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O SNS E A SAÚDE EM TEMPO DE 
PANDEMIA 

A criação do Sistema Nacional de Saúde (SNS), em 1979, constituiu um marco importante da afirma-

ção da implementação Declaração Universal dos Direitos Humanos em Portugal. A criação do SNS veio 

assegurar o acesso universal, geral e gratuito de todos os cidadãos de Portugal a cuidados de saúde, cui-

dados esses financiados através dos impostos, concretizando assim o direito à saúde. Até então, a assis-

tência médica competia às famílias, instituições privadas e aos serviços médico-sociais da Previdência, 

cabendo ao Estado a assistência aos mais pobres. 

À luz da atual crise pandémica e volvidos mais de 40 anos desde a sua criação, neste Boletim #6 pro-

curaremos sintetizar de que forma a criação e evolução do SNS impactou a evolução da saúde, bem co-

mo o acesso aos serviços de saúde em Portugal, antes e após a pandemia. 

DA INSTITUIÇÃO DO DIREITO À SAÚDE À CRIAÇÃO DO SNS 

O direito a um nível de vida adequado  para 

assegurar a saúde e bem-estar de cada pessoa e 

da sua família, incluindo o acesso à                

alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à 

prestação de cuidados médicos e serviços       

sociais necessários, constitui um dos direitos    

fundamentais inscritos no artigo 25 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Hoje, à luz da  

atual crise pandémica, e mesmo passados mais 

de 70 anos desde a adoção destas palavras na 

Assembleia Geral da Organização Mundial das 

Nações Unidas (ONU) a 10 de dezembro de 1948, 

estas palavras permanecem tão importantes e    

pertinentes quanto no rescaldo da Segunda 

Guerra Mundial. 

Desde a sua adoção em 1948, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi       

adotada ou influenciou as constituições nacionais 

de muitos países, incluindo Portugal.  A criação do 

Sistema Nacional de Saúde (SNS), em 1979, 

constituiu um marco importante da afirmação 

da implementação DUDH em Portugal. Instituído 

através da publicação da Lei n.º 56/79 de 15 de 

setembro, a criação do SNS veio assegurar o 

acesso universal, geral e gratuito de todos os 

cidadãos de Portugal a cuidados de saúde,     

serviços esses financiados através dos impostos, 

concretizando assim o direito à saúde. Até então, a 
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veio assegurar o acesso universal, geral e      

gratuito de todos os cidadãos de Portugal a   

cuidados de saúde, serviços esses financiados 

através dos impostos, concretizando assim o      

direito à saúde. Até então, a assistência médica 

competia às famílias, instituições privadas e aos 

serviços médico-sociais da Previdência, cabendo 

ao Estado a assistência dos mais pobres. A criação 

da lei fundadora, iniciativa liderada e apresentada 

por António Arnaut na condição de deputado na 

Assembleia da República, resultaria da colaboração 

de Arnaut com o Grupo de Trabalho do Ministério 

dos Assuntos Sociais do III Governo Constitucional 

(1). 

Passados 40 anos da criação e instituição do 

SNS, nas palavras do seu  fundador António      

Arnaut, o Serviço Nacional de Saúde é hoje um 

“fator indispensável da dignidade humana e da 

coesão social”, é “solidariedade em ação”(1). 

Volvidos mais de 40 anos desde a sua criação e 

atendendo aos desafios presentes impulsionados 

pela pandemia de COVID-19, neste Boletim #6  

procuraremos sintetizar a evolução da saúde e do 

acesso aos serviços de saúde em Portugal, antes e 

após a pandemia.  

DE 1979 – 2019: PRINCIPAIS CONQUISTAS DOS 40 ANOS 
DO SNS EM BALANÇO 

Desde a criação do SNS até à atualidade, a 

saúde dos portugueses alcançou progressos     

importantes, constituindo por isso uma das      

conquistas mais positivas do regime democrático 

português (2). A saúde, outrora um privilégio de 

nicho, passou a ser um direito fundamental de 

todos os cidadãos, e a proteção da saúde uma                      

responsabilidade primariamente do Estado.  

Desde a sua formação à atualidade, foram 

vários os momentos que marcaram a História do 

SNS (Figura 1). Da expansão do SNS através da 

consolidação dos cuidados de saúde primários 

entre 1981-1985, através da aprovação da Carreira 

de Enfermagem e a regulação das Carreiras      

Médicas, às reformas estruturais entre 2001-2010 

ao nível da gestão hospitalar e dos cuidados de 

saúde hospitalares e primários ou, mais                 

recentemente, à aprovação da nova lei de  Bases 

da Saúde, o SNS Português foi-se reformulando e 

evoluindo (3, 4). Volvidos 40 anos desde a sua  

fundação, é inequívoco o papel transformador 

que o SNS teve na vida dos Portugueses. Nesta 

secção analisamos o que consideramos serem  

alguns dos eventos e conquistas mais importantes 

do SNS. 

Uma das transformações mais marcantes 

do SNS e que merece destaque remete ao eixo 

da saúde materno-infantil (Figura 2). Um dos 

indicadores neste eixo que importa analisar é o 

número de partos em  ambiente hospitalar, que 
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Figura 1: Cronologia do Sistema Nacional de Saúde (SNS): 40 anos em síntese. Fonte: SNS(2, 3).  
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registou um aumento claro nas últimas duas      

décadas. Se em 1980 a taxa de partos em        

ambiente hospitalar era de 73,8%, em  1980    

esta aumentou para 99,2%(5). Por outro lado, se 

antes da criação do SNS o Programa Nacional de 

Vacinação (PNV) incluía 6 doenças, em 2020 este 

abrangia 12 doenças, com a taxa de              

cumprimento do PNV entre as crianças e jovens 

abrangidos a rondar os 87-95%(6, 7). Por fim, no 

que remete à mortalidade infantil, também a este 

nível foram alcançadas melhorias significativas. Se 

aquando a fundação do SNS em 1979 a taxa de         

mortalidade infantil era 26,0‰, em 2019 esta 

era de 2,8 ‰, tendo-se por isso verificado neste 

domínio uma melhoria significativa deste       

indicador  (8). 

