dos autores do Relatório da Primavera, a análise
anual do Observatório Português dos Sistemas de Saúde
(OPSS) sobre os desafios do setor,
que será apresentado esta terça-feira. Este ano, uni dos temas
abordados é a saúde maternoinfantil, área cm que a redução
da mortalidade no país é sempre elogiada. Reconhecido esse

feito, os peritos estão preocupados com unia nova realidade: cada vez há mais nascimentos no privado e atualmente os
sistemas de informação não
permitem analisar indicadores
sobre a saúde e bem-estar tanto das mães como dos bebés
que nascem no particular.
O cenário é traçado no capítulo 2 do relatório, que parte de
indicadores concretos. Entre
2000 e 2015 o número de nascimentos nos hospitais públicos
reduziu cerca de 30%. Se é verdade que a quebra da natalida-
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Portugal é dos países
onde mais se recorre
à episiotomia (corte)
no parto vaginal. Recurso
a cesarianas no privado
é o dobro face aos
hospitais do SNS

. Três conclusões
do Relatório da
Primavera 2018

SI 11.71"1 kl:S 10(:E.

Taxar para
mudar atitudes
Prevenção Portugal é dos
países onde se vive com pior
saúde mais anos, conclui o
relatório. Alimentação errada,
abuso de álcool e tabagismo
são os principais fatores de
risco. Os peritos defendem a
taxação de todo o tabaco e
álcool levando ao aumento do
preço em 10% e a definição
de um valor mínimo para
a venda de álcool.

Mais doze anos
de reforma
de se acentuou neste período, do um sistema de recolha de
com o país a passar de 120 008 informação comum a todas as
para 85 500 nascimentos, o irwer- maternidades, independente- no demográfico não é a única mente da sua natureza legal
explicação para estarem a nas- (público, privado ou social), pascer menos crianças no SNS. No se a ser feito um inquérito perimesmo período, o número de natal nacional a cada cinco anos.
partos em instituições privadas Uma das conclusões retiradas
quase duplicou, passando de dos dados obtidos no SNS, e que
6787 no ano 2000 para 12 186 dizem não ser possível explicar
em 2015 (uma subida de 80%). de momento, é que neste mesHenrique Barros, médico e mo período diminuíram os casos
porta-voz do OPSS, sublinha de infeção grave mas aumentaque não se trata de julgar a ram as situações de hemorraopção de ir para o privado ou gia pós-parto e choque obstétripara o público, mas de ter aces- co.
so a informação a nível nacional que permita avaliar complicações e até identificar novos
desafios. "Até há uns anos seria
uma questão que não se valorizava tanto, agora representam 15% dos partos, um em cada
"Não sabermos o
sete partos acontecem no prique se passa no
vado. Não sabermos o que se
passa com estas senhoras e com
privado é como
estes bebés é como não sabernão saber de 15%
mos o que se passa com 15%
dos portugueses"
dos portugueses".
MAIS DADOS A preocupação dos

peritos não se cinge a perceber
o que se passa no privado, mas
compreender melhor o que se
passa nesta fase da vida das
mulheres e crianças. Para isso,
propõem que além de ser cria-

Observatório pede
registo comum a
todas as
maternidades e
inquéritos regulares

Os peritos defendem ainda que
sejam feitos, em tempo útil, inquéritos independentes e confidenciais a todas as mortes (maternas e infantis) e aos casos de
morbilidade grave, apontando
para um cenário de sub-identificação de mortes maternas no
país. "Em Portugal, a saúde e os
cuidados de saúde em torno do
nascimento constituem um dos
casos de mais inequívoco sucesso. Também por isso é mais
importante uma atenção redobrada às ameaças, assegurar
que temos capacidade de proativamente prever e prevenir os
problemas", conclui o relatório.
Duas áreas merecem destaque
dentro deste campo. Por um
lado, a constatação de que o setor
privado continua a ter o dobro
da taxa de cesarianas face ao
setor público, realidade para a
qual os peritos não encontram
explicação. Em 2015, últimos
dados comparáveis, a taxa de
cesarianas no setor público era
de 27,6% e no privado de 63,4%.
A segunda prática obstétrica a
merecer a preocupação dos peritos é o recurso à episiotomia, o
corte que pode ser feito no
momento do parto para facilitar o nascimento. Um estudo de
2010 citado no relatório revelou
que, em Portugal, a prática se

