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Evolução do Serviço Nacional de Saúde

Objectivos:

Rever estudos chave relacionados com a evolução do Serviço Nacional de Saúde (SNS)Rever estudos chave relacionados com a evolução do Serviço Nacional de Saúde (SNS)

Avaliar e analisar as transformações mais importantes do SNS

Clarificar a realidade actual do SNS, tanto a nível do seu desenvolvimento, quer a nível da suaClarificar a realidade actual do SNS, tanto a nível do seu desenvolvimento, quer a nível da sua

configuração

Conhecer os factores explicativos das ineficiências do SNS e do próprio Sistema Nacional de

Saúde



Conceito actualConceito actual 
de SNS

O que é o SNS:

Conjunto de todas as entidades públicas prestadoras de cuidados de saúde que se

regem por legislação própria, nomeadamente as Organizações Hospitalares, as

Unidades Locais de Saúde, os Centros de Saúde e os Agrupamentos dos Centros de

Saúde, sob tutela do membro do governo responsável pelo Sector da Saúde,



Antecedentes doAntecedentes do 
SNS

1837: Surge a 1ª Lei Orgânica da Saúde

1889 A i t d S i d S úd B fi ê i Públi D Ri d1889: Aparecimento dos Serviços de Saúde e Beneficência Pública: Dr. Ricardo

Jorge reorganiza os Serviços de Saúde, mas apenas em 1901 surge a sua

l t ã i i i li ã 1903regulamentação que inicia aplicação em 1903

A prestação de cuidados de saúde cingia-se á clínica privada e o Estado

di i tê i bapenas concedia assistência aos pobres

1911: Estruturação da Direcção Geral da Saúde

Aparecimento dos primeiros hospitais regionais e sub-regionais, geridos pelas

Misericórdias, em que o Estado tem apenas um papel complementar



Antecedentes doAntecedentes do 
SNS

1946: Através da Lei nº 2011 de 2 de Abril, fixa-se a organização legal dos serviços

prestadores de cuidados de saúde existentes (Hospitais das Misericórdias Estataisprestadores de cuidados de saúde existentes (Hospitais das Misericórdias, Estatais,

Serviços médicos – Sociais, Serviços de Saúde Pública e Serviços privados)

1958: S rge o Ministério da Saúde1958: Surge o Ministério da Saúde

1963: É publicado o Estatuto da Saúde e Assistência, em que o Estado intervém

com mais incidência na Saúde Pública, embora com um papel ainda diminuto

1968: Emerge o Estatuto Hospitalar: Tem como objectivo disciplinar o

funcionamento dos Hospitais Oficiais e das Misericórdias

Enorme fragmentação do Sistema de Saúde da Época



As primeiras luzes da 
criação do SNS

Período de 1971 a 1985:Período de 1971 a 1985:

1970: A despesa de saúde representava 2,8% do PIB►A capacidade de

financiamento de serviços públicos era muito limitada ► médicos exercem dupla

actividade para obter mais rendimento e satisfação

1971: Reforma de Gonçalves Ferreira 

Direito à Saúde a todos os cidadãos

Diminuição das dificuldades de acesso aos cuidados médicos

Aumento da responsabilidade do Estado p

Criação do Ministério da Saúde e da Assistência: reestruturação dos serviços de 

saúde ► dando origem aos Centros de Saúde de 1ª geração e dos Hospitaissaúde ► dando origem aos Centros de Saúde de 1  geração e dos Hospitais



As primeiras luzes daAs primeiras luzes da 
criação do SNS

 Período de 1970 a 1985:

Conclui se assim que a principal função da política desta altura foi de diminuir asConclui-se assim que a principal função da política desta altura foi de diminuir as

dificuldades de acesso aos cuidados médicos, quer ao nível do financiamento,

quer ao nível do acesso propriamente dito assim como revalorizar a prestaçãoquer ao nível do acesso propriamente dito, assim como, revalorizar a prestação

dos cuidados de saúde primários através da criação dos Centros de Saúde,

procurando-se declarar o direito à saúde como um “direito de personalidade”procurando se declarar o direito à saúde como um direito de personalidade

