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E
m virtude do contexto pandémico 
que induziu desafios e limitações 
impensáveis   à atividade assisten-
cial planeada, a APHP decidiu 
editar, no ano em que assinala 50 

anos, uma análise da atividade dos hos-
pitais privados em 2020. O documento, 

que está disponível em português e inglês, 
foi ilustrado com desenhos gentilmente 
cedidos pelo enfermeiro sul-coreano Oh 
Young-Jun, que decidiu retratar o dia-
-a-dia da enfermaria para doentes CO-
VID-19 do seu hospital em Incheon. 

No documento, que tem sido enviado 

aos mais diversos atores do setor da saúde, 
em Portugal e na Europa, a APHP enfa-
tiza que, desde o início da pandemia, os 
hospitais privados estiveram disponíveis 
para participar na luta nacional contra 
o COVID-19 e, embora existam muitos 
exemplos de colaboração efetiva, a ativa-

ção de todo o sistema de saúde foi pena-
lizada por um planeamento centrado ex-
clusivamente no serviço público de saúde.

A versão inglesa do documento foi 
também enviada aos parceiros europeus, 
nomeadamente aos membros da União 
Europeia de Hospitalização Privada 
(UEHP), e merece destaque na mais re-
cente newsletter desta associação.

A respeito da atividade desenvolvida 
em 2020, Oscar Gaspar, presidente da 
APHP, comenta que, «lamentavelmente, 
o setor hospitalar privado passou uma 
parte importante do ano a ser alvo de dis-
criminação e avaliações dogmáticas, num 
momento em que era mais necessário e 
óbvio que todos os recursos deveriam ser 
harmoniosamente coordenados para en-
frentar uma ameaça global». 

A análise da APHP apresenta tam-
bém a evolução dos principais indica-
dores de performance hospitalar desde 
2010, o perfil atual da hospitalização 
privada nos domínios da capacidade e da 
atividade, recorda os principais aconte-
cimentos do setor da Saúde nos últimos 
50 anos e constata que, ano após ano, 
os hospitais privados têm cumprido o 
seu papel e concretizado investimentos 
que asseguram excelência clínica, maior 
cobertura nacional e a preferência dos 
portugueses. 

Os hospitais privados, com os quais 
colaboram 15 529 médicos e 7655 en-
fermeiros, responderam por um terço da 
atividade assistencial portuguesa e reali-
zaram, no ano passado, 6,3 milhões de 
consultas, 169 mil cirurgias (15 284 das 
quais ao abrigo do SIGIC), 828 mil epi-
sódios de urgência, 11 943 partos, tendo 
registado 531 315 diárias (ver infogra-
fias).

Análise

APHP edita análise da atividade dos hospitais privados 
em 2020

Opinião

Algum economista 
que me explique!

O 
desenvolvimento acelerado 
do setor de hospitalização 
privada em Portugal deu-se 
fundamentalmente a partir dos 
anos 80.

Até então os novos projetos nesta área 
foram fundamentalmente aventuras 
de médicos, algumas bem-sucedidas. 
Sempre tenho ouvido, em múltiplas 
formações e palestras sobre inovação e 
empreendedorismo que para cada projeto 
é necessário avaliar, entre múltiplos fatores, 
o célebre PEST (PEST Analysis) que diz 
respeito às condições políticas, económicas, 
sociais e tecnológicas na altura.

Ora na minha modesta abordagem de 
médico, parece-me que o PEST era adverso 
para tais projetos de investimento no setor 
privado da saúde.

P – Politicamente, trata-se de um país 
desequilibrado para a esquerda há muitos 
anos, com governos de visão ideológica 
sobre o setor da saúde. Desde logo, um 
mercado alterado nas suas regras de livre 
concorrência. 

E – Economicamente, é um país cuja 
economia não cresce há mais de 20 anos 
e só pode basear o desenvolvimento em 
baixos salários. Talvez por isso na saúde, 
quer pública quer privada, haja já sinais 
de “boreout”, o síndrome caracterizado 
por aborrecimento, desinteresse, baixa 
produtividade, devido, entre outros fatores, 
ao não reconhecimento do mérito e as 
remunerações desajustadas.

S – Social, uma população com baixa 
literacia em saúde (literacia em saúde 
um desafio emergente CHUC), à qual se 
associam problemas sociais e familiares. 
Cada vez mais uma população deprimida, 
que encara o setor privado da saúde 
como “uma extensão do Estado”, a quem 
se estende a mão à espera de benesses. 
Poderíamos mesmo dizer que alguns veem 
o setor privado da hospitalização de uma 
forma “desconsiderada”, influenciados 
sobretudo pela narrativa da esquerda onde 
se gerariam grandes lucros, enfim, um setor 
privado parasitário e usurpador.

T – Tecnologicamente, não estaremos 
muito mal. Há boas comunicações, 
internet em praticamente todo o território, 
há avanços consideráveis no e-trabalho, 
as universidades estão a “dar aos pedais”, 
num misto de carolice e amor à camisola, 
e a lutar pela ciência e investigação para 
um futuro muito “incerto”, mas com 
entusiasmo.

Neste panorama, terei de dar os meus 
parabéns aos grupos hospitalares privados, 
aliás dos quais sou um simples colaborador 
há muitos anos. Aguardo, no entanto, 
que um economista com paciência me 
explique este fenómeno. É que sou médico 
e de economia percebo apenas umas 
coisinhas, percebo só aquilo que explicam 
nos “meetings” das universidades e outras 
organizações.

Se me explicarem, normalmente aprendo 
rápido.