verifica em 73% dos partos, quando há países como a Dinamarca onde é residual (3,7%).
Henrique Barros sublinha que
importa perceber esta dinâmica e sobretudo se as pessoas têm
informação sobre estes procedimentos. "Por vezes, ninguém
pergunta a opinião às mulheres.
As episiotomias diminuem o risco de incontinência mas podem
trazer o risco de dispareunia,
dor na atividade sexual, dor crónica. Tudo na vida tem vantagens e desvantagens e o essencial é que a pessoa saiba o que
se passa", alerta o médico e investigador da Unidade de Investigação Epidemiológica do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Henrique
Barros acredita que ambas as
realidades serão, em parte, fruto da tendência de medicalização do parto nas últimas décadas, que foi essencial para reduzir a mortalidade materno-infantil.
"Ganhámos essa batalha e tanto as cesarianas como os partos
hospitalares salvaram milhares
e milhares de crianças e mulheres. Mas agora que fizemos isto,
talvez possamos olhar para o
resto. É como que uma corda
que se puxou muito para um
lado e agora temos de encontrar
um equilíbrio."

Cuidados Primários O relatório
avisa que os Agrupamentos
de Centros de Saúde são
"telecomandados por
instâncias burocráticas e
distantes". A reforma parou:
2017 foi o pior ano na
evolução para o modelo de
Unidade de Saúde Familiar,
que dá médico/enfermeiro de
família a todos os utentes. Ao
ritmo previsto, só em 2030
haverá equidade no país.

Hospitais à beira
de um ataque
de nervos
Gestão O relatório alerta para
as contradições do
subfinanciamento e falta de
autonomia dos hospitais, que
deixa o setor à beira de um
ataque de nervos. A falta de
liquidez acaba por justificar
boas ou más decisões e não
há responsabilização. Como
as despesas acabam sempre
por ser pagas, não há
incentivo àPágina
eficiência.13

ID: 75510477

19-06-2018

Meio: Imprensa

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 22,60 x 2,26 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 3 de 3

121
. 6//Terça-feira, 191tno 2018 //Ano 9 // Número 272111 Diretor Mário Ramires // Dir. execulivo:WorRailhallet executiva adjunta: Ana Sá Lopes fiSubdretcx executivo: José Cabrita Saraiva// Dic de arte: Francisco Alves

•

Greve de professores.
Serviços mínimos
incendeiam
mais os ânimos
PS mais longe da maioria absoluta

PÁGS. 2-3 e 7

xames nacionais A ciência explica
como obter melhores resultados
Dicas fundamentais para ter melhores notas

// PÁGS. 4-5

Partos no privado quase duplicaram em 15 anos
Um em cada sete nascimentos acontece no privado e não há dados sobre mães e recém-nascidos

PÁGS. 8-9

"Ronaldo tornou-se o maior
ador da história de Portugal"
"Ele ganha jogos sozinho"
"Contra Portugal vai ser especial.
Vou sentir-me orgulhoso"
II

PÁGS. 42-43

Suicídios de
trabalhadores.
Quando
os patrões são
acusados

Concertarão.
Acordo "sensato
e oportuno" mas
que "acentua
a precariedade"

Visita de Costa
a São Tomé
adiada. Primeira
paragem será
Moçambique

Governo analisa
hipótese
de antecipar
período crítico
de incêndios

Dieselgate.
CEO da Audi
foi detido
e fica em prisão
preventiva

// PÁGS. 24-25

// PAG. 6

// PAG. 7

// PAG. 10

// PÁG. 14

Página 14

A15

Partos no privado quase duplicaram em 15 anos

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

19/06/2018

Meio:

i Online

Autores:

Marta Ferreira Reis

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1e382a02

No mesmo período, nascimentos nos hospitais do SNS diminuíram 30%. Peritos do Observatório
Português dos Sistemas de Saúde estão preocupados com a ausência de dados sobre grávidas e bebés
nascidos no particular e pedem registo comum
É um problema de "nacional descuido", descreve Henrique Barros, um dos autores do Relatório da
Primavera, a análise anual do Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS) sobre os
desafios do setor, que será apresentado esta terça-feira. Este ano, um dos temas abordados é a saúde
materno-infantil, área em que a redução da mortalidade no país é sempre elogiada. Reconhecido esse
feito, os peritos estão preocupados com uma nova realidade: cada vez há mais nascimentos no
privado e atualmente os sistemas de informação não permitem analisar indicadores sobre a saúde e
bem-estar tanto das mães como dos bebés que nascem no particular.
O cenário é traçado no capítulo 2 do relatório, que parte de indicadores concretos. Entre 2000 e 2015
o número de nascimentos nos hospitais públicos reduziu cerca de 30%. Se é verdade que a quebra da
natalidade se acentuou neste período, com o país a passar de 120 008 para 85 500 nascimentos, o
inverno demográfico não é a única explicação para estarem a nascer menos crianças no SNS. No
mesmo período, o número de partos em instituições privadas quase duplicou, passando de 6787 no
ano 2000 para 12 186 em 2015 (uma subida de 80%).
Henrique Barros, médico e porta-voz do OPSS, sublinha que não se trata de julgar a opção de ir para
o privado ou para o público, mas de ter acesso a informação a nível nacional que permita avaliar
complicações e até identificar novos desafios. "Até há uns anos seria uma questão que não se
valorizava tanto, agora representam 15% dos partos, um em cada sete partos acontecem no privado.
Não sabermos o que se passa com estas senhoras e com estes bebés é como não sabermos o que se
passa com 15% dos portugueses".
Mais dados
A preocupação dos peritos não se cinge a perceber o que se passa no privado, mas compreender
melhor o que se passa nesta fase da vida das mulheres e crianças. Para isso, propõem que além de
ser criado um sistema de recolha de informação comum a todas as maternidades, independentemente
da sua natureza legal (público, privado ou social), passe a ser feito um inquérito perinatal nacional a
cada cinco anos. Uma das conclusões retiradas dos dados obtidos no SNS, e que dizem não ser
possível explicar de momento, é que neste mesmo período diminuíram os casos de infeção grave mas
aumentaram as situações de hemorragia pós-parto e choque obstétrico.
Os peritos defendem ainda que sejam feitos, em tempo útil, inquéritos independentes e confidenciais a
todas as mortes (maternas e infantis) e aos casos de morbilidade grave, apontando para um cenário
de sub-identificação de mortes maternas no país. "Em Portugal, a saúde e os cuidados de saúde em
torno do nascimento constituem um dos casos de mais inequívoco sucesso. Também por isso é mais
importante uma atenção redobrada às ameaças, assegurar que temos capacidade de proativamente
prever e prevenir os problemas", conclui o relatório.
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Duas áreas merecem destaque dentro deste campo. Por um lado, a constatação de que o setor
privado continua a ter o dobro da taxa de cesarianas face ao setor público, realidade para a qual os
peritos não encontram explicação. Em 2015, últimos dados comparáveis, a taxa de cesarianas no
setor público era de 27,6% e no privado de 63,4%. A segunda prática obstétrica a merecer a
preocupação dos peritos é o recurso à episiotomia, o corte que pode ser feito no momento do parto
para facilitar o nascimento. Um estudo de 2010 citado no relatório revelou que, em Portugal, a prática
se verifica em 73% dos partos, quando há países como a Dinamarca onde é residual (3,7%).
Henrique Barros sublinha que importa perceber esta dinâmica e sobretudo se as pessoas têm
informação sobre estes procedimentos. "Por vezes, ninguém pergunta a opinião às mulheres. As
episiotomias diminuem o risco de incontinência mas podem trazer o risco de dispareunia, dor na
atividade sexual, dor crónica. Tudo na vida tem vantagens e desvantagens e o essencial é que a
pessoa saiba o que se passa", alerta o médico e investigador da Unidade de Investigação
Epidemiológica do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Henrique Barros acredita que
ambas as realidades serão, em parte, fruto da tendência de medicalização do parto nas últimas
décadas, que foi essencial para reduzir a mortalidade materno-infantil. "Ganhámos essa batalha e
tanto as cesarianas como os partos hospitalares salvaram milhares e milhares de crianças e mulheres.
Mas agora que fizemos isto, talvez possamos olhar para o resto. É como que uma corda que se puxou
muito para um lado e agora temos de encontrar um equilíbrio."
Três conclusões do Relatório da Primavera 2018
1 - Taxar para mudar atitudes
Prevenção - Portugal é dos países onde se vive com pior saúde mais anos, conclui o relatório.
Alimentação errada, abuso de álcool e tabagismo são os principais fatores de risco. Os peritos
defendem a taxação de todo o tabaco e álcool levando ao aumento do preço em 10% e a definição de
um valor mínimo para a venda de álcool.
2 - Mais doze anos de reforma
Cuidados Primários - O relatório avisa que os Agrupamentos de Centros de Saúde são
"telecomandados por instâncias burocráticas e distantes". A reforma parou: 2017 foi o pior ano na
evolução para o modelo de Unidade de Saúde Familiar, que dá médico/enfermeiro de família a todos
os utentes. Ao ritmo previsto, só em 2030 haverá equidade no país.
3 - Hospitais à beira de um ataque de nervos
Gestão - O relatório alerta para as contradições do subfinanciamento e falta de autonomia dos
hospitais, que deixa o setor à beira de um ataque de nervos. A falta de liquidez acaba por justificar
boas ou más decisões e não há responsabilização. Como as despesas acabam sempre por ser pagas,
não há incentivo à eficiência.
19/06/2018 09:33
Marta F. Reis
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Vagas de cuidados continuados em
casa diminuíram 10% em três anos
DANIEL ROCHA

