
           

             
 
 

COMUNICADO 
  

Os reais objetivos do documento da  
Porto Business School sobre o sector da Saúde 

  
  
A FNAM ao tomar conhecimento das notícias sobre o conteúdo do documento 
da Business School do Porto relativo à saúde e ao ler a sua síntese, considera 
indispensável denunciar as seguintes questões fundamentais: 
  

1- O documento designado "O sector da saúde: da racionalização à 
excelência" surge num momento particularmente grave do nosso país e 
não pode ser dissociado das tentativas em curso para destruir as funções 
sociais do Estado, inserindo-se num esforço de carácter ideológico para 
justificar as medidas de cariz neoliberal. 
No prefácio é reconhecida qualidade dos profissionais de saúde, bem 
como os resultados obtidos pelo SNS (Serviço Nacional de Saúde) que 
colocam o nosso país nos melhores lugares internacionais dos vários 
indicadores de saúde, mas depois volta a ser utilizada a argumentação 
agora em moda sobre os riscos da sua sustentabilidade. 

  
2- Entre as medidas apresentadas é defendida a chamada liberdade de 

escolha do doente e a promoção da concorrência entre prestadores. 
A liberdade de escolha do doente sempre foi um conceito falacioso 
porque não é possível a sua efetiva realização quando a esmagadora 
maioria dos cidadãos não dispõe de recursos económicos para pagar os 
cuidados de saúde que necessita, nomeadamente internamentos, meios 
complementares de diagnóstico e terapêuticas. 
Então, como é possível vir defender essa tal liberdade de escolha? 
A solução sempre perspetivada pelos seus teóricos defensores é que 
sejam os dinheiros públicos a pagar esses cuidados de saúde. 
E quanto à competição entre prestadores a solução é a mesma, ou seja, o 
Estado procederia ao pagamento às unidades privadas, eliminando 
grande parte da capacidade de resposta dos serviços públicos de saúde. 
É por isso, que o documento defende um conceito alargado de 
encerramento de serviços e unidades de saúde. 
Encerrados os serviços públicos de saúde, caberia a hegemonia da 
prestação de cuidados às entidades privadas e seriam os dinheiros 
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públicos a sustentá-las, à semelhança do que já está a acontecer com as 
PPP. 

  
3- Um dos parágrafos do documento afirma que " ao permitir aos 

utilizadores escolherem o prestador que lhes oferece o conjunto de 
serviços que melhor se enquadra nas suas preferências e necessidades, 
aumentará o seu nível de bem-estar e o benefício inerente à recolha de 
informação sobre as diferentes alternativas existentes". 
A leitura elucidativa deste parágrafo mostra que estamos perante uma 
clara conceção de que a saúde é encarada como um mero bem de 
consumo. 
Por outro lado, e apesar da terminologia mais sofisticada que prolifera no 
texto, os autores do estudo acabaram por não resistir a incluir uma 
referência como "adota-se o princípio de que o dinheiro segue o doente", 
de modo a não deixarem quaisquer dúvidas sobre o plano ideológico 
onde colocam este documento e as suas propostas. 

  
4- O modelo que surge espelhado neste documento vem com mais de 50 

anos de atraso, dado que constitui uma cópia integral do sistema de 
saúde americano assente nas HMO (Health Maintenance Organization) 
que prestam seguros de saúde e planos de saúde,  
O princípio de que "o dinheiro segue o doente" é a ideia básica daquilo 
que foi criado nos Estados Unidos há umas décadas atrás e que ficou 
conhecida como a "competição gerida", baseada na separação da compra 
e da prestação dos cuidados. 
No início da década de 1980 este modelo foi transposto para a Grã-
Bretanha pelo governo de Margareth Thatcher. 
Num momento em que nos Estados Unidos o seu presidente Obama tem 
desenvolvido múltiplos esforços para alterar esse modelo que já colocou 
cerca de 60 milhões de americanos sem qualquer acesso aos cuidados de 
saúde e que na Grã-Bretanha esse mesmo modelo conduziu à destruição 
do NHS e à sua substituição por PPP, a apresentação deste documento 
reveste-se de uma enorme gravidade e mostra que existem em 
desenvolvimento esforços articulados com o Governo para a destruição 
do Estado Social, com a dissimulação de se apresentarem como supostos 
estudos técnicos afastados das polémicas políticas. 
Aliás, o facto de um dos coordenadores do estudo pertencer ao gabinete 
do Ministro da Saúde pode ser a confirmação dessa hipótese de nova 
tática governamental. 

  
5- Importa também sublinhar outro aspeto contido no documento sobre a 

proposta de criação do chamado enfermeiro de família e os argumentos 
que a sustentam. 
Ao apresentá-la como uma forma de transferir um conjunto de tarefas 
inerentes aos médicos de família é desde logo visível o que é pretendido 
sobre o funcionamento dos cuidados de saúde primários e que procuram 



pagar menos aos enfermeiros por tarefas inseridas no 
conteúdo funcional  dos médicos. 
Os vários sectores profissionais no nosso país têm os seus respetivos 
conteúdos funcionais bem definidos e hierarquizados, nunca tendo 
constituído qualquer fonte conflitual digna de registo. 
Mostra a experiência internacional acumulada que todo o desenho 
organizativo que aspire a ser eficiente no âmbito da saúde tem de levar 
em conta, como elemento básico, o carácter profissional da atividade 
centrado na tarefa médica. 

  
6- Assim, a FNAM vem reafirmar que desenvolverá todos os esforços 

em contribuir para a redinamização e revitalização do SNS, 
empenhando-se em todos os correspondentes processos de reforma que 
permitam salvaguardar este direito constitucional e este fator de 
progresso civilizacional. 
As propostas agora divulgadas nesse documento sintetizam a defesa de 
um Estado mínimo restringido às meras funções de regulação e 
constituem-se como mais um elemento ideológico de ataque ao Estado 
Social. 
Estamos, como sempre, empenhados em contrariar esses objetivos de 
afrontamento da nossa Constituição da República e da nossa sociedade 
democrática. 
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