Figura 2: Balanço dos 40 anos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) na saúde materno-infantil. 
Fonte: Pordata(5), INE(8) e SNS(2, 6, 7). 
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O investimento do Estado na Saúde e         

cobertura na assistência médica e hospitalar é     

outro eixo importante nesta análise. Ao nível do 

investimento do Estado nos cuidados de saúde, 

verificou-se um aumento expressivo do gasto em 

Saúde do Estado de 118,5 milhões de euros 

(19,5Φ /habitante), em 1979, para 9 538,8       

milhões de euros (927,3Φ/habitante) em 2019 

(Figura 3) (9). Melhorias significativas foram        

também observadas no diagnóstico e tratamento 

de doenças. Neste eixo, a diminuição da Taxa de 

Incidência da Tuberculose em Portugal é um 

bom exemplo, tendo esta decrescido 70,4      

casos/100 mil habitantes em 1980, para 20,8 

casos /100 mil habitantes em 2018 (Figura 4) 

(10). 

Figura 3: Evolução das contas da despesa do Estado em Saúde por habitante.  
Fonte: Pordata (9) 

Figura 4: Evolução da taxa de incidência da Tuberculose em Portugal. Fonte: Pordata (10). 
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Também na cobertura dos cuidados de saúde 

foi percetível uma melhoriai, nomeadamente ao 

nível do rácio entre o número de profissionais 

de saúde/ habitante (Figura 5), e no acesso a 

consultas médicas de especialidade nas unidades 

de consulta externa dos hospitais (Figura 6). De 

entre os dados disponibilizados pelo INE no que 

remete ao aumento do número de profissionais de 

saúde/ habitante, o número de médicos dentistas 

por 100 mil habitantes foi o indicador na qual 

se verificou um aumento mais expressivo    

(1990: 6,7 profissionais/ 100 mil habitantes; 2018: 

99,2 profissionais/ 100 mil habitantes). À           

semelhança, também no que remete ao número de 

enfermeiros, médicos e fisioterapeutas verificou-se 

uma melhoria. 

Se em 1990 haviam 282 enfermeiros/ 100 mil 

habitantes e 280,6 médicos/ 100 mil               

habitantes, em 2018 estes rácios aumentaram 

para 716,2 enfermeiros/100 mil habitantes e 

para 538,9 médicos/ 100 mil habitantes(11). Em 

2018, aliás, Portugal era o 3º País da União     

Figura 5: Evolução do número de profissionais de saúde por 100 000 habitantes. 
Fonte: Pordata(11, 12) 

i Dados referem-se ao número total de profissionais de saúde em Portugal, incluindo profissionais afetos ao SNS e regime privado.� 
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Europeia com melhor rácio de médicos por 100 

mil habitantes, estando o valor nacional acima da 

média europeia (378,4 médicos/100 mil habitantes) 

(12). Também ao nível do número de profissionais 

de�fisioterapia foi observado uma melhoria, com o 

rácio de fisioterapeutas a aumentar de 9,6     

fisioterapeutas/ 100 mil habitantes, em 1990, 

para 14,2 fisioterapeutas/  100 mil habitantes 

em 2018 (13). Não obstante, em 2018 este     

indicador encontrava-se ainda muito abaixo da 

média europeia (126,6 fisioterapeutas/ 100 mil 

habitantes) (13). 

Se por um lado este aumento no número de      

profissionais de saúde é um fator importante na 

qualidade e oferta de cuidados de saúde em 

território nacional, é importante salientar que  

estes dados refletem a totalidade de              

profissionais médicos existentes no território 

nacional, quer nos serviços de acesso público quer 

privado, não permitindo por isso quantificar 

com exatidão a proporção de profissionais de 

saúde efetivamente ao serviço SNS. Os dados 

disponíveis através do Relatório Social do          

Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de    

Saúde são, no entanto, uma boa forma de        

aprofundar essa análise. Segundo os dados do   

Ministério da Saúde, em 2018 apenas pouco mais 

de metade dos enfermeiros (440                     

enfermeiros/100 mil habitantes) e profissionais 

médicos (290 médicos/ 100 mil habitantes)    

estavam afetos aos SNS (14). Não obstante o  

aumento do número de profissionais de saúde, o 

rácio entre o número de profissionais de saúde 

é apenas tangencialmente maior no SNS, o que 

poderá traduzir-se numa menor oferta e/ou  

capacidade do SNS em cobrir as necessidades 

médicas da população, em particular das      

pessoas em situação de maior vulnerabilidade. 

  Outro indicador que deve igualmente  ser         

analisado, remete para o número de profissionais 

de saúde em meio hospitalar. A par do aumento     

verificado no rácio entre os diferentes tipos de    

profissionais de saúde e a população residente, foi 

também observado um aumento generalizado do 

pessoal ao serviço nos Hospitais Públicos e    

Parcerias Público-privadas, nomeadamente no 

número de: médicos (1994: 14 742; 2019: 21 729), 

enfermeiros (1999.ii: 25 049; 2019: 39 601) e        

técnicos auxiliares de diagnóstico e terapêutica 

(1994: 4 257; 2019: 14 742)(15, 16). Nesta           

dimensão, apenas na categoria pessoal auxiliar foi 

verificado um decréscimo (1994: 32 771; 2019: 27 

224)(15, 16).  