Observatório dos Sistemas de Saúde diz que “acção governativa
parece sustentar ‘internamentocentrismo’ da rede” de cuidados
continuados. E há desigualdades de acesso entre ricos e pobres
Saúde
Margarida David Cardoso
Nos últimos três anos a intenção de
mudar o paradigma dos cuidados de
saúde prolongados, privilegiando o
acompanhamento em casa, em vez
do internamento, não se concretizou. Pelo contrário, Portugal afastouse mais desse objectivo. Em Março
de 2018, havia menos 655 vagas para
cuidados continuados domiciliários
do que no mesmo mês de 2015. Já o
número de camas em internamento aumentou (há mais 1048), contrapõem os autores do Relatório Primavera 2018, que o Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS)
apresenta hoje.
A redução de 10% da resposta domiciliária nos cuidados continuados
é dissonante com os objectivos do
Governo. “Se é certo que a mudança de paradigma nunca ocorre num
tempo curto (internamento versus
domiciliação), também é certo que
a acção governativa parece sustentar
este ‘internamentocentrismo’ da re-

de, já que ao longo do período analisado os lugares/camas de cuidados
domiciliários têm vindo a descer ao
contrário dos de internamento, que
têm continuado a aumentar”, dizem
os autores do relatório. Em Março,
havia 5930 vagas domiciliárias, 8770
nas várias unidades de internamento.
“A forte aposta na domiciliação
dos cuidados” era um dos objectivos do plano de desenvolvimento
da rede nacional de cuidados continuados integrados (2016-2019),
desenvolvido no âmbito da reforma
do sistema de saúde impulsionada
na actual legislatura. A par deste desígnio estava o desenvolvimento do
estatuto do cuidador — “fundamental
para a domiciliação dos cuidados,
que continua sem ser concretizado”,
notam os autores do relatório — e a
criação de respostas de saúde mental
e pediatria. Estas registaram avanços
em 2017: abriram-se 20 camas pediátricas para cuidados integrados de
internamento e em ambulatório (na
região Norte) e 221 lugares em unidades de saúde mental.
O apoio domiciliário é o segundo

tipo mais procurado de cuidados
continuados — cuja rede nacional
foi concebida em 2006 com o objectivo de criar estruturas de saúde
que ajudem os utentes a recuperar
ou manter a autonomia. No 1.º semestre de 2017, das 20.815 pessoas
referenciadas para cuidados continuados, 5701 estavam indicadas para
os receber em casa.
A taxa de ocupação dos cuidados
domiciliários nunca superou os 75%
(quando no internamento é quase
sempre superior a 90%). Isto pode
signiﬁcar, apontam os autores, que há
um desfasamento entre a dotação de
lugares e de proﬁssionais multidisciplinares e aquilo que é necessário para garantir a capacidade de resposta.
Este dado pode também ser sinónimo de uma eventual falta de promoção da desinstitucionalização,
acrescenta um dos coordenadores
do estudo, Henrique Barros. “A representação social dos cuidados
institucionais também adquire uma
dignidade maior do que os cuidados
em casa”, mas essa percepção tende
a mudar no ﬁnal de vida quando “a