1974: Financiamento da saúde: 41% da responsabilidade do Estado e 59% da

responsabilidade da Pre idênciaresponsabilidade da Previdência



As primeiras luzes da 
i ã d SNScriação do SNS

 Período de 1970 a 1985

1976: Armando Bacelar/Vítor Vasques ( 25/4 de 1976 a 23/01 de 1978)

S rge a Constit ição da República Port g esa “Lei f ndamental do país formadaSurge a Constituição da República Portuguesa: “Lei fundamental do país formada

por um conjunto de normas e princípios superiores e invioláveis”

T I G C tit i l (Má i S A d B l )Toma posse o I Governo Constitucional (Mário Soares e Armando Bacelar)

“Despacho de Arnaut”: Declara-se o acesso aos postos de Previdência Social a

d id dã i d d d id d ib itodos os cidadãos, independentemente da sua capacidade contributiva

1977:

Lei da Gestão Hospitalar

Novo Estatuto da Ordem dos Médicos

Desenvolvimento do sindicalismo médico



Criação do SNS

 Período de 1970 a 1985 Período de 1970 a 1985:

1978: António Arnaut/Mário Mendes (23/01 de 1978 a 29/08 de 1978); Acácio

Pereira Magro/Mário Marques ( 29/08 de 1978 a 7/07 de 1979)

1979: Alfredo Bruto da Costa e Correia de Campos (7/07 de 1979 a 3/01 de

1980)

Surge o SNS (Setembro)g ( )

Resulta de importantes alterações na Constituição da República (1976) e da Lei do

Serviço Nacional de Saúde (1979)ç ( )

O acesso ao SNS deve ser garantido a todos os cidadãos independentemente da

sua condição social ou económica ►”Lei de Arnaut” (Lei n.º 56/79, de 15 de Setembro)sua condição social ou económica ► Lei de Arnaut (Lei n. 56/79, de 15 de Setembro)



Criação do SNS

 Período de 1970 a 1985 Período de 1970 a 1985

1979: Alfredo Bruto da Costa e Correia de Campos (7/07 de 1979 a 3/01 de

1980)

Surge o SNS

SNS
cuidados de saúde, a prevenção da

doença o diagnóstico e tratamento dos

Efectiva-se que o Estado tem como responsabilidade a protecção da saúde

doença, o diagnóstico e tratamento dos

doentes, a reabilitação médica e social

Efectiva se que o Estado tem como responsabilidade a protecção da saúde,

individual e colectiva



C i ã d SNSCriação do SNS

 Período de 1970 a 1985: Período de 1970 a 1985:

1979: Alfredo Bruto da Costa e Correia de Campos (7/07 de 1979 a 3/01 de 

1980)1980)

Surge o SNS

A criação do SNS permitiu uma cobertura mais abrangente e equitativa dos

serviços de saúde e o financiamento pelo Estado possibilitou aos cidadãos o

usufruto do direito á saúde, universal, geral e gratuito, independentemente das

suas capacidades económicas

Modelo Bismarckiano (financiamento da Caixa de Previdências)► Modelo de

Beveridge (financiamento do Orçamento do Estado)

1975: Nacionalizaram-se os Hospitais das Misericórdias ► mas só em 1984 é que

ocorre a integração dos Centros de Saúde ► SNS só se estabeleceu realmente

passado dez anos da sua criação



Criação do SNS

 Período de 1970 a 1985 Período de 1970 a 1985

1979: Alfredo Bruto da Costa e Correia de Campos (7/07 de 1979 a 3/01 de

1980)

Surge o SNS

Não se constitui um Concelho de Administração Central do SNS

O SNS criou divergências no grupo médico, sendo uma parte dos médicos contra,g g p , p ,

apontando como alternativa o financiamento público da medicina convencionada ►

conflito da classe médica com o SNS

A carreira de Clínica Geral foi integrada nos Serviços Médico - Sociais, sem qualquer

investimento face as transformações vividas nesta estrutura ► efeitos ao nível doç

acesso e eficiência dos cuidados de saúde primários



Criação do SNS

 Período de 1970 a 1985 Período de 1970 a 1985

1979: Alfredo Bruto da Costa e Correia de Campos (7/07 de 1979 a 3/01 de

1980)