A par do aumento do número de profissionais 

em hospitais da rede pública, outro especto       

positivo que sobressai diz respeito ao aumento do 

número consultas médicas de especialidade nas 

unidades de consulta externa (Figura 6). Se em 

1994 o número de consultas externas em todos 

os hospitais em território nacional era de 

66 546iii consultas/ 100 mil habitantes, em 2019 

este rácio aumentou nos hospitais abrangidos 

ii Dados disponíveis a partir de 1999. 
 
iii Os dados relativos ao número de consultas em unidade de consulta externa em Hospitais em 1994 disponibilizados no site do INE             
correspondem à totalidade de consultas realizadas em todos os Hospitais no território nacional, sem segregação da natureza institucional. Por 
esse motivo, não é possível desagregar os dados referentes às consultas realizadas em Hospitais oficiais Públicos e Hospitais Privados. Essa  
segregação é, no entanto, feita nos dados recolhidos em 2019.  
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pelo SNS para as 126 352 consultas/ 100 mil          

habitantes, um crescimento correspondente a mais 

de 200% de consultas face a 1994 (17, 18). Quando 

analisamos com maior detalhe o número de      

consultas na rede hospitalar abrangida pelo 

SNS, Ginecologia (261%), Pediatria Médica 

(245%) e Oftalmologia (182%) destacavam-se  

como as especialidades com um crescimento 

mais expressivo (17, 18).  

Embora este crescimento seja positivo, a análise 

dos mesmos dados torna evidente que o número 

de consultas de especialidade é um potencial ainda 

a melhorar. De entre o número total de consultas 

de especialidade realizadas em 2019, apenas cerca 

de 62% das consultas foram em Hospitais      

públicos/ Parcerias público-privadas (18, 19). De 

entre as especialidades médicas discriminadas,    

ortopedia (45%), otorrinolaringologia (50%) e 

oftalmologia (58%) eram as especialidades onde 

a cobertura de consultas em hospitais da rede 

pública e parcerias público-privadas foi menor 

(18, 19). Com cerca de 38% das consultas médicas 

de especialidade a serem realizadas no setor      

privado, estes dados apontam claramente para a 

necessidade de aprofundar os motivos             

(ex. preferência pelo setor privado, incapacidade de 

resposta do SNS) por detrás deste fenómeno.  

Figura 6: Evolução do número de consultas médicas em unidades de consulta externa hospitalar em Portugal.    
Apenas nos dados recolhidos em 2019 foi possível a recolha de dados relativos às consultas realizadas nos Hospitais 
Públicos/Parcerias Público-privadas. *Dados em Nº/ 100 000 habitantes. Fonte: INE(17–19). 
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SNS: UNIVERSAL E GERAL?  

Não obstante as conquistas alcançadas pelo 

SNS nos seus 40 anos de existência, ainda há    

muito para fazer. Em 2019, por exemplo, haviam 

190 mil pessoas em lista de espera para cirurgia 

no SNS,  sendo que cerca de 48 mil doentes 

aguardavam por cirurgia além do tempo       

máximo previsto pela lei (20). Segundo dados do 

Eurostat, de entre o total de pessoas que        

declararam em 2019 necessidades médicas não 

satisfeitas (2,7%), cerca de 11% apontou a lista 

de espera como principal motivo (21).            

Consequência do elevado número de médicos de 

família que se têm vindo a aposentar nos últimos 

anos, e intensificado pelos atrasos no concurso de 

recrutamento de novos especialistas em medicina 

geral e familiar devido à pandemia de COVID-19, 

em 2020 voltámos a ultrapassar a barreira de 1 

milhão de portugueses sem médico de família 

(22). Nesta secção procuraremos fazer uma análise 

transversal de alguns indicadores relativos à      

acessibilidade e cobertura do SNS em Portugal.  

 

Cobertura Hospitalar do SNS ao longo do território 

 

Quando nos debruçamos, por exemplo, sobre 

os dados relativos à cobertura hospitalar,           

verificamos que embora o número de hospitais 

em Portugal entre 1999 e 2019 tenha             

aumentado (mais 20 hospitais), este aumento 

não se refletiu num aumento do número de 

hospitais públicos, mas sim da oferta privada 

(Figura 7). Assim, se em 1999 haviam 125        

hospitais da rede pública  (57,3%) e 95 (42,6%) 

privados, em 2019 o número hospitais públicos 

desceu para 107 (45,4%), enquanto que o       

número de hospitais na rede privada aumentou 

para 127 (53,4%) e os hospitais em parcerias 

público-privadas aumentaram para 3 (1,3%), 

invertendo-se assim o rácio entre a oferta      

pública e a oferta privada (23).  

Figura 7: Número de Hospitais Públicos, Privados e Parcerias Público-privadas. Fonte: INE (23). 
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Se é verdade que estas alterações são em parte 

justificadas pela restruturação que se observou  

entre 2001 e 2010 ao nível dos cuidados de saúde 

hospitalares e primários e da gestão hospitalar, é 

importante que nos questionemos de que forma 

estas mudanças poderão ou não comprometer o 

acesso de grupos populacionais mais vulneráveis 

aos cuidados de saúde hospitalares.  

