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A falta de médicos em Portugal é tópico recorrente. Urgências em ruptura? Morosos tempos de 

espera para cirurgia? Insatisfação dos utentes da saúde, aqui e ali? Invoque-se a falta de médicos e 

teremos um argumento solícito e desculpabilizador, uma justificação cómoda para todas e quaisquer 

lacunas ou insuficiências do serviço nacional de saúde (SNS), o qual, em abono da verdade e não 

obstante a toada negativa alimentada por alguns, tem muitos aspectos distintivos, conseguindo 

indicadores que não deixam o país envergonhado na cena internacional.  

Tanto se fala em falta de médicos, que pode muito bem ser que esta se esteja tornando numa 

verdade inquestionável aos olhos da opinião pública, desencorajando-se a procura da evidência que, 

em rigor, deveria sustentá-la. 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou um relatório com as mais recentes estatísticas de 

saúde dos seus 193 estados membros1. O documento é extenso, mas se nos debruçarmos sobre os 

elementos respeitantes aos recursos humanos, verificamos que Portugal tem mais de 36 mil médicos. 

A densidade de médicos (número por cada 10 mil habitantes) é de 34, curiosamente, a mesma de 

França e Alemanha e superior à de Espanha. 

Alguns se apressarão, como já é hábito, a desvalorizar este facto; ouso até antecipar a sua leitura. 

Dirão que são contabilizados médicos já aposentados e alguns falecidos, cujo nome ainda figura nos 

registos, pelo que estes dados são destituídos de fiabilidade.  

Em minha opinião porém, nem a OMS é uma estrutura de credibilidade ou competência suspeitas, 

nem tão pouco é inexperiente na produção deste tipo de relatórios. A metodologia de colheita de 

dados está definida e, tanto quanto é possível, é padronizada. Ainda que admitamos que os dados 

apresentados não têm uma precisão absoluta, não me parece razoável crer que os elementos 

relativos a Portugal padecem de erros exclusivos que o desfavoreçam na comparação com os demais 

estados representados neste relatório. Por outro lado, há que não esquecer que, em boa parte dos 

casos, os médicos mantêm algum tipo de actividade após a aposentação, pelo que, embora numa 

modalidade diferente, continuam a prestar um serviço às populações e ao país, justificando-se a sua 

contabilização nesta estatística. 

Proponho um exercício de absurdo. Consideremos por hipótese que Portugal só dispunha dos 

médicos que trabalham no SNS (o que está longe de corresponder à realidade). Dado que o SNS 

conta com 23.645 médicos - dados da Direcção Geral de Saúde (DGS)2 - levando em conta a 

população residente, o país teria ainda assim uma densidade de médicos um pouco acima de 23 – 

superior à de vários países desenvolvidos na lista da OMS, como o Canadá (19) e Japão (21), 
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2 Centros de Saúde e Hospitais: Recursos e produção do SNS: Ano de 2006. Lisboa: Direcção-Geral da Saúde, 
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equivalente ao Reino Unido (23) e só ligeiramente inferior à da Austrália (25) e dos Estados Unidos 

(26). 

Considerando a dimensão da nossa população, os números não sustentam a tese da falta de 

médicos, nem se compreende a obstinação no aumento de vagas nos existentes cursos de Medicina 

(com potencial repercussão na qualidade de formação) e a abertura de novos cursos. Se acaso o 

SNS sente necessidade de recrutar mais médicos para as suas fileiras, porque não aproveita os 

milhares de médicos formados, prontamente disponíveis, que trabalham exclusivamente no sector 

privado? Não só não se vêem concursos orientados para esta bolsa de profissionais, mas também, 

mal ou bem, o SNS se tem mostrado resistente a convenções com os privados. Tão pouco se tem 

estimulado a fixação de médicos num sector público cada vez menos atractivo, em que as condições 

salariais desadequadas à responsabilidade e penosidade da profissão e as degradadas condições de 

trabalho acabam pesando demasiado numa balança em que a estabilidade de emprego e a garantia 

de reforma são cada vez mais aspectos virtuais para os jovens médicos. 

Se há porventura falta de médicos no SNS, o país tem capital humano para responder a essa 

necessidade, haja vontade para tal. Resta saber se neste contexto que atravessamos - de contenção 

de despesa e de restrições à contratação de funcionários públicos -, é real a vontade de aumentar o 

número de médicos ao serviço do Estado.  

