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OPINIAO 

Em 2018, prioridade à saúde 
das futuras gerações 

FERNANDO ARAUJO 
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 

Há 38 anos, a criação do Serviço Na-
cional de Saúde (SNS) consagrou o 
direito a viver uma vida em saúde. 
Desde então o país dirigiu os seus re-
cursos no sentido de dar resposta às 
necessidades de tratamento e o resul-
tado é que fizemos de Portugal uma 
referência. No entanto, esta aborda-
gem não acautelou um problema 
grave em termos das doenças cróni-
cas não-transmissíveis. Se pensar-
mos que somos o país europeu com 
maior prevalência da diabetes (1 em 
cada 10 portugueses), com valores de 
excesso de peso ou obesidade ( I em 
cada 2 portugueses) e de hipertensão 
arterial ( 1 em cada 3 portugueses), tal 
significa que podemos estar a criar 
uma geração de portugueses que 
pode, pela primeira vez, vir a ter uma 
esperança média de vida inferior à 
dos seus progenitores, mas também 
seremos a última geração que pode 
ainda inverter essa situação. 

Por outro lado, esta autêntica epi-
demia em saúde pública implica uma 
despesa sem precedentes (apenas em 
medicamentos de ambulatório, para 
as patologias cardiovasculares e dia-
betes, na ordem dos 500 milhões de 
euros/ano), que cresce mais do que o 
PIB, colocando em risco o futuro do 
SNS, tal como hoje o conhecemos. 

A má noticia é que o tempo urge 
para se tomarem decisões e se im-
plementarem as ações. A boa notí-
cia é que, pela primeira vez, ao fim 
de quase 40 anos, existe a consciên-
cia e a vontade politiza de assumir 
que o SNS tem de mudar, e focar 
nos nossos pontos fracos: preven-
ção e reabilitação. 

Neste ambito, para 2018, as priori-
dades terão sempre de passar pela 
aposta clara nos Cuidados de Saúde 
Primários (CSP), através da disponi-
bilização de estruturas adequadas 
(mais de 50 centros de saúde novos 
ou remodelados devem ser abertos), 
reforço das equipas de saúde familiar 
em termos de recursos humanos 
(médicos e enfermeiros de família e 
secretários clínicos), organização em 
unidades de saúde familiar, recruta-
mento de outras profissões de saúde 
que são essenciais para aumentar a 
capacidade resolutiva dos CSP e pos-
suem um impacto determinante na  

prevenção da doença e na desmedi-
calizaçãó, nomeadamente através 
dos 40 Psicólogos e 40 Nutricionistas 
que deverão ser recrutados (o que si-
gnificará eventualmente a maior en-
trada desde sempre destes profissio-
nais nos CSP). Por outro lado tam-
bém se pretende o aumento de re-
cursos em termos de fisioterapia, 
cardiopneumologia, e um foco espe-
cial na medicina oral: importa que 
todos os ACES possam ter pelo me-
nos um médico-dentista e trabalhar 
na criação da carreira, destes impres-
cindíveis profissionais, no SNS. 
Todo este esforço terá de ser realiza-
do numa estratégia de integração de 
cuidados, centrados no utente, utili-
zando os princípios do SNS + proxi-
midade'. 

A outra área em que temos de 
conseguir ter um apoio seletivo é a 
reabilitação, que por ser menos visí-
vel é menos dotada de recursos. Pre-
tende-se reforçar e constituir respos-
tas na reabilitação respiratória e car-
díaca. O SNS existe para as pessoas, e 
sendo a população cada vez mais en-
velhecida, é natural que exista uma 
necessidade crescente de cuidados 
continuados integrados. Por isso, es-
peramos em 2018 abrir cerca de 600 
novas camas, em todo o país, mas o 
foco da nossa política deve residir 
nas equipas de cuidados domiciliá-
rios, em rede com as da segurança 
social, IPSS e das autarquias, no esta-
tuto do cuidador informal, no cuida-
dos de saúde mental de proximidade 
e nas equipas comunitárias de cuida-
dos paliativos. Precisamos de prestar 
cuidados de saúde no lar dos Portu-
gueses, aumentando a acessibilidade 
e reduzindo as despesas de interna-
mentos inapropriados. 

Mas a grande prioridade será se-
guramente a saúde pública, no que 
concerne à prevenção da doença cró-
nica, para o que iremos aumentar os 
recursos (apenas 1% do orçamento 
do ministério é atribuído a esta ver-
tente), e atuar através dos eixos da 
comunicação, educação e regulação. 
As políticas de promoção da alimen-
tação saudável (2018 será o ano do 
sal e do açúcar) incluirão campanhas 
de sensibilização da população (a pri-
meira será dedicada à temática do 
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"açúcar escondido nos alimentos que 
ingerimos diariamente"), parcerias 
com múltiplas instituições e aposta 
nas redes sociais e na comunicação 
social (protocolos com as várias rá-
dios e televisões, cinemas, transpor-
tes públicos). Esta "onda" terá de che-
gar a todos os Portugueses. Traba-
lharemos também na autoregulação 
com a indústria alimentar (de forma 
quantificada e calendarizada, com o 
apoio da Ordem dos Nutricionistas, 
Comissão Europeia e Organização 
Mundial de Saúde), limitação da dis-
ponibilidades em determinados lo-
cais públicos (como os bares e refei-
tórios do SNS, alargando as medidas 
das vending-machines), trabalho 
com os sectores da educação, ensino 
superior e autarquias, aprofunda-
mento das formas de tributação (que 
no caso dos refrigerantes, permitiu a 
redução do consumo em 2017 de 
cerca de 5.000 toneladas de açúcar, 
um enorme sucesso, mas cujo mode-
lo necessita de evoluir, introduzindo 
novos escalões) e reformulação dos 
produtos alimentares, defendendo 
os mais vulneráveis, com piores con-
dições sócio-económicas e com me-
nos formação.. 

As outras prioridades serão a pro-
moção da atividade fisica (assistir 
pela primeira vez à prescrição pelo 
médico de família, para além de me-
dicamentos, de atividade fisica), e à 
persistência da luta contra o tabaco 
(num cenário de disponibilidade 
alargada de consultas e de comparti-
cipação dos fármacos antitabágicos, 
introduzidas de forma inovadora). 

Atribui-se a Freud a ideia de que 
há três "profissões impossíveis": edu-
car, curar e governar. Todas elas são 
tarefas cujo êxito não está completa-
mente nas mãos de quem executa e 
que necessita indiscutivelmente da 
colaboração dos cidadãos. A área da 
promoção da saúde implica precisa-
mente as "3 profissões impossíveis" 
descritas por Freud e tem tanto de 
desafiante como de urgente. Para o 
ano de 2018, e pela primeira vez em 
4 décadas de existência, a prevenção 
passa a constar do TOP 3 das priori-
dades do Serviço Nacional e Saúde o 
que, por si só, constitui uma mudan-
ça do paradigma. 

De todas as medidas previstas, não 
se esperam resultados, em termos de 
impacto na saúde, nesta legislatura, 
mas espera-se preparar a política para 
os próximos 10 anos, pensando no 
futuro do SNS e na saúde dos Portu-
gueses. Exige-se portanto coragem e 
sentido de responsabilidade a todos 
os atores políticos, pois só assim sere-
mos capazes de deixar às próximas 
gerações um país melhor do que 
aquele que nos foi confiado. • 