Quando analisamos o rácio entre o número de 

Hospitais de acesso Público/Parcerias Público-

privadas e a população residente, é possível       

distinguir assimetrias no que remete à               

acessibilidade dos cuidados hospitalares ao longo 

do território nacional (Figura 8). Em 2019, metade 

dos territórios a nível nacional (10 distritos)   

apresentava um rácio entre o número de        

hospitais de acesso público e a população       

residente inferior à média nacional (1,03          

hospitais/ 100 mil habitantes)(23, 24). De entre   

estes territórios, Braga (0.48 hospitais/ 100 000  

habitantes), Évora (0.66 hospitais/ 100 000 habitan-

tes), Setúbal (0.70 hospitais/ 100 000 habitantes) e 

Beja (0.71 hospitais/ 100 000 habitantes)           

destacavam-se como as regiões com pior rácio 

no que remete ao número hospitais de acesso 

público por habitante (23, 24). No sentido oposto, 

Coimbra (3.21 hospitais/ 100 000 habitantes),    

Bragança (2.42 hospitais/ 100 000 habitantes) e 

Portalegre (1.91 hospitais/ 100 000 habitantes) 

foram os distritos com melhor rácio hospital/ 

habitante (23, 24).   

 

 Figura 8: Variação territorial do rácio entre o número de Hospitais Públicos/Parcerias Público-privadas 
por 100 000 habitantes. Fonte: INE(23, 24). 
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Desde 1985 que se tem vindo a verificar,     

igualmente, um decréscimo no número de camas 

na rede hospitalar pública (Figura 9). Se em 1985 

haviam cerca de 317,2 camas/ 100 000           

habitantes nos Hospitais Públicos, em 2018 este 

número desceu para as 234,5 camas/ 100 000 

habitantes (25). Em sentido oposto, verificou-se 

um aumento do número de camas na rede    

hospitalar privada lucrativa (1985: 15,6 camas/ 

100 000 habitantes; 2018: 38,5 camas/ 100 000 

habitantes) e não-lucrativa (1985: 63,6 camas/ 100 

000 habitantes; 2018: 71,5 camas/ 100 000         

habitantes)(25). Se por um lado se pode            

argumentar que este decréscimo no número de 

camas em hospital foi um fenómeno transversal a 

outros países da União Europeia, importa salientar 

porém que, entre camas disponíveis em Hospitais 

Públicos e Privados não-lucrativo, Portugal         

encontrava-se abaixo da média europeia (397,4 

camas/ 100 000 habitantes)(25, 26). 

À semelhança da distribuição territorial dos 

hospitais da rede pública e a população residente, 

quando analisamos o rácio entre o número de  

camas em hospitais de acesso público/parcerias 

público-privadas e a população residente, é      

possível também distinguir assimetrias territoriais 

(Figura 10). Em 2019, quase metade dos           

territórios a nível nacional (9 distritos)           

apresentavam um número de camas em        

hospital Público/Parceria Público-privada        

inferior a 200 camas por 100 mil habitantes, e 

metade dos territórios (10 distritos)              

apresentavam um rácio camas/habitante        

inferior ao valor médio nacional (233 camas/ 

100 000 habitantes) (24, 27).  

De entre estes territórios, Aveiro (118 camas/ 

100 000 habitantes), Beja (152 camas/ 100 000 

habitantes) e Braga (159 camas/ 100 000          

habitantes) destacavam-se como as regiões com 

pior rácio no que remete a este indicador(25, 

28). No sentido oposto, Coimbra (582 camas/ 100 

000 habitantes), a Região Autónoma da Madeira 

(357 camas/ 100 000 habitantes) e Bragança (334 

camas/ 100 000 habitantes) eram os territórios 

com melhor rácio entre o número de camas em 

hospital público/ parceria público-privada por 

100 mil habitantes(25, 28).  

Figura 9: Variação do número de camas em Hospitais públicos e Privados por 100 000        
habitantes. Fonte: Eurostat (25). 
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Figura 10: Variação territorial do rácio entre o número de camas em Hospitais Públicos/Parcerias 
Público-privadas por 100 000 habitantes. Fonte: INE(24, 27). 

Se por um lado a análise do número de    

Hospitais Públicos/Parcerias Público-privadas e 

camas disponíveis por 100 mil habitantes expõe 

as assimetrias territoriais existentes na cobertura 

hospitalar do SNS, a análise dos dados relativos 

ao rácio entre o número de consultas externas 

nestes estabelecimentos e a população           

residente reflete essas mesmas assimetrias.  

Em 2019, o número de consultas hospitalares 

por 1 000 habitantes foi inferior à média       

nacional (1 264 consultas / 1 000 habitantes) em 

12 distritos do Continente e na Região           

Autónoma da Madeira (18, 24).  De entre estes 

territórios, os distritos de Beja (647 consultas/      

1 000 habitantes), Faro (690 consultas/ 1 000       

habitantes), Guarda (697 consultas/ 1 000         

habitantes) e Viseu (743 consultas/ 1 000          

habitantes) destacavam-se como os territórios 

com menor rácio consultas por mil habitantes 

(18, 24). No extremo oposto, os distritos de       

Coimbra (2 815 consultas/1 000 habitantes), Porto 

(1785 consultas/ 1 000 habitantes) e Vila Real 

(1 679 consultas/ 1 000 habitantes) destacavam-se 

como os territórios com melhor relação entre o 

número de consultas hospitalares e a população 

residente (18, 24). 

Consultas hospitalares no SNS e necessidades não satisfeitas 
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Figura 11: Consultas hospitalares em Unidade de Consulta Externa dos Hospitais Públicos/Parcerias 
Público-privadas por 1 000 habitantes. Fonte: INE (18, 24). 