Em Março de 2018, havia menos 655 vagas do que em Março de 2015

Cuidados continuados em Portugal
Há mais vagas em internamento, menos para
cuidados em casa
Vagas para
internamento*

Vaga para cuidados
domiciliários

Lista de espera é maior para os cuidados
de longa duração
Utentes referenciados
Unidade de convalescença

2015

7481

6585

2016

8390

6264

+1289

Tempos de espera são mais altos na Região de Lisboa e Vale do Tejo
Mediana dos tempos de espera, em dias (1.º sem. de 2017)

Utentes em espera

3720

Unidade de longa duração
e manutenção

5275
6104

214

Unidade de
convalescença

Unidade de longa
duração e manutenção

Unidade de média
duração e reabilitação

Cuidados
domiciliários

Unidade de cuidados
integrados pediátricos
de internamento

Unidade de cuidados
integrados pediátricos
de ambulatório

881

67,9

66,2

-655

2017

8340

5852

Unidade de média duração
e reabilitação

2018
(Mar.)

8770

5930

Cuidados domiciliários

Diferença entre Março de 2015
e Março de 2018
*Inclui camas de internamento em unidades de convalescença,
unidades de média duração e reabilitação, unidades de longa
duração e manutenção, unidades de saúde mental e unidades
de cuidados integrados pediátricos de internamento e
ambulatório

Unidade de cuidados integrados
pediátricos de internamento
Unidade de cuidados integrados
pediátricos de ambulatório

518
36,9

5701
10
5

167

37,2

34
29,9

26
13,8

Norte

4,8
Centro

34,8
27,1

20,3

14,9

13
6 6,9

40,2
35,3

4,3
Lisboa e Vale
do Tejo

5,9
Alentejo

7,3
0,8
Algarve
PÚBLICO

Fonte: ACSS 2017
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Portugal Continental
Em 2017

4,5

Enfermeiros

2,7

Assistentes
operacionais

2

Médicos
especialistas
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1,7

Assistentes
técnicos

0,9

Farmacêuticos*

0,8

Técnicos superiores de
diagnóstico e terapêutica

*Dados de 2018

Fonte: Relatório da Saúde 2018

desinstitucionalização e o manter-se
no espaço doméstico tende a ser a
forma mais esperada e mais digna”,
sublinha o investigador e presidente do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto.
O apoio domiciliário pressupõe a
prestação de cuidados médicos e de
enfermagem, de ﬁsioterapia, assim
como o apoio na satisfação das necessidades básicas e nas actividades
do dia-a-dia. Na globalidade, sem
atender à divisão internamento/domiciliação, o número de camas nos
cuidados continuados aumentou nos
últimos três anos, ainda que no ano
passado tenha ﬁcado mais de 500 lugares aquém do proposto. Há 634 novas camas face a 2015, um aumento
de aproximadamente 317 por ano.
A persistência de “grandes iniquidades no acesso a cuidados de saúde
primários de qualidade consoante
a região do país e, em cada região,
dentro da mesma comunidade local” é outra das conclusões do relatório, que este ano analisa o “meio
caminho andado” pela actual equipa
governativa da Saúde. “As desigualdades entre freguesias de Lisboa e
do Porto são, muitas vezes, maiores
do que as que existem entre a cidade
de Lisboa e uma cidade do interior”,
exempliﬁca Henrique Barros.
Este exemplo põe em evidência
o resultado do abrandamento do
investimento na reforma dos cuidados primários, 12 anos após o início:
a perpetuação de cuidados “em dois
níveis”, apontada no relatório. Há
“pessoas que não estão a ter acesso a melhores serviços de saúde”,
sendo aqueles que têm pouca formação e baixos rendimentos, invariavelmente, os mais prejudicados,
traduz o investigador. “É fundamental que os decisores saibam isto, porque hoje é inequívoco que um dos
principais factores para adoecer e
morrer é ter-se uma posição social
baixa. O sedentarismo, o tabaco, a
obesidade fazem menos mal do que
ser pobre.”
Esta desigualdade é “inadmissível”
se se tiver em conta que os cuidados
primários “são o primeiro contacto
da população com o Serviço Nacional de Saúde [SNS] e deveriam ser
um instrumento de combate às desigualdades em saúde, não uma causa
das mesmas”, aﬁrmam os investigadores do OPSS.