ANTÓNIO LÚCIO 
BAPTISTA
Médico Cirurgião 
Professor 
de Pós-Graduação 
da Universidade de Alcalá 
de Henares, Madrid
Consultor em Saúde 
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Colaboradores Valências

Camas
cuidados intermédios/intensivos

200
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CAPACIDADE

Médicos

15 529

Enfermeiros

7 655

Auxiliares de ação médica

6 126

Técnicos

2 397
Administrativos

5 861

Blocos

161

Consultórios médicos

3 004

Cadeiras dentária

148

Equipamentos de MCDT’s

Equipamento Eco 

Equipamento RX 

Equipamento TAC 

Equipamento RMN    

248

68

47

45

Investimento 

213 601 374,46€

Fonte: APHP - inquérito aos Associados. 
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104 044

14 473

Doentes

Clientes atendidos 

em Medicina 

Dentária 

Doentes oncológicos  
em tratamento   
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ATIVIDADE

Portugal
10,28 milhões de habitantes

Hospitais Privados

127

MCDT’s

Unidades hospitalares Atos médicos

6 323 542
Consultas

Cirurgias
das quais 15 284 SIGIC 

169 075

RX 

Eco 

TAC 

RMN    

819 550

861 227

376 985

253 997

Urgências 

828 024

Partos 

Diárias

11 943

531 315

Diárias e Partos

Os desenhos da pandemia

P
ara além das conclusões e indicadores apresentados, o trabalho revela-se 
distintivo também no domínio gráfico, ao publicar dezenas de desenhos do 
enfermeiro sul-coreano Oh Young-jun, da unidade de Cuidados Intensivos 
do Gachon University Gil Hospital. Em abril de 2020, o jornal “Los Ange-
les Times” publicou, pela primeira vez, os traços com que este profissional 

de saúde registou o seu dia-a-dia no hospital, no auge da crise pandémica. Os 
desenhos de Oh Young-jun ajudam a colocar tudo em perspetiva.

Os 127 hospitais privados 
existentes hoje em Portugal, 
e que representam mais de 
metade das unidades do país, 
estão a contribuir ativamente 
para o abrandamento do ritmo 
de crescimento da despesa 
pública com a saúde e para a 
sustentabilidade financeira do 
sistema de saúde, que favorece 
a manutenção de um modelo 
social, solidário e universal. 
Mas, apesar de, desde o início 
da pandemia em 2020, se 
terem manifestado totalmente 
disponíveis para participar 
na luta nacional contra a 
COVID-19, o seu envolvimento 
teve fases bem distintas. 

N
uma fase preliminar, os hospi-
tais privados fizeram o acolhi-
mento, triagem, estabilização 
e encaminhamento de doentes 
suspeitos, no cumprimento das 

regras da DGS. 
Numa segunda fase, que decorreu entre 

os dias 9 e 25 de março, em cumprimen-
to das orientações da DGS, a atuação dos 
hospitais privados passou pelo adiamento 
de consultas de especialidade e de cirurgias 
não urgentes, de forma a preparar os recur-
sos para a pandemia. Realizou-se também 
levantamento e informação ao Ministério 
da Saúde dos recursos existentes, nomea-
damente em termos de camas, de cuidados 
intensivos e de número de ventiladores, mas 
também a realização de apoios específicos 
como a dádiva e disponibilização de venti-
ladores, a reserva de camas e as sessões de 
hemodiálise, a pedido de hospitais do SNS.

Na sequência do estado de emergência 
determinado pelo Decreto do Presiden-
te da República n.º 14-A/2020, de 18 de 
março, e tendo avançado a DGS para a fase 
de mitigação da pandemia (Norma 004, de 
23 de março), a partir de 26 de março, os 
hospitais privados passaram, numa terceira 
fase, a assegurar o diagnóstico, tratamento 
e internamento dos seus doentes diagnos-
ticados com COVID-19. Houve cinco (5) 
unidades privadas de primeira linha: Hos-
pital da Boa Nova, em Matosinhos, do 
grupo Trofa Saúde; CUF Porto; CUF In-
fante Santo, em Lisboa; Hospital da Luz, 
em Lisboa, e o Hospital de São Gonçalo, 
de Lagos. Estavam assim afetas 354 camas a 
doentes COVID. No dia 8 de abril, um co-
municado da APHP dava nota que “desde 
o início da fase de mitigação da pandemia 
de COVID-19, e de acordo com as regras 
da DGS, os hospitais privados portugueses 
atenderam 3882 cidadãos com suspeita de 
infeção e tinham internados 129 doentes 

com COVID-19, nove (9) dos quais nos 
cuidados intensivos”.

Para a APHP, foi, porém, uma enorme 
surpresa, no dia 9 de abril de 2020, a re-
ceção do “Clausulado tipo para adesão ao 
Acordo entre as ARS e as entidades privadas 
para a prestação de cuidados de saúde no 
âmbito das medidas excecionais e temporá-
rias para tratamento COVID-19”, que coli-
dia com as orientações até então conhecidas 
e emanadas pela DGS e pela ACSS, e que 
impõe uma fase de recuo no envolvimento 
dos hospitais privados. Os hospitais priva-
dos foram remetidos para o atendimento de 
doentes COVID com algum tipo de seguro 
e passaram a dedicar-se às necessidades dos 
não COVID. A 21 de setembro, a DGS 
publicou o Plano Outono-Inverno e, mais 
uma vez, a APHP constatou que não estava 
prevista, nem se pretendia, qualquer inter-
venção que não a do setor público.

Só no final de outubro de 2020 e com a 
segunda vaga em plena evolução, se entrou 
numa fase de colaboração efetiva, com con-

tactos, de início, de forma pontual, por par-
te de hospitais do SNS, sobretudo do Norte, 
e em seguida por parte das ARS, no sentido 
de solicitar o apoio dos hospitais privados 
(e do setor social). A APHP defendeu sem-
pre que era essencial o Ministério da Saúde 
definir um plano de ação e a metodologia 
de intervenção. No dia 10 de novembro, 
o Ministério da Saúde definiu finalmente 
novas orientações, nomeadamente para ges-
tão centralizada pelas ARS. Com a terceira 
vaga, a partir de dezembro, os pedidos de 
colaboração por parte dos hospitais do SNS 
intensificaram-se, nomeadamente na região 
de Lisboa e Vale do Tejo. Com mais de 900 
camas contratualizadas, pelo menos 14 hos-
pitais privados deram apoio direto aos hos-
pitais do SNS. 

A “Carta Compromisso”, dinamizada 
pela APHP e subscrita pelos hospitais priva-
dos, no final do período de confinamento de 
2020, procurou auxiliar a hospitalização pri-
vada portuguesa a responder, a uma só voz, 
aos anseios de segurança dos portugueses.