Entre as consultas realizadas em hospitais     

Públicos/Parcerias Público-privadas, Otorrinola-

ringologia (51 consultas/1 000 habitantes),      

Medicina interna (54 consultas/1 000 habitantes) 

e Psiquiatria (65 consultas/1 000 habitantes)    

foram as especialidades com menor número de 

consultas por habitante em todo território     

nacional. Quando esta análise é discriminada ao 

nível dos territórios, estas desigualdades acentuam

-se de forma ainda mais vincada (Figura 12): Beja 

(7 especialidades), Viseu (7 especialidades), Faro (6 

especialidades) e Guarda (6 especialidades) voltam 

a destacar-se como os territórios com rácio de 

consultas inferior à média nacional nas          

especialidades em análise. Inversamente,        

Coimbra (8 especialidades), Vila Real (7            

especialidades) e Porto (7 especialidades)         

destacavam-se novamente como os territórios 

com melhor relação entre o número de        

consultas hospitalares nas especialidades      

discriminadas e a população residente. 

iv Rácio Nº consultas / 1 000 habitantes foi calculado tendo como referência a estimativa total da população residente em 2019 para todas as 
especialidades médicas, exceto Ginecologia e Pediatria Médica. Nestas duas especialidades o rácio foi calculado tendo como referência a     
estimativa total de mulheres residentes (Ginecologia) e crianças/ adolescentes até aos 18 anos (Pediatria Médica).  
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Figura 12: Consultas de especialidade médica em Unidade de Consulta Externa dos Hospitais Públicos/Parcerias   
Público-privadas por 1 000 habitantesiii.  A linha azul reflete o valor referente à média nacional. Fonte: INE (18, 24). 
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Não obstante a evidência de que existem     

assimetrias vincadas ao longo do território no que 

remete à cobertura hospitalar e acesso a cuidados 

de saúde em Hospitais Públicos e/Parcerias Público

-privadas, importa compreender em que medida 

estas assimetrias podem ou não contribuir para 

reduzir a capacidade das pessoas em situação 

de maior vulnerabilidade económica e/social de 

aceder à prestação de cuidados médicos e   

acentuar desigualdades. Uma forma de avaliar 

esse risco é olhando os dados relativos à           

distribuição dos fenómenos de pobreza e/ou    

exclusão social em Portugal. Ao cruzarmos estes 

dados com os dados referentes à dispersão      

territorial dos fenómenos de pobreza e/

exclusão social divulgados no Inquérito às    

Condições de Vida e Rendimentos (ICOR) de 

2019v͕  os distritos de Faro (Região do Algarve) e 

Beja (Região do Alentejo) voltam a sobressair. 

Se por um lado, em 2019, o distrito de Faro 

estava inserido na região do Continente com 

maior risco de pobreza monetária (18,7%) e de 

privação matéria severa (8,1%), Beja inseria-se 

na região do Continente onde a taxa de           

intensidade laboral per capita muito reduzida 

era maior (8,3%). Por outro lado, muito embora o 

distrito da Guarda (Região Centro) não se       

encontrasse inserido numa região com elevada 

incidência destes fenómenos, importa salientar 

o facto deste território ser predominantemente 

ruralizado. Segundo os dados do ICOR 2019, cerca 

de 25,5% da população em áreas rurais estavam 

em risco de pobreza ou exclusão social, sendo a 

incidência de outros fenómenos de pobreza ou 

exclusão social nestas áreas mais vincada    

quando comparada às áreas urbanas e          

suburbanas. À luz destes dados parece-nos     

plausível, por isso, que a coexistência de uma     

menor cobertura da rede hospitalar pública e de 

fenómenos de pobreza e exclusão social nestes 

territórios possam intensificar as desigualdades 

sociais vivenciadas. 

Importa por isso questionar: podem estas     

assimetrias traduzirem-se na incapacidade de as 

populações mais vulneráveis colmatarem as suas 

necessidades de consulta/exame médico? Para 

tentar examinar esta questão analisaremos os   

dados do Eurostat relativos à saúde disponíveis 

através do inquérito europeu ao rendimento e 

condições de vida (EU-SILC) de 2019. Segundo os 

dados do EU-SILC de 2019, cerca de 2,7% das 

pessoas inquiridas em Portugal admitiam ter 

necessidades de exame médico não-satisfeitas, 

menos 0.8 p.p. quando comparado à média        

europeia (3.5%), sendo o custo financeiro a prin-

cipal razão apontada (52%)(Figura 13) (28).  

Quando fazemos esta análise discriminada ao 

quintil de rendimento, a população com menores 

rendimentos destaca-se, sendo o custo          

financeiro apontado novamente como principal 

razão para as necessidades médicas não-

satisfeitas (Figura 14)(28). Ainda segundo os     

dados recolhidos, entre 4,6-4,0% das pessoas no 

1º e 2º quintis de rendimento, respetivamente, 

reportaram necessidades de exame médico    

não-satisfeitas, 3 vezes mais quando            

comparado ao 4º e 5º quintis de rendimento 

(respetivamente, 1.4% e 1,3%). 

v Para uma análise mais compreensiva destes dados, consultar o relatório “Pobreza e Exclusão Social em Portugal: Relatório 2020”, disponível 
em: https://on.eapn.pt/produtos/relatorios/  
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Figura 13: Necessidades de consulta médica não-satisfeitas. Fonte: Eurostat/ EU-SILC 2019(28). 