Meio: Imprensa

Passagem para as 35 horas esbateu efeitos da contratação
de enfermeiros e técnicos superiores
O Serviço Nacional de Saúde (SNS)
tem mais enfermeiros e técnicos superiores, mas a sua contratação não
se reﬂectiu num aumento proporcional das horas de trabalho. Entre 2015
e 2017, a contratação de 3000 enfermeiros apenas signiﬁcou um aumento de 0,1% nas horas trabalhadas —
uma consequência da reposição das
35 horas semanais na função pública,
apontam os autores do Relatório Primavera 2018 do Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS).
O mesmo aconteceu com os técnicos
superiores de saúde, cujas horas de
trabalho só aumentaram 0,8%.
Numa altura em que as 35 horas
estão novamente na ordem do dia
— uma vez que a 1 de Julho este horário entra em vigor também para os
funcionários com contrato individual
de trabalho —, o relatório nota que,
no caso dos enfermeiros e técnicos
superiores, o aumento nominal apenas colmatou “o efeito da alteração
à legislação laboral, não tendo tido
reﬂexo na maior disponibilidade destes proﬁssionais”. No grupo de técnicos superiores de saúde incluem-se
psicólogos clínicos, nutricionistas,
farmacêuticos hospitalares, especialistas em engenharia sanitária, física
hospitalar, genética, entre outros.
A verdade é que há mais enfermeiros por habitante (no SNS, o rácio
aumentou de 4 para 4,5 por 1000
habitantes) e há menos assimetrias
na sua distribuição (ao contrário dos
médicos). Mas isso não se traduziu
num aumento da capacidade dos
serviços, com os autores a notarem
que o “stock de enfermeiros continua
abaixo das necessidades de trabalho,
sobretudo nos cuidados de saúde primários”.
A passagem para as 35 horas também esbateu os efeitos da contratação de técnicos de diagnóstico e terapêutica. O número de proﬁssionais
aumentou 3,2% face a 2015, depois
da queda durante a crise, mas as horas de trabalho diminuíram (-4%). Já
o trabalho médico aumentou 15,5%,
devido a um reforço efectivos (+7,1%)
e à prestação de serviços.
“Estes dados parecem traduzir a necessidade de reforço do ritmo de con-

tratação de todos os grupos proﬁssionais, à excepção dos médicos, num
contexto de procura crescente de cuidados”, concluem os investigadores.
Chamam ainda a atenção para o
crescimento assimétrico do número
de proﬁssionais no SNS, com privilégio daqueles que têm maior poder
reivindicativo: médicos, enfermeiros e técnicos superiores cresceram
mais do que a média do conjunto dos
proﬁssionais de saúde. E apontam
duas preocupações: a “necessidade

imediata” de contratar assistentes
técnicos (secretariado clínico e administrativo), visto que em três anos as
horas de trabalho global caíram 8,5%;
e a falta quase absoluta de dados sobre os assistentes operacionais (auxiliares de saúde, condutores de viaturas, transportadores de mercadorias,
vigilantes,.), que representam cerca
de 20% dos trabalhadores do SNS.
Entre 32% e 34% da despesa em
Saúde correspondem a gastos com
o pagamento de salários aos proﬁs-

sionais (dados de 2010 a 2015), o que
signiﬁca que Portugal reserva uma
menor fatia para os vencimentos do
que a “generalidade dos países desenvolvidos” (38%). E quem suporta
grande parte desta despesa é o sector
público, concluem os autores. Por cada 100 euros gastos em Saúde, cerca
de 56 euros são pagos pelo SNS e, especiﬁcamente no caso dos recursos
humanos, o SNS paga 65 euros em
cada 100 euros gastos. Margarida
David Cardoso
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Vagas de cuidados continuados em casa diminuíram 10% em três anos
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19 de Junho de 2018, 6:30
Relatório do Observatório Português dos Sistemas de Saúde diz que "acção governativa parece
sustentar este 'internamentocentrismo' da rede" de cuidados continuados. E aponta as desigualdades
de acesso entre ricos e pobres como consequência do atraso na reforma dos cuidados primários.
Foto