CRONOLOGIA DOS FACTOS

A colaboração dos hospitais privados 
em contexto de pandemia
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Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP)

Estima-se que a despesa em saúde 
tenha que aumentar 3 mil milhões de euros até 2050
No mês em que a 
APHP assinala 50 anos 
de associativismo da 
hospitalização privada 
portuguesa, a Vida Económica 
entrevista o seu presidente, 
que destaca a dinâmica de 
investimento e crescimento 
dos hospitais privados, 
que são hoje maioritários 
em Portugal e «podem ter 
um papel estratégico no 
desenvolvimento do país». 
Óscar Gaspar acredita no 
potencial do chamado “turismo 
médico” e não tem dúvidas 
que «o setor da saúde vai ter 
que crescer para responder» 
aos desafios do aumento 
de esperança de vida, das 
legítimas expetativas dos 
cidadãos a ter acesso a 
cuidados de saúde mais 
adequados, bem como a uma 
pirâmide demográfica muito 
envelhecida.

Qual tem sido a evolução recente 
dos hospitais privados em Portugal?

A evolução dos hospitais privados tem 
sido muito significativa, em especial nas 
duas últimas décadas. Segundo o INE, de 
um total de 230 hospitais existentes em 
Portugal, 127 são privados. 

Sobre a atividade desenvolvida, há que 
reter que em 2019 os hospitais privados rea-
lizaram 1.410.803 atendimentos de urgên-
cia, 307.646 cirurgias (grandes e médias) e 
7,873,802 consultas de especialidade, o que 
corresponde a mais de 37% do total nacio-
nal.

Temos hoje hospitais privados altamen-
te capacitados, que aliam os recursos hu-
manos, cada vez em maior número e mais 
diferenciados, a todos os equipamentos e 
tecnologia necessária (248 equipamentos 
eco, 68 RX, 47 TAC, 45 Ressonâncias mag-
néticas, Gamma-Knife, robot cirúrgico Da 
Vinci, etc). Hoje em dia, os hospitais pri-
vados são uma componente significativa do 
sistema de saúde e cada vez mais portugue-
ses nos confiam a sua saúde.

Em que vertentes tem havido 
mais investimento e expansão da 
atividade?

Nos últimos anos tem havido múlti-
plos investimentos dos hospitais priva-
dos em Portugal. Para dar um número, 
note-se que só em 2020 o investimento 
dos hospitais privados foi superior a 213 
milhões de euros. Estamos a falar de re-
forço da capacidade em Lisboa, Porto e 
Coimbra, mas também de novos hospi-
tais. Para dar dois exemplos, já este ano 
houve a inauguração do Hospital Interna-
cional dos Açores, na ilha de São Miguel, 
e do Hospital Particular do Alentejo, em 
Sines. Estão também em fase de constru-
ção outros hospitais em outras cidades, 
como acontece por exemplo com Bragan-

ça ou Leiria, e outros já foram anunciados 
(Ovar, Aveiro, Guarda). 

Os dados mais recentes do Tribunal 
de Contas revelam que os hospitais 
privados reduzem os encargos do 
Estado e têm um nível de qualidade 
superior ao sistema público?

As conclusões do Tribunal de Contas 
são absolutamente cristalinas:

• “As PPP hospitalares geraram poupan-
ças para o Estado”;

• “As PPP hospitalares foram generica-
mente mais eficientes do que a média dos 
hospitais de gestão pública comparáveis e 
estiveram alinhadas com o desempenho 
médio do seu grupo de referência quan-
to aos indicadores de qualidade, eficácia e 
acesso”

• “Os utentes dos Hospitais geridos em 
PPP estão protegidos por padrões de qua-
lidade mais exigentes do que os aplicados 
na monitorização dos hospitais de gestão 
pública.”

A poupança estimada pela Unidade 
Técnica de Acompanhamento de Projetos 
(UTAP), do Ministério das Finanças, nos 
períodos de execução analisados, foi de 
J203,3M, face ao cenário de internalização 
da produção em unidades hospitalares de 
gestão pública comparáveis. A consideração 
do período total de execução dos contratos 
tenderá a produzir valores superiores para a 
poupança estimada do Estado. 

É necessário aumentar o 
investimento em formação para 
fazer face ao crescimento esperado 
de cuidados de saúde?

Todos os estudos apontam para que as 
necessidades de saúde dos portugueses au-
mentem. Tal decorre do efeito muito po-
sitivo do aumento de esperança de vida e 
das legítimas expetativas dos cidadãos a ter 
acesso a cuidados de saúde mais adequados 
(medicamentos inovadores, tecnologias 
mais evoluídas, segundas opiniões, etc), 
mas também de uma pirâmide demográfica 
muito envelhecida. Segundo os últimos da-
dos (maio) da Comissão Europeia, estima-se 
que a despesa em saúde tenha que aumentar 
de 5,7% do PIB em 2019 para 7,2% em 
2050, ou seja, qualquer coisa como mais 3 

mil milhões de euros (aos preços e ao PIB 
de 2020) e que sejam necessários mais cerca 
de 800 milhões de euros/ano para os cuida-
dos de longa duração.

O setor da saúde vai ter que crescer para 
responder a estas necessidades. A formação 
dos profissionais de saúde que temos em 
Portugal é de elevadíssima qualidade, mas 
temos que formar mais quadros e criar as 
condições para que eles trabalhem em Por-
tugal e não tenham que procurar outros 
países para se realizarem.

Como compara o nível de satisfação 
dos profissionais de saúde entre 
hospitais privados e públicos face às 
novas exigências da transição digital 
e participação acrescida nas tarefas 
organizativas e gestão?

Só posso responder pelos hospitais pri-
vados e notar que o Tribunal de Contas 
recomendou muito recentemente a gene-
ralização da aplicação e monitorização dos 
inquéritos de satisfação dos utentes e dos 

profissionais e dos sistemas de gestão da 
qualidade, previstos nos contratos de PPP, 
a todos os hospitais do SNS.

Os hospitais privados estão plenamente 
conscientes da valorização e envolvimento 
dos seus profissionais como condição para 
o melhor funcionamento, o foco no doente 
e a motivação profissional. Por outro lado, 
a transição digital não é uma possibilidade, 
é uma realidade presente à qual estamos a 
responder de forma muito ativa, não es-
quecendo que traz desafios em termos de 
investimento, mas sobretudo na mobili-
zação de todos para que as “novas formas 
de fazer” sejam sempre consideradas como 
instrumentos para melhorar a prestação de 
cuidados de saúde e a eficiência.