Figura 14: Necessidades de consulta médica não-satisfeitas por quintil de rendimento. A linha traduz a    
proporção da população com necessidades médicas não-satisfeitas enquanto que as barras denotam o moti-
vo indicado. Fonte: Eurostat/ EU-SILC 2019(28)  
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Estas diferenças na capacidade de aceder a   

serviços médicos são igualmente acentuadas 

quando olhamos ao género e ao grupo etário.   

Cerca de 3% das mulheres admitiam ter         

necessidades médicas não satisfeitas contra 

2,3% dos homens (28). Já no que remete à        

dispersão etária deste indicador, a faixa etária 

entre os 65-74 anos (4,2%) destacava-se,        

seguida da população entre os 55-64 anos 

(3,3%) e com 75 ou mais anos (3,2%) (28). No    

extremo oposto, a faixa entre os 25-34 anos 

(1,8%) destacava-se como sendo o grupo com 

menor incidência de necessidades médicas    

não-satisfeitas, seguida da população entre os 16

-24 anos (2,3%), 35-44 anos (2,4%) e por último a 

população entre os 45-54 anos (2,6%) (28). 

Se  os  dados  relativos  às   necessidades  não-      

-satisfeitas de consulta médica são indicativos de 

quão penalizadoras são as diferenças                 

socioeconómicas no acesso a cuidados de saúde 

hospitalar, estas diferenças agudizam-se quando 

nos focamos em especialidades sub-representadas 

no SNS, tais como a medicina dentária. De acordo 

com os dados do EU-SILC de 2019, cerca de 

13,1% das pessoas inquiridas em Portugal      

admitiam ter necessidades de exame médico 

dentário não-satisfeitas, mais 9,1 p.p. quando 

comparado à média europeia (4%), colocando   

Portugal em penúltimo lugar da tabela entre os 

países da EU com pior prestação neste           

indicador (29). À semelhança do indicador        

anterior, o custo financeiro (73,3%) era       

apontado como o principal motivo (Figura 15) 

(29). 

Figura 15: Necessidades de exame dentário não-satisfeitas. Fonte: Eurostat/ EU-SILC 2019 (29).  
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Quando voltamos a fazer esta análise           

discriminada ao quintil de rendimento, a            

população nos primeiros quintis volta a         

destacar-se (Figura 16). Segundo os dados do     

EU-SILC, entre 23,2-16,3% das pessoas no 1º e 2º 

quintis de rendimento, respetivamente,           

reportaram necessidades de exame médico     

dentário não satisfeitas, um valor 2 a 4 vezes 

superior quando comparado com as pessoas no 

4º ou 5º quintis de rendimento (respetivamente, 

8,3% e 5,1%). Novamente, o custo financeiro    

volta a ser o motivo maioritariamente apontado 

pelos inquiridos como o principal fator a contribuir 

para as necessidades de exame médico dentário 

não-satisfeitas, correspondendo a 86,6% e 77,9% 

casos reportados no 1º e 2º quintis de           

rendimento, respetivamente (29).  

À semelhança das necessidades médicas       

não-satisfeitas, as diferenças na capacidade de 

aceder a exames médicos dentários voltam a ser 

mais penalizadoras quando segregamos os dados 

ao nível do género e grupo etário. Segundo os 

dados do EU-SILC 2019, 13,5% das mulheres    

inquiridas admitiam incapacidade de satisfazer 

necessidades de exame médico contrário contra 

12,6% dos homens (29). Quando analisamos estes 

mesmos dados ao nível da faixa etária, estas     

diferenças eram mais penalizadoras na          

população entre os 55-64 anos (17,3%) e os     

65-74 anos (17,1%), seguidas da população    

 

Figura 16: Necessidades de exame dentário não-satisfeitas por quintil de rendimento. A linha traduz a           
proporção da população com necessidades médicas não satisfeitas enquanto que as barras denotam o motivo 
indicado. Fonte: Eurostat/ EU-SILC 2019 (29). 
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da população entre os 45-54 anos (15,6%), 75 ou 

mais anos (13,8%) e entre 16-24 anos (12,3%). 

No sentido oposto, de entre a população com 

menor percentagem de necessidades de  exame 

médico dentário não-satisfeitas, destacavam-se a 

população entre os 25-34 e 35-44 anos (ambas 

9,8%) (29). 

Não sendo possível analisar os dados do         

EU-SILC de forma discriminada ao longo do      

território nacional é, no entanto, possível          

caracterizar os grupos populacionais mais      

vulneráveis a este risco. Se por um lado as     

pessoas com menores rendimentos (1º e 2º 

quintis de rendimento) são os grupos que        

suscitam maior preocupação, por nestes grupos 

haver também maior incidência de necessidades 

de exame médico e exame dentário não-satisfeitas, 

o mesmo se aplica à população nas faixas     

etárias mais velhas (45-74 e 55-64 anos).  

Se por si só os dados relativos às necessidades 

médicas não-satisfeitas nos grupos populacionais 

identificados suscitam atenção, a intensidade com 

estas necessidades se agudizam quando olhamos 

aos dados relativos às necessidades de exame   

dentário não-satisfeitas são ainda mais              

penalizadoras. A incapacidade de aceder a       

cuidados de saúde dentária não só tem           

implicações ao nível da manutenção de uma boa    

saúde oral e bem-estar individual, como pode ser 

potenciadora de outras patologias. Degradação 

da saúde oral, e em particular a incidência de   

inflamação gengival, tem sido associada a uma 

maior incidência de doenças cardiovasculares 

(30–32). Já a proliferação de bactérias              

potenciadas pela má higienização oral, por seu 

turno, tem sido associada com uma maior        

incidência de doenças pulmonares (32). Por fim, 

uma má saúde oral e consequente decaimento 

dentário podem ainda contribuir para potenciar 

fenómenos de subnutrição, tendencionalmente 

mais penalizadores entre os mais velhos. O    

decaimento dentário, particularmente mais       

frequente entre os mais velhos, tende a interferir 

na capacidade de ingerir e deglutir alimentos     

nutricionalmente mais ricos (ex. frutas, carne,     

alimentos ricos em fibra, entre outros), causando 

assim quadros prevalentes de subnutrição entre 

os adultos mais velhos (33). 