Daniel Rocha
Nos últimos três anos a intenção de mudar o paradigma dos cuidados de saúde prolongados,
privilegiando o acompanhamento em casa, em vez do internamento, não se concretizou. Pelo
contrário, Portugal afastou-se mais desse objectivo. Em Março de 2018, havia menos 655 vagas para
cuidados continuados domiciliários do que no mesmo mês de 2015. Já o número de camas em
internamento aumentou (há mais 1048), contrapõem os autores do Relatório Primavera 2018, que o
Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS) apresenta nesta terça-feira.
A redução de 10% da resposta domiciliária nos cuidados continuados é dissonante com os objectivos
do Governo. "Se é certo que a mudança de paradigma nunca ocorre num tempo curto (internamento
versus domiciliação), também é certo que a acção governativa parece sustentar este
'internamentocentrismo' da rede, já que ao longo do período analisado os lugares/camas de cuidados
domiciliários têm vindo a descer ao contrário dos de internamento, que têm continuado a aumentar",
dizem os autores do relatório. Em Março, havia 5930 vagas domiciliárias, 8770 nas várias unidades de
internamento.
"A forte aposta na domiciliação dos cuidados" era um dos objectivos do plano de desenvolvimento da
rede nacional de cuidados continuados integrados (2016-2019), desenvolvido no âmbito da reforma
do sistema de saúde impulsionada na actual legislatura. A par deste desígnio estava o
desenvolvimento do estatuto do cuidador - "fundamental para a domiciliação dos cuidados, que
continua sem ser concretizado", notam os autores do relatório - e a criação de respostas de saúde
mental e pediatria. Estas registaram avanços em 2017: abriram-se 20 camas pediátricas para
cuidados integrados de internamento e em ambulatório (na região Norte) e 221 lugares em unidades
de saúde mental.
Aumentar
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Taxa de ocupação abaixo dos 75%
O apoio domiciliário é o segundo tipo mais procurado de cuidados continuados - cuja rede nacional foi
concebida em 2006 com o objectivo de criar estruturas de saúde que ajudem os utentes a recuperar
ou manter a autonomia. No 1.º semestre de 2017, das 20.815 pessoas referenciadas para cuidados
continuados, 5701 estavam indicadas para os receber em casa. Só havia mais referenciações para as
unidades de média duração e reabilitação, uma das seis modalidades de internamento existentes.
A taxa de ocupação dos cuidados domiciliários nunca superou os 75% (quando no internamento é
quase sempre superior a 90%). Isto pode significar, apontam os autores, que há um desfasamento
entre a dotação de lugares e de profissionais multidisciplinares e aquilo que é necessário para garantir
a capacidade de resposta.
Este dado pode também ser sinónimo de uma eventual falta de promoção da desinstitucionalização,
acrescenta um dos coordenadores do estudo, Henrique Barros. "A representação social dos cuidados
institucionais também adquire uma dignidade maior do que os cuidados em casa", mas essa
percepção tende a mudar no final de vida quando "a desinstitucionalização e o manter-se no espaço
doméstico tende a ser a forma mais esperada e mais digna", sublinha o investigador e presidente do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.
O apoio domiciliário pressupõe a prestação de cuidados médicos e de enfermagem, de fisioterapia,
assim como o apoio na satisfação das necessidades básicas e nas actividades do dia-a-dia.
Na globalidade, sem atender à divisão internamento/domiciliação, o número de camas nos cuidados
continuados aumentou nos últimos três anos, ainda que no ano passado tenha ficado mais de 500
lugares aquém do proposto. Há 634 novas camas face a 2015, um aumento de aproximadamente 317
por ano.
Aumentar