À semelhança do que acontece em 
outros países, os hospitais privados 
tendem a focar-se nas atividades de 
saúde, criando oportunidades para 
outros operadores em áreas como 
o alojamento e alimentação dos 
utentes?

O setor da saúde constitui um cluster 
muito relevante. A atividade económica da 
saúde tem uma forte capacidade de alavan-
cagem de outros setores, a jusante e a mon-

tante. Nesse sentido, o investimento num 
novo hospital não só cria um número signi-
ficativo de empregos como se afirma como 
um polo de desenvolvimento.

Está a haver um aumento do 
número de utentes provenientes 
do estrangeiro, reforçando a 
capacidade exportadora dos 
hospitais privados?

O ano 2020 não pode ser utilizado 
para quaisquer comparações, dado que a 
COVID-19 provocou uma extraordinária 
disrupção em todas as atividades, também 
na Saúde, mas muito em especial em tudo 
o que pressuponha deslocações. Em termos 
estratégicos, os hospitais privados portu-
gueses acreditam no potencial do chamado 
“turismo médico”, dado que temos uma 
excelente oferta em termos de Saúde e o 
nosso país é atrativo, seguro e tem amplas 
competências e experiência em receber es-
trangeiros. A APHP assinou em dezembro 
de 2019 um acordo com o Health Cluster 

Portugal, a AICEP e o Turismo de Portugal 
com vista a promover o turismo médico e 
acreditamos que também neste setor pode-
mos dar um contributo significativo para a 
competitividade do país.

Como vê o futuro da Saúde na 
Europa?

Esta é uma questão nova e determinan-
te. A crise decorrente da COVID-19 deixou 
claro que, sem colocar em causa as compe-
tências de cada Estado-Membro, a UE tem 
que garantir que estamos preparados para 
uma próxima pandemia (com reservas de 
medicamentos e equipamentos, instrumen-
tos de cooperação, capacidade instalada, etc) 
e que os europeus olham para a Saúde como 
um valor essencial. Neste sentido, foi muito 
importante que em maio tenhamos con-
seguido assinar a Declaração do Porto por 
parte de 23 Associações portuguesas e euro-
peias onde defendemos que a Saúde deve ser 
assumida como uma prioridade, que o valor 
para a pessoa deve ser o objetivo central de 
todas as reformas dos sistemas de saúde e 
que a sustentabilidade, eficiência e resiliên-
cia dos sistemas de saúde exigem um melhor 
aproveitamento dos recursos existentes, um 
melhor planeamento da prestação de cuida-

PERFIL

Óscar Gaspar
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dos de saúde e uma crescente adequação às 
respostas em saúde, articulando devidamen-
te os setores público, privado e social.

De que modo pode a hospitalização 
privada contribuir para o 
desenvolvimento do país?

A saúde é essencial e o seu valor vai 
muito para além das questões setoriais. O 
recente papel da Mckinsey “How keeping 
health a priority is a prescription for Euro-
pean prosperity” recorda que por cada euro 
investido na melhoria da saúde da popula-
ção da Europa podem resultar cerca de 2,5 
euros em benefício económico e que a me-
lhoria das condições de saúde dos europeus 
tem um potencial de aumento médio do 
PIB da Europa de 10% até 2040. O valor 
estimado para Portugal é de 11%.

Acredito que o setor económico da Saú-
de tem um potencial muito elevado de con-
tribuir para o desenvolvimento de Portugal 
e da Europa e sinto que os hospitais privados 
podem ter um papel estratégico a desempe-
nhar neste domínio, seja pela sua capacidade 
de investimento, seja pela sua vocação para 
o foco no doente, seja ainda pelos ganhos de 
eficiência, ponto essencial para a sustentabi-
lidade dos sistemas de saúde. 

A APHP assinala este mês 
50 anos de atividade. Como 
caracteriza o seu contributo para o 
desenvolvimento da hospitalização 
privada e como perspetiva a sua 
missão futura?

50 anos é uma marca muito significa-
tiva: a hospitalização tem um trabalho de 
continuidade em Portugal e se nas últimas 
décadas nos expandimos e atingimos agora 
um alto grau de maturidade, a experiência 
adquirida e a vontade que demonstramos 
leva-me a afirmar que “o melhor está para 
chegar”. O nosso compromisso é duradou-
ro e temos a ambição de contribuir cada vez 
mais para a oferta das melhores condições 
de saúde para os portugueses, de forma cada 
vez mais abrangente e com o espírito de co-
laboração com o SNS que se entenda con-
veniente. Queremos afirmar a nossa partici-
pação no sistema de saúde pela qualidade e 
foco no doente e tenho a certeza que assim 
estaremos a contribuir para sustentabilidade 
da saúde e para o desenvolvimento do país.

H
á pouco mais de quatro dezenas 
de anos não se podia prever o 
futuro da hospitalização privada. 
Um SNS exclusivista prometia 
assegurar os cuidados de saúde 

a todos os portugueses. O Estado 
tinha chamado a si o financiamento, a 
prestação e a garantia da saúde de todos 

os cuidados de saúde. Com o surgir de 
novos hospitais públicos, a consolidação 
das carreiras profissionais, a melhoria 
nos indicadores de bem-estar e um 
crescimento económico seguro faziam 
acreditar que o desempenho do SNS se 
poderia aproximar dos padrões nórdicos. 
Eu próprio vivi essa esperança quando 
dirigi hospitais públicos. 

Porém, nas organizações nada é 
permanente.  Ou se adaptam à mecânica 

da sociedade ou acabam por sofrer 
disfunções que vão tolhendo o seu 
desempenho. Numa sociedade mais 
exigente, com alguma literacia, mais 
europeizada, o cidadão não aceita ser 
utente de um serviço burocratizado, 
subfinanciado, onde não pode escolher e 
é obrigado a estacionar em longas listas 

de espera. Assim começou uma procura 
progressiva dos seguros de saúde e a 
utilização massiva dos subsistemas que 
induziram um rápido crescimento de uma 
hospitalização onde não há utentes, mas 
pacientes/clientes. 

Quatro milhões e meio de portugueses 
tornaram-se potenciais clientes dos 
hospitais privados, escolhendo o 
prestador, o médico e o serviço, 
estimulando a concorrência e a qualidade. 