Tome-se como exemplo a situação dos enfermeiros. Qualquer que seja o ângulo de análise, e o 

relatório da OMS acima referido não é excepção, Portugal tem uma indiscutível carência destes 

profissionais. Não obstante existirem condições que garantem a resposta que o país precisa, muitos 

enfermeiros deparam-se hoje com um cenário de desemprego. Tudo leva assim a crer que são os 

factores orçamentais os determinantes na contratação de profissionais, mais do que os critérios 

técnicos ou demográficos. 

 

Portugal, a meu ver, não tem um problema de número total de médicos. 

Desde logo, o SNS tem um problema na distribuição de médicos ; não em termos geográficos, pois 

é natural que exista uma maior concentração de médicos onde é maior a concentração de habitantes, 

e lugares há que não justificam do ponto de vista técnico a dotação de valências altamente 

diferenciadas, considerando as características demográficas locais. Uma vez mais, os números são 

esclarecedores. Da interpretação dos dados da DGS, Setúbal, Braga e Lisboa são os distritos com 

menos médicos de família/clínicos gerais (tendo por base o cálculo do rácio habitantes/médico). 

Curiosamente, Portalegre, Guarda, Vila Real e Évora, usualmente tidos como distritos do interior, 

posicionam-se no top 6 dos distritos com maior número de médicos de família face à dimensão da 

sua população. 

O problema de distribuição coloca-se sobretudo no domínio da formação médica pós-graduada ou, se 

preferirmos, nas áreas de especialização. O SNS conta ao seu serviço com cerca de 6.500 médicos 

de família e 16.500 médicos hospitalares. Grosso modo, apenas um quarto dos médicos trabalham 

na área e no nível de prestação de cuidados que em princípio deveria constituir a base do serviço de 

saúde. Não se conhece qualquer plano formativo alicerçado num trabalho prévio de levantamento das 

reais necessidades do país. Ninguém sabe em rigor onde faltam médicos e em que especialidades. 



Em segundo lugar, Portugal padece de um problema ao nível do consumo de cuidados , que não 

tem sido devidamente abordado ou por alheamento, ou por timidez política. A população portuguesa, 

pelas suas características ou mercê de condicionalismos sócio-culturais, é grande consumidora de 

recursos de saúde. Para corresponder à procura desregulada, os profissionais médicos existentes 

parecem escassos, ainda que sejam em número adequado à luz dos rácios e do contexto de 

referência. O SNS carece de mecanismos efectivos de moderação do consumo, ao contrário do que 

acontece nos sistemas de saúde mais prestigiados do mundo, nos quais, sem prejuízo dos princípios 

de equidade e universalidade no acesso aos cuidados, os utentes têm noção dos custos e são 

sensibilizados para uma utilização responsável dos recursos. Entre nós, o cliché da falta de médicos 

não pode servir para justificar tudo. O trabalho de sensibilização dos utentes continua por fazer e 

quanto mais tardar, mais difícil se tornará iniciá-lo. 

Em terceiro lugar, há opções estratégicas ruinosas , que nem um país rico se atreveria a idealizar. 

A forma como se criam ou perpetuam pequenas extensões de saúde é disso paradigma. Usadas 

como trunfos no tabuleiro eleitoral autárquico, resistem contra todos e quaisquer argumentos 

racionais e em nome de uma pretensa assistência a populações cuja dimensão por vezes nem 

justifica sequer a colocação de um médico, muito menos de toda uma unidade de saúde. Se 

percorrermos o país de lés-a-lés, encontraremos várias extensões de saúde projectadas para umas 

poucas centenas de utentes, que seriam melhor assistidos se tivessem condições de transporte que 

proporcionassem acesso facilitado a uma unidade de saúde mais disponível e porventura mais 

habilitada para prestar um leque de cuidados mais abrangente. Nestas condições, torna-se difícil gerir 

recursos humanos. 

 

Em defesa do bem colectivo que representa o SNS, é aconselhável que o país desperte da anestesia 

da falta de médicos e assuma com seriedade a resolução dos verdadeiros e complexos problemas 

que ameaçam a sua sustentabilidade. Alimentar mitos é que não parece ser o melhor caminho. ■ 

 