Sedentarismo faz menos mal do que ser pobre
A persistência de "grandes iniquidades no acesso a cuidados de saúde primários de qualidade
consoante a região do país e, em cada região, dentro da mesma comunidade local" é outra das
conclusões do relatório, que este ano analisa o "meio caminho andado" pela actual equipa governativa
da Saúde. "As desigualdades entre freguesias de Lisboa e do Porto são, muitas vezes, maiores do que
as que existem entre a cidade de Lisboa e uma cidade do interior", exemplifica Henrique Barros.
Este exemplo põe em evidência o resultado do abrandamento do investimento na reforma dos
cuidados primários, 12 anos após o início: a perpetuação de cuidados "em dois níveis", apontada no
relatório. Há "pessoas que não estão a ter acesso a melhores serviços de saúde", sendo aqueles que
têm pouca formação e baixos rendimentos, invariavelmente, os mais prejudicados, traduz o
investigador. "É fundamental que os decisores saibam isto, porque hoje é inequívoco que um dos
principais factores para adoecer e morrer é ter-se uma posição social baixa. O sedentarismo, o tabaco,
a obesidade fazem menos mal do que ser pobre", sublinha.
Esta desigualdade é "inadmissível" se se tiver em conta que os cuidados primários "são o primeiro
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contacto da população com o Serviço Nacional de Saúde [SNS] e deveriam ser um instrumento de
combate às desigualdades em saúde, não uma causa das mesmas", afirmam os investigadores do
OPSS. Estes antecipam um prolongamento das diferenças depois dos ministérios da Saúde e das
Finanças terem concordado na limitação do número de Unidades de Saúde Familiar (USF) a criar este
ano (30), algo que o sector interpretou como "um sinal de desinvestimento na continuação da
reforma".
Desde 2006 foram criadas 505 USF, para uma necessidade de 820 a 850. Durante este processo,
houve "grandes resistências" a que os antigos centros de saúde evoluíssem para um "modelo com
maior autonomia e responsabilização e consequente retribuição associada ao desempenho (modelo
B)", referem os investigadores. E apesar dos avanços, "componentes essenciais" para a coerência da
reforma ficaram por fazer. Por exemplo, a gestão não foi descentralizada, fazendo com que
agrupamentos de centros de saúde com a dimensão e fluxos financeiros semelhantes a médias e
grandes empresas sejam "telecomandados por instâncias burocráticas, distantes".
Aumentar
Os investigadores concluem que muitos destes obstáculos "têm sido associados à ausência de uma
reforma do Estado e da Administração Pública, bem como à necessidade de um novo e diferente
estatuto institucional do SNS e de um novo modelo para a sua governação". Porém, "o período de
2017/2018 fica marcado por uma prática dissonante do discurso oficial de serem os cuidados de saúde
primários uma prioridade política do Governo", afirmam.
Margarida David Cardoso
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Relatório alerta para falta de informação em várias áreas do SNS
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Henrique Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, diz que o
relatório sobre sistemas de saúde alerta sobretudo para a falta de informação que é transversal a
várias àreas no Sistema Nacional de Saúde.
19.06.2018 11h40
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Hospitais privados fazem o dobro das cesarianas do público
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Relatório alerta que nenhuma razão médica pode explicar tamanha diferença. Cesarianas agravam
riscos para mães e filhos. Os serviços de saúde privados têm uma taxa de cesarianas que é o dobro da
que se regista nos serviços públicos. O alerta é do relatório anual do Observatório Português dos
Sistemas de Saúde que reúne especialistas de várias universidades.
O documento fala numa crise nos cuidados hospitalares, de uma Lei da Saúde Pública que ainda não
foi aprovada e de Cuidados de Saúde Primários com carências estruturais, mas também alerta para
problemas nos primeiros tempos de vida.
Portugal está entre os três países da Europa com mais cesarianas em comparação com os partos
normais. O porta-voz do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, Henrique Barros, explica que
chegaram a números que mostram que a taxa de cesarianas tem descido, mas é o dobro no privado.
Em 2015, últimos números disponíveis, 27,6% dos partos no público foram por cesariana, mas no
privado a taxa chegou aos 63,4%. O relatório destaca que esta é uma diferença que "nenhuma regra
de boas práticas ou combinação de risco pode explicar".
Henrique Barros acrescenta que as grávidas dos serviços privados até deviam ter menos complicações
do que quem vai para os hospitais públicos que por vezes até recebem os casos mais difíceis.
O investigador e professor catedrático de medicina admite que esta enorme diferença entre público e
privado nas cesarianas pode ter na base interesses económicos, mas também questões culturais e
formas diferentes de encarar o parto - tudo menos critérios médicos -, numa altura em que se sabe
que esta forma de nascer tem riscos para as mães e piora a saúde dos bebés e das futuras crianças e
adultos.
"Tem o risco normal de uma intervenção cirúrgica, aumenta a probabilidade de precisar de outra
cesariana e riscos de lesões uterinas, além de já se saber que para as crianças agrava o risco de
certas doenças e diminui os casos de mães que amamentam algo que está provado que melhora a
saúde dos filhos", conclui o professor do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.
Nuno Guedes
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