Em 2021 estão registados 128 hospitais 
privados, alguns de grande dimensão, 
modernos, amigos do doente, onde 
trabalham excelentes profissionais e cujo 
acesso está ao alcance de um site, de 
uma App ou de um telefone. No ano de 
2020 produziram 6 323 542 consultas, 
828 024 urgências, 169 075 cirurgias. 
O índice de crescimento da produção 
da hospitalização privada, a manter-se 
nos próximos 10 anos, ultrapassará o 
SNS e será a escolha predominante dos 
portugueses de todas as classes sociais. 

Há muito que os hospitais privados 
deixaram de ser privilégio para ricos e 
democratizou-se o seu acesso. É certo 
que patologias mais diferenciadas ainda 
são predominantemente tratadas nos 
hospitais do SNS, mas a diferenciação 
tecnológica e o investimento em inovação 
está a tornar os hospitais privados 
muito mais bem preparados para a nova 
medicina e os novos doentes e, com isso, 
assumirem o diagnóstico e tratamento das 
patologias degenerativas, doenças crónicas 
e cancro. 

Num país parco em recursos, com sinais 
de empobrecimento relativo, é penoso 
que a inevitabilidade dos tempos que fez 
nascer, em novos moldes, prestadores de 
saúde que estão a executar um serviço 
público e a multiplicar a capacidade 
de oferta em saúde, não leve o Poder 
Executivo a fazer reformas profundas que 
permitam colocar a enorme capacidade 
instalada (pública + privada) existente 
ao serviço dos portugueses e continue 
a insistir em dicotomias ungidas pela 
ideologia e que nada diz a quem está 
doente e necessita de cuidados. 

Reconhecer a liberdade de escolha 
em saúde e aproximar o bom do 
sistema público ao bom do setor 
privado, reconhecendo a necessidade na 
diversidade de fontes de financiamento 
e prestação, formalizando um Sistema 
Português de Saúde, será a única forma de 
assegurar a cada cidadão o efetivo direito 
à saúde. Com a capacidade instalada 
existente é, no mínimo, escandalosa a 
existência de enormes e crescentes listas 
de espera e a lentidão na resposta ao pós-
Covid. Os portugueses não merecem este 
tratamento!

Opinião

Hospitalização privada: um presente forte 
e resiliente 

ARTUR OSÓRIO ARAÚJO
Médico, Gestor Hospitalar, Docente na PBS

Quatro milhões e meio de 
portugueses tornaram-se 
potenciais clientes dos 
hospitais privados



sexta-feira, 9 de julho 20216 7
PORTOS sexta-feira, 10 de março de 2017

sexta-feira, 9 de julho 2021

O
s dados estatísticos ofi-
ciais sobre o setor da 
saúde que o Instituto 
Nacional de Estatística 
(INE) publicou para as-

sinalar o Dia Mundial da Saúde, 
que se comemorou a 7 de abril, 
revelaram um significativo au-
mento, em diversos indicadores, 
do contributo dos hospitais priva-
dos para a saúde dos portugueses. 

O INE registou o crescimento 
do número de camas de interna-
mento dos hospitais privados nas 
duas últimas décadas (mais 3 mil 
camas em 2019 que em 1999), o 
que deu um contributo essencial 
para assegurar a resposta hospita-
lar do país.

 O INE concluiu que há uma 
tendência de expansão de hospi-
tais privados nos últimos anos: 
«Em 2019, estavam em funcio-
namento 127 hospitais privados, 
mais 8 que em 2018 e mais 25 

que em 2010. A predominância 
numérica dos hospitais privados 
iniciou-se no ano 2016 e abrange 
o Continente e as Regiões Autó-
nomas».

O INE registou ainda que foi 
nos hospitais privados que a ati-
vidade mais cresceu entre 1999 e 

2019, «verificando-se um reforço 
do peso relativo do setor privado 
ao nível das consultas médicas (de 
15,6% para 37,3%), das cirurgias 
(de 22,4% para 29,8%), dos inter-
namentos (de 15,3% para 24,1%) 
e dos atendimentos em serviço de 
urgência (de 4,2% para 17,3%)». 

V
inte e três instituições 
portuguesas e europeias 
assinaram, a 3 de maio, 
a “Declaração do Porto”, 
um documento entretan-

to remetido à União Europeia 
(UE) e que recomenda 19 me-
didas para tornar os sistemas de 
saúde mais focados nas pessoas e 
na promoção da saúde, mais re-
silientes, mais sustentáveis e de 
maior acesso aos cidadãos, com 
recurso a uma maior colaboração 
dos hospitais privados europeus.  

O documento foi assinado 
no Palácio da Bolsa, no Porto, a 
mesma cidade que acolheu qua-
tro dias depois a Cimeira Social, 
iniciativa apresentada como um 
momento central da presidên-

cia portuguesa do Conselho da 
União Europeia, que termina a 
30 de junho.

António Saraiva, presidente 
da CIP, salientou, na cerimónia 
de apresentação da Declaração 
do Porto, o potencial que as en-
tidades privadas têm para melho-
rar os sistemas de saúde. No seu 
discurso, afirmou ser tempo de 
«abandonarmos, de uma vez por 
todas, a guerra de forças entre o 
público e o privado» e entender 
o «cluster privado da saúde como 

um parceiro natural e de referên-
cia para uma saúde sustentável». 

Nuno Botelho, presidente da 
Associação Comercial do Porto, 
enfatizou que, no atual contexto 
de crise pandémica, «se ficou cla-
ro que o SNS é crucial, também 
ficou claro para todos os portu-
gueses que os hospitais privados 
são cruciais e complementares».

João Almeida Lopes, presi-
dente do Conselho Estratégico 
Nacional da Saúde da CIP, não 
poderia estar mais de acordo com 
o anfitrião e assegurou que «é ur-
gente encetar uma colaboração 
ativa, aberta e transparente entre 
todos os agentes do setor da Saú-
de».

Na qualidade de porta-voz 

das instituições signatárias do do-
cumento, Óscar Gaspar, que rea-
lizou a sua apresentação formal 
(link para Discurso), explicou 
que «duas palavras traduzem» o 
sentimento de todos: «Saúde e 
Europa». «Se quisermos resumir 
ainda mais o que nos une, é das 
Pessoas que estamos a falar. Os 
Europeus identificam o futuro da 
Europa com a saúde e vice-versa. 
O modelo social europeu, um 
dos magnos objetivos da constru-
ção europeia, leva a que os Euro-

peus exijam que a saúde seja uma 
prioridade política», afirmou na 
sua intervenção o presidente da 
APHP.