Assim, e tendo por base os dados referentes à 

dispersão territorial dos fenómenos de pobreza e/

exclusão social divulgados ICOR de 2019, é       

possível por isso concluir que as assimetrias    

observadas ao longo do território na rede     

hospitalar e serviços do SNS poderão contribuir 

para potenciar os fenómenos de pobreza e     

exclusão social, particularmente entre os       

grupos populacionais identificados. Remetendo 

à questão anteriormente feita, parece-nos por isso 

seguro afirmar que as desigualdades na         

acessibilidade territorial à rede hospitalar     

pública podem contribuir para aumentar a      

incapacidade de as populações mais vulneráveis 

(ex. população com menores rendimentos,        

população mais envelhecida) suprirem as suas 

necessidades de consulta médica, potenciando 

o aparecimento de outras patologias e         

agravando ainda mais desigualdades sociais pré

-existentes.  

Como evidenciado nesta secção, a cobertura da 

rede hospitalar do SNS bem como a acessibilidade 

da população a determinadas especialidades     

médicas é um potencial a melhorar. Não obstante 
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a análise feita, importa salientar que a par das 

especialidades médicas discriminadas, existem 

ainda várias especialidades médicas sub-

representadas no SNS, onde se destaca, por 

exemplo, a dimensão da saúde mental (ex. psi-

cologia, psiquiatria). Não sendo possível neste Bo-

letim analisar de forma compreensiva estas duas 

dimensões, analisaremos individualmente o acesso 

aos cuidados de saúde mental posteriormente 

num novo Em Foco. 

O SNS E A PANDEMIA 

Como já referido, a cobertura da rede          

hospitalar do SNS bem como a acessibilidade da 

população a consultas de especialidade médica é 

um potencial a melhorar. Se esta afirmação era 

um facto incontornável a Dezembro de 2019, 

quando haviam cerca de 48 mil utentes em lista 

de espera para cirurgia acima do tempo médio 

previsto por lei (20), volvido um ano e à luz da 

atual crise despoletada pela pandemia da           

COVID-19 é importante analisar em que medida 

estas fragilidades poderão ou não ter sido     

potenciadas. 

Desde a sua disseminação pela Europa em    

fevereiro de 2020 até ao momento atual, a       

pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 tem   

vindo a disseminar-se de forma crescente por todo 

o mundo forçando diferentes países - incluindo 

Portugal - a promover medidas de confinamento 

extraordinárias para conter a sua propagação.    

Paralelamente, e em virtude de realocar os        

recursos do SNS para responder à pressão causada 

pela pandemia, durante ambos os períodos de 

confinamento geral, verificou-se uma disrupção no 

funcionamento da atividade programada e não 

programada na rede de estabelecimentos do SNS.  

Se por um lado durante o primeiro                

confinamento geral, entre março e abril de 2020, 

verificou-se uma quebra acentuada (março: 22%; 

abril: 56%) nas atividades programadas dos    

cuidados de saúde primários (CSP) face a      

período homólogo de 2019 (figura 17), o        

número de atividades não-programadas em 

igual período nos CSP aumentou (março: 12%; 

abril: 18%) (Figura 18) (34). Já quando analisamos 

os dados referentes ao número de consultas      

médicas hospitalares, entre março e abril de 2020 

verificou-se, respetivamente, uma quebra de 

16% e 35% no número de consultas de médicas 

hospitalares realizadas face a período             

homólogo de 2019 (35).  
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Figura 17: Número de consultas programadas efetuadas nos Cuidados de Saúde Primários (CSP) do 
SNS. Fonte: Portal da Transparência do SNS (34). 

Figura 18: Número de consultas não-programadas efetuadas nos Cuidados de Saúde Primários 
(CSP) do SNS. Fonte: Portal da Transparência do SNS (34) 

Quando comparamos os dados relativos às  

atividades programadas /não-programadas nos 

CSP e às consultas médicas hospitalares durante o 

segundo confinamento, entre janeiro e fevereiro de 

2021, o impacto foi menos severo. Se por um lado 

as consultas médicas hospitalares sofreram uma 

quebra menos acentuada (janeiro: 17%; fevereiro: 

11 %) face a igual período de 2019, as            

atividades CSP programadas aumentaram      

ligeiramente face a igual período de 2019 

(janeiro: 6%; fevereiro: 7%) (34, 35). Não obstante, 

e evidenciando talvez o impacto do número 
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acrescido de pessoas infetadas pelo vírus 

SARS-CoV-2 que se dirigiram aos serviços de 

urgência durante a terceira vaga da pandemia, 

verificou-se um aumento pronunciado do     

número de consultas nos CSP não-programadas 

neste mesmo período (respetivamente, 28% e 

18%) (34).   

Se por um lado as transformações observadas 

no funcionamento dos CSP e das consultas        

médicas hospitalares evidenciam de forma muito 

evidente o efeito disruptor da pandemia de COVID

-19 no normal funcionamento SNS, as quebras 

observadas ao nível do número de cirurgias       

programadas e não programadas são outro       

indicador expressivo deste impacto.  