«Entendemos ser oportuno 
chamarmos a atenção da im-
portância da saúde. Foi possível 
consensualizarmo-nos entre as-
sociações tão diferentes como a 
indústria farmacêutica, as far-
mácias, os hospitais privados, 
os provedores de ambulatório, 
imagiologia, análises clínicas, se-
guradoras, área tecnológica. Isto 
serve de exemplo de que é pos-
sível numa área tão complexa 
como esta, encontrar consensos», 
acrescentou à margem da cerimó-
nia, em declaração aos jornalistas, 
Óscar Gaspar. 

A opinião do presidente da 
APHP foi corroborada por Fer-
nando Araújo, presidente do 
Conselho de Administração do 
Centro Hospitalar Universitário 
de São João. «Esta é uma decla-
ração feliz. Com uma abordagem 
feliz, centrada nas sinergias, na 
inteligência colaborativa. Não 
há tempo para hesitações como 
as que tivemos recentemente so-
bre o envolvimento de todos os 
agentes da Saúde», considerou o 
administrador hospitalar na sua 
dissertação. 

Com uma visão prospetiva, 

António de Sousa Pereira, reitor 
da Universidade do Porto, aca-
bou por justificar a visão daquele 
administrador hospitalar. «Vem 
aí uma nova pandemia, o over-
load de doentes. Isto vai exigir a 
dinamização de um verdadeiro 
Sistema Português de Saúde e, na 
Europa, de sistemas de saúde in-
tegrados. Daí a relevância dos sis-
temas de informação. A informa-
ção tem de acompanhar o doente 
para onde quer que ele vá».

Nathalie Moll, diretora geral 
da Federação Europeia da Indús-
tria e Associações Farmacêuticas 
(EFPIA), referiu que a Declara-
ção do Porto é oportuna porque 

determina medidas para «a Saúde 
ser uma prioridade nacional em 
cada um dos Estados europeus».

Ana Sampaio, presidente da 
Associação Portuguesa da Doen-
ça Inflamatório do Intestino, re-
forçou um sentimento transversal 
a todas as intervenções: a centra-
lidade do doente. «Os serviços de 
saúde devem ser orientados para 
os doentes. Devem ter sempre 
uma lógica de valor acrescentado 
para o doente», reivindicou. 

O que diz a Declaração

A “Declaração do Porto” (link 
para PDF) considera que a Saúde 
constitui a principal preocupação 
dos europeus e tem vindo a cres-
cer em importância nas priorida-
des dos cidadãos. A procura de 
soluções para sistemas de saúde 
resilientes, eficientes e inclusivos 
exige o envolvimento e a partici-
pação de todos, desde as autori-
dades aos cidadãos e às associa-
ções de doentes, considerando-se 
necessária a existência de parce-
rias entre os diversos atores dos 
sistemas de saúde e a ativação da 
inteligência colaborativa. “A Eu-
ropa sem sistemas de saúde resi-
lientes, sustentáveis e que deem 
acesso aos cidadãos não tem fu-
turo”, alertou Óscar Gaspar. 

Estatística

INE destaca contributo crescente dos hospitais 
privados para a saúde dos portugueses

O 
estudo «Presença dos 
Hospitais Portugueses 
na Internet», realizado 
pela Unidade Opera-
cional em Governação 

Eletrónica da Universidade das 
Nações Unidas (UNU-EGOV), 
coloca sete hospitais privados no 
TOP 10 dos sites hospitalares 
portugueses. 

Em análise, entre julho e 
agosto de 2019, estiveram 135 
sites de hospitais públicos e pri-
vados portugueses, de uma lista 
referenciada pela Entidade Re-
guladora da Saúde no âmbito 
do SINAS (Sistema Nacional de 
Avaliação em Saúde). 

Na classificação global dos si-
tes oficiais, o TOP 10 integra cin-
co hospitais da rede CUF (Hospi-
tal CUF Torres Vedras, Hospital 
CUF Cascais, Hospital CUF San-
tarém, Hospital CUF Infante 
Santo e Hospital CUF Descober-

tas) e dois do grupo Luz Saúde 
(Póvoa do Varzim e Lisboa).

Este estudo, que utiliza o HS-
WAI – Health Sector Website As-
sessment Index, é o resultado de 
uma ferramenta que integra uma 
série de indicadores utilizados 
para avaliar os sites dos hospitais, 
estruturados em quatro catego-
rias: conteúdos, serviços, intera-
ção com a comunidade e aspetos 
tecnológicos. 

Opinião

Debater, explicar, convencer: os talentos do APHP a nível europeu!

5
0 anos de APHP! A 
União Europeia de 
Hospitalização Privada 
(UEHP) felicita a APHP 
por assinalar uma data 

tão relevante e orgulha-se do 
caminho percorrido. Muita 
experiência em serviços de 
saúde de qualidade, essa é a 
nossa trajetória comum. O setor 

da saúde tem feito progressos 
fantásticos que beneficiam a 
qualidade de vida dos cidadãos 
europeus, também com o 
envolvimento de profissionais de 
excelência das unidades privadas 
de saúde.

A associação portuguesa, 
representada por Óscar 
Gaspar, atual vice-presidente 

da UEHP, é um dos pilares 
da nossa federação. O seu 
compromisso com o debate 
político e económico é 
compatível com a excelência 
dos serviços hospitalares 
privados. Conhecemos bem 
a hospitalização privada 
portuguesa que temos sempre 
o prazer de visitar e apreciar. 
Esperamos que a melhoria das 
condições sanitárias nos permita 
voltar rapidamente.

Através do seu dinamismo e 
das suas múltiplas iniciativas, 
como a Cimeira Ibérica ou o 
projeto dos Prémios Europeus 
dos Hospitais Privados, 
adiado devido à pandemia de 
COVID19, a APHP coloca 

toda a sua energia na promoção 
do setor hospitalar privado 
europeu. 

Com pragmatismo e seriedade, 
a associação portuguesa está no 
centro dos debates europeus 
sobre a eficiência e os resultados 
em Saúde. A Europa de amanhã 
assentará no desempenho 
económico e no dinamismo da 
sociedade civil. 

Partilhando idênticas 
perspetivas, contamos com os 
nossos parceiros portugueses 
para, em conjunto, “inventar” 
soluções inovadoras no quadro 
de uma oferta de serviços de 
saúde acessível a todos.

A UEHP orgulha-se dos 50 
anos da APHP, bem como do 

espírito de cumplicidade forjado 
com a seriedade e a amizade 
que está na base das grandes 
instituições. Endereçamos à 
APHP os melhores votos de feliz 
aniversário e transmitimos, desde 
já, que não esperaremos até ao 
seu 51º aniversário para voltar a 
trabalhar em conjunto!

PAUL GARASSUS
Presidente da União Europeia de 
Hospitalização Privada (UEHP)

DECLARAÇÃO DO PORTO

Mais Europa na Saúde, mais Saúde na Europa

Opinião

Turismo de Saúde e Bem-Estar em Portugal – o que foi feito e o que falta fazer

Q
uando falamos de 
“Turismo de Saúde e 
Bem Estar”, de que 
estamos exatamente a 
falar?

Pessoalmente, prefiro dividir 
o termo em dois, o “Turismo 
de Saúde” e “Turismo de 
Bem-Estar”, pois, ainda que se 
possam complementar, partem 
e assumem princípios bastante 
distintos. 

No Turismo ligado à Saúde, 
onde podemos incluir o Turismo 
Médico, o Turismo Estético, o 
Termalismo, a Talassoterapia, os 
SPAs médicos, os Resorts Health 
& Wellness, as Residências 
Assistidas, o denominador 
comum é o acompanhamento 
médico e de outros profissionais 
de saúde; por sua vez, o Turismo 
de Bem-Estar inclui os SPAs 
dos Hotéis, os tratamentos de 
beleza, sessões de relaxamento, 
outras atividades de bem-
estar disponíveis em vários 
estabelecimentos turísticos, 
e outras valências lúdicas 
existentes em balneários termais 
e de talassoterapia, onde não 
existe a necessidade de prescrição 
médica nem o acompanhamento 
de profissionais de saúde.

Por vezes também ouvimos 
falar do Turismo Sénior ligado 
ao Turismo de Saúde e Bem-
Estar, mas, como defende 
o ilustre Professor Viegas 
Fernandes, o Turismo Sénior não 
é um produto turístico, é, sim, 
um nicho de mercado muito 
importante no âmbito dos vários 
subprodutos de Turismo de 
Saúde e Bem-Estar.

Relativamente aos turistas 

para estes dois grandes 
segmentos turísticos (Saúde 
e Bem-Estar), há dois grupos 
diferenciados; um primeiro 
grupo constituído pelos que 
buscam serviços de qualidade 
nem sempre disponíveis ou 
legalizados nos seus países e um 
outro constituído por pessoas 
que procuram menores custos e 
melhores tempos de espera para 
satisfazerem as suas necessidades 
médicas.

Os tratamentos mais 
frequentes procurados pelos 
turistas de saúde são os 
tratamentos dentários, cirurgias 
não emergentes, fertilidade 
e estética. Os tratamentos 
psiquiátricos assim como 
as medicinas chamadas não 
convencionais ou alternativas, 
bem como a recuperação física 
ou convalescença, também são 
bastante procuradas.

Naturalmente, os voos 
internacionais com baixos 
custos estreitaram as distâncias 
e incrementaram o Turismo da 
Saúde e Bem-Estar.

Os países mais desenvolvidos, 
como os Estados Unidos, 
Alemanha, Inglaterra, Japão, 
Canadá ou França, tendem a 
atrair pacientes interessados 
em procedimentos mais 
complexos e avançados; já na 
medicina não convencional, 
a disputa normalmente inclui 
a África do Sul, Tailândia, 
Malásia e Singapura, que nas 
últimas décadas começaram 
a competir com a India que 
tradicionalmente era o destino 
de eleição.

Já o Turismo de Bem-Estar, 

ainda que relativamente 
recente, tem registado números 
crescentes; esses turistas incluem 
nas suas experiências atividades 
saudáveis que permitam alcançar 
o ansiado equilíbrio pessoal. 
Tem por isso crescido a procura 
por destinos exóticos, resorts, ou 
retiros, entre outros ambientes 
propícios.

Estima-se que o Turismo de 
Saúde e Bem Estar envolva 
mais de 14 milhões de pessoas 
que circulam nas fronteiras 
internacionais todos os anos. 
Em cada viagem podem gastar 
em média 4000 a 6000 euros, 
entre despesas médicas e bem-
estar, transportes e hospedagem. 
A taxa de crescimento nos 
anos anteriores à pandemia 
COVID19 ultrapassava os 10% 
anualmente, num mercado que 
envolverá números próximos 
dos 500 mil milhões de euros. 
As projeções para o futuro 
apresentavam a expetativa de que 
os números poderiam alcançar 
os 3 biliões de euros até 2025.

Segundo o Global Wellness 
Institute, os cidadãos americanos 
são os que mais procuram 
tratamentos fora do país, 
seguidos dos alemães e dos 
chineses.

Para Portugal, o Turismo de 
Saúde e Bem-Estar há mais de 
uma década passou a ser um 
dos eixos estratégicos definidos 
pelo Turismo de Portugal para o 
futuro. Grandes investimentos 
foram feitos na reconstrução de 
infraestruturas hoteleiras onde 
se incluiu a remodelação quase 
total das estâncias termais, assim 
como novas unidades hoteleiras. 

A capacidade do País em 
termos de infraestruturas cresceu 
e melhorou substancialmente. 
Posteriormente, essencialmente 
na última década, conseguiu-
se evoluir bastante ao nível 
da capacitação e competência 
dos recursos humanos. 
Neste momento, falta-nos 
completar a Matriz dos 
4C de Competitividade do 
Destino Turístico, incluindo 
a comunicação do destino 
e igualmente a criatividade 
(Ribeiro, Henriques, & 
Machado, 2021).

A pandemia Covid19, que 
devastou o Turismo no Mundo 
e obrigou a generalidade dos 

operadores turísticos mundiais 
a fazer um “reset” quase total, 
também nos trouxe em paralelo 
a oportunidade de parar para 
pensar e dessa forma podermos 
fazer alguns ajustamentos no 
caminho a percorrer (Ribeiro, 
2021).