Só entre março e abril de 2020, verificou-se 

uma quebra abrupta no número de cirurgias 

programadas (respetivamente, 40% a 79%; Figura 

19) e  cirurgias urgentes (respetivamente, 14% e 

24%; Figura 20) face a período homólogo de 

2019 (36). Ainda que as quebras no número de 

cirurgias programadas no período relativo ao     

segundo confinamento geral tenham sido menos 

penalizadoras quando comparadas ao primeiro 

confinamento, estas voltam a sobressair. Já entre 

janeiro e fevereiro de 2021, verificou-se            

novamente uma quebra significativa nas       

cirurgias programadas (respetivamente, 30% e 

16%) e cirurgias urgentes (respetivamente, 15% e 

16%) quando comparada com período           

homólogo de 2019 (36). 

Sem surpresa - não obstante a diminuição     

aparente do número de utentes em lista de espera 

nos hospitais observada em 2020vi - estes           

Figura 19: Variação do número de cirurgias programadas efetuadas em Hospital do SNS.  
Fonte: Portal da Transparência do SNS (36).� 

vi Em dezembro de 2019 havia um total 98 915 utentes a aguardar primeira consulta externa e 237 636 utentes a aguardar cirurgia no SNS. Já 
em dezembro de 2020 o número de utentes a aguardar primeira consulta externa e cirurgia diminuiu, respetivamente para 77 847 e 208 094 
utentes. Não obstante em termos totalitários este número ter diminuído, o mais provável é que este decréscimo se deva a uma combinação de 
fatores onde se destaca o decréscimo da procura dos serviços do SNS e do número de pedidos para entrada em lista de espera para consulta 
externa e/ou cirurgia, e por consequência seja um reflexo da quebra observada na atividade programada ao nível dos cuidados de saúde primá-
rios, ao invés de uma diminuição efetiva das listas de espera nas consultas hospitalares e cirurgias.  
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constrangimentos fizeram aumentar de forma    

expressiva o número de utentes em lista de espera 

acima do tempo médio previsto por lei, quer ao 

nível das cirurgias programadas quer ao nível das 

primeiras consultas em unidade de consulta      

externa hospitalar. Assim, se em dezembro de 

2019 a percentagem de utentes à espera de    

primeira consulta hospitalar acima do tempo 

legal previsto era de 26% (36 741 utentes), em 

dezembro de 2020 este indicador aumentou 

para 36% (37 225 utentes) (37). Já ao nível das   

cirurgias programas, se em dezembro de 2019 a 

percentagem de utentes à espera de cirurgia 

acima do tempo legal previsto era de 15% (48 

mil utentes), em dezembro de 2020 este          

indicador aumentou para 24% (68 mil utentes) 

(20).  

À luz destes dados importa por isso questionar: 

a médio e longo prazo, qual será o impacto da 

pandemia na saúde dos portugueses? Entre 2 de 

março, data em que foram diagnosticados os    

primeiros casos com a doença COVID-19 em     

Portugal, e 27 de dezembro de 2021, tinham-se 

registado em Portugal mais 12 852 óbitos que a 

média no mesmo período dos últimos cinco anos. 

Destes, cerca de metade (52,0%; 6 677) foram 

óbitos por COVID-19  

Mais do que o impacto direto causado nas 

famílias e nas pessoas afetadas diretamente 

pela pandemia de COVID-19, é de prever que a 

longo prazo o impacto desta paralisação do 

SNS nomeadamente ao nível da prestação de ser-

viços e/cuidados de saúde fundamental – traga 

efeitos na saúde dos portugueses ainda difíceis 

de quantificar. Efeitos esses que, por sua vez,     

tenderão a intensificar-se entre os grupos     

populacionais mais vulneráveis (ex. população 

idosa, população com menores rendimentos), e 

contribuir para intensificar desigualdades já 

existentes, bem como acentuar as fragilidades 

do SNS já assinaladas. 

Figura 20: Variação do número de cirurgias urgentes efetuadas em Hospital do SNS.  
Fonte: Portal da Transparência do SNS (36). 
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Talvez uma das conquistas mais importantes 

do regime democrático português, a criação do 

SNS em 1979 constituiu um marco basilar na vida 

dos portugueses. A saúde, outrora um privilégio 

de nicho, passou a ser um direito fundamental de 

todos os cidadãos, e a proteção da saúde uma 

responsabilidade primariamente do Estado. Desde 

a sua criação até à atualidade,  

neste Boletim #6 procurámos sintetizar as        

principais conquistas alcançadas ao longo dos 

últimos 40 anos do SNS, bem como apontar as 

suas fragilidades e desafios a superar. 

Das melhorias ao nível do eixo da saúde       

materno-infantil, cobertura hospitalar e ao        

diagnóstico e tratamento de doenças, são muitos 

os aspetos positivos que importam enaltecer. Não 

obstante os progressos alcançados graças ao 

SNS, aspetos como a cobertura da rede        

hospitalar, a acessibilidade da população com 

menores rendimentos a determinadas          

especialidades médicas ou a diminuição do 

tempo de espera até consulta/cirurgia são     

potenciais ainda a melhorar. Se estas             

fragilidades no acesso e cobertura do SNS eram 

um facto incontornável pré-pandemia, à luz da 

atual crise despoletada pela paralisação do SNS 

causada pela pandemia da COVID-19, é de prever 

que estas fragilidades se acentuem e tragam 

efeitos na saúde dos portugueses ainda difíceis 

de quantificar. Efeitos esses que tenderão a     

intensificar-se entre os grupos populacionais mais 

vulneráveis e contribuir para exacerbar              

desigualdades já existentes 

CONCLUSÃO 
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