É, pois, com esta perspetiva 
que devemos olhar para o 
passado com atenção e espírito 
crítico para podermos analisar 
o que devemos ajustar e, no 
presente, podermos preparar o 
que pretendemos para o futuro 
do Turismo de Saúde e Bem-
Estar em Portugal.

E o presente é hoje e agora.

DIAMANTINO JOSÉ TEIXEIRA 
RIBEIRO
Vice-Presidente da Associação 
Mundial de Turismo de Saúde 
e Bem Estar; Doutorado em 
Economia do Turismo; Docente 
Universitário nas áreas da 
Economia e Gestão; Gestor e 
consultor de várias empresas 
ligadas ao sector da Saúde e do 
Turismo
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Hospitais privados lideram TOP 10 
dos melhores sites hospitalares 
portugueses
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“É preciso resistir, custe o 
que custe, a esse vento de 
loucura que sobra sobre o 
mundo”. 
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Opinião

O futuro da Psiquiatria e Saúde Mental

A 
saúde é um bem pessoal mas 
também coletivo e transmissível, 
logo a doença também tem as 
mesmas caraterísticas, só que não 
é um bem.

O “mental” na saúde é desprezado 
a todos os níveis – investigacional, do 
diagnóstico e do tratamento.

Além disso, a investigação é focalizada 
na procura das causas genéticas, 
bioquímicas e comportamentais, a nível 
individual e no consequente tratamento.

As causas sociais e económicas, que 
estão na génese de um elevado número 
de doenças psiquiátricas (mentais), 
não são valorizadas nem tão-pouco 
intervencionadas.

Porque a desigualdade, a pobreza 
e a competição são, no seu conjunto 
ou per si, uma das principais causas 
do desequilíbrio emocional, afetivo 
e comportamental que justificam o 
aumento da frequência da doença 
psiquiátrica (mental) nos dia de hoje.

Daí que se possa afirmar que os 
problemas mentais não são apenas 
problemas individuais, são problemas da 
comunidade como um todo.

Sendo assim, o futuro da Psiquiatria e 
Saúde Mental depende da investigação 
a nível genético, bioquímico e 
comportamental, mas também de 
intervenções comunitárias de nível social, 
económico e político, tais como:

1º - articular a Psiquiatria e Saúde 
Mental com os cuidados de saúde 
primários e cuidados continuados 
integrados (estes quase inexistentes) e o 
respetivo apoio às famílias de doentes 
mentais crónicos.

2º - ultrapassar os muitos “livros 
brancos”, planos e projetos ideais nunca 

regulamentados, nunca postos em prática, 
por falta ou insuficiência de recursos, bem 
assim como ausência de organização de 
respostas e respetiva avaliação sistemática. 

 Na viragem do século XIX, com 
a emergência da Psiquiatria como 
especialidade médica e em meados 

do século XX, com a emergência dos 
psicofármacos, muitos doentes deixaram 
de permanecer nos grandes hospitais 
psiquiátricos e passaram a viver na 
comunidade.

Agora, no século XXI, a Psiquiatria 
e Saúde Mental estão numa grande 
evolução, com as descobertas a um ritmo 
desconcertante na área das neurociências 
que muito ajudaram para a compreensão 
do funcionamento do cérebro.

A década do cérebro já lá vai (1990-
2000); mais duas décadas, entretanto, se 
passaram, com novos desenvolvimentos 
e novas descobertas nas áreas da biologia 
molecular, da bioquímica e da genética.

Se aliarmos a estes avanços das 
neurociências os avanços exponenciais 
da tecnologia (Inteligência Artificial, 
Nanotecnologia, Interface Cérebro-
Máquina, Reconstituição do Cérebro 
por Engenharia Inversa, Implantação 
de Elétrodos no Cérebro, Imagiologia, 
etc.), percebemos que as próximas 
décadas serão uma autêntica revolução na 
Psiquiatria e Saúde Mental.

Temos muitos desafios ainda a 
suplantar. São eles a tendência para 
um envelhecimento cada vez maior da 
população e as doenças degenerativas, 
envelhecimento esse que terá de 
ser compensado com a emigração e 
um consequente melhoramento de 
cuidados de saúde mental em ambientes 
multiétnicos.

Por outro lado, é obrigatório que a 
perceção do público sobre a doença 
mental e a psiquiátrica mude – fazer 
desaparecer o estigma, a discriminação, as 
falsas crenças e os estereótipos.

Paralelamente, os políticos e os 
economistas devem perceber que não há 
saúde sem saúde mental, proporcionando 
recursos para poderem cumprir as suas 
promessas.

Definitivamente, colocar a Psiquiatria 
e Saúde Mental no seu lugar de 
direito no mundo da Medicina, isto 
é, definitivamente libertar-se da 
ignorância, mistério e estigma com que 
tem vivido.  

FERNANDO MEDEIROS PAIVA
Médico Psiquiatra - Ex-Chefe de Serviço do 
HSJ - Mestre da FMP

A COVID-19 pode ter acabado, 
mas as infecções virais 
em Israel estão a aumentar
Crianças e adultos em todo o país 
estão a ficar doentes, como cos-
tuma acontecer no inverno, dizem 
os especialistas
Ler artigo em: https://www.jpost.com/health-
science/covid-19-might-be-over-but-viral-
infections-in-israel-are-surging-671354

Como experiências perfeitas 
e focadas no paciente irão 
remodelar os cuidados 
de saúde
A pandemia colocou os sistemas 
de saúde sob enorme pressão – 
agora podemos iniciar o processo 
de construção de um futuro melhor
Ler artigo em: https://www.wired.co.uk/bc/
article/patient-focussed-healthcare

Sugestões de Leitura

É obrigatório que a 
percepção do público 
sobre a doença mental e 
a psiquiatria mude – fazer 
desaparecer o estigma, a 
descriminação, as falsas 
crenças e os estereótipos

“Este vírus que nos 
enlouquece”
BERNARD-HENRI LEVY

O próximo tema será 
MEDICINA DE PRECISÃO. 

Para esse caderno já estamos 
a receber colaborações.

ANTÓNIO LÚCIO 
BAPTISTA
Coordenador 
do Suplemento 
Saúde & Vida
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