Surge o SNS

Dualidade no financiamento do Estado: SNS e Medicina Convencionada ► originou

falta de clareza entre os interesses públicos e privados ao nível do acesso e

eficiência nos serviços públicos

A integração do SNS permitiu em pouco tempo um aumento notável na cobertura da

população em serviços de saúde e na formação de carreiras profissionais de saúde



Evolução do SNS

 Período de 1970 a 1985 Período de 1970 a 1985

1980: João Morais Leitão/Fernando Costa e Sousa

Existem já 20.000 médicos, tendo o seu número duplicado em 10 anos

1982: Luís Barbosa/Paulo Mendo

Formação de 18 Administrações Regionais de Saúde (ARS)

Regulamentação dos Centros de SaúdeRegulamentação dos Centros de Saúde

Desenvolvem-se três carreiras médicas

Médi H it l Médica Hospitalar

 Saúde Pública

 Clínica Geral



E l ã d SNSEvolução do SNS

 Período de 1970 a 1985

1984: António Maldonado Gonelha

Lei do aborto

Lei de Bases da Segurança Social

Criação da Direcção Geral dos Cuidados de Saúde Primários em substituição daCriação da Direcção Geral dos Cuidados de Saúde Primários, em substituição da

Direcção Geral da Saúde, embora se mantenha a Direcção Geral dos Hospitais



E l ã d SNSEvolução do SNS

 Período de 1985 a 1995: Período de 1985 a 1995:

1984/1985: António Maldonado Gonelha

Surgem os Centros de Saúde de 2º Geração: Após se terem fundido os Centros

de Saúde de 1ª geração com os postos das Caixas de Previdência, de forma a se

reunirem actividades na área da saúde pública com a medicina curativa

1986/1987: Leonor Beleza

Entrada de Portugal na CEE: Permitiu o financiamento Europeu para o crescimento

e expansão de infra-estruturas sociais e económicas, inclusive no sector da saúde

O governo passa a ser de legislatura e a ocupar posições maioritárias no

Parlamento, mas ao nível da saúde a instabilidade ainda era considerável

Redige-se a Carta de Otawa: Contém as orientações para atingir a saúde para

todos no ano 2000 e seguintesg



E l ã d SNSEvolução do SNS

 Período de 1985 a 1995:

1987 S N L i d G tã H it l1987: Surge a Nova Lei da Gestão Hospitalar

1989: Revisão constitucional: Abre-se caminho á privatização das empresas

publicas e o SNS passa de gratuito para tendencialmente gratuito

1990: Lei de Bases de Saúde: Dita que a administração das unidades de saúde

deveria obedecer a “regras de gestão empresarial”. Regulamenta 3 anos depois um

Novo Estatuto ao SNS ► União da Direcção Geral dos Hospitais com a Direcção

Geral dos Cuidados Primários, na Direcção Geral da Saúde. Constitui-se 18 Sub-

regiões de Saúde e 5 Administrações Regionais de Saúde

Permitiu uma melhor integração entre os cuidados primários, secundários e

terciários



Evolução do SNS

 Período de 1985 a 1995:

1985 a 1990 (Leonor Beleza)1985 a 1990 (Leonor Beleza)

Separação entre o sector público e o privado

D f d l i id d d fi i i t d t d lid d dDefende-se a exclusividade dos profissionais, estando contra a dualidade de

emprego em ambos os sectores ► Levou a conflitos

Arlindo Carvalho sucede Leonor Beleza

1990 a 1993: Pacificação da conflitualidade

Primeira derrota da governação em saúde



Evolução do SNS

 Período de 1985 a 1995:

1990:1990:

SNS emprega cerca de 100.000 trabalhadores

Gastos com a saúde em relação ao PIB são de 7,77%

1993 a 1995 (Paulo Mendo):

Introdução do conceito de gestão privada nos Hospitais Públicos.

Surgimento do Programa de Recuperação das Listas de Espera (PERLE).g g ç ( )

Introdução das taxas moderadoras



Evolução do SNS

 Período de 1985 a 1995:

1993 a 1995 (P l M d )1993 a 1995 (Paulo Mendo):

Desenvolvimento de um sistema de informação baseado nos Grupos de

Di ó ti H é (GDH ) tã h it lDiagnóstico Homogéneo (GDHs) para a gestão hospitalar

 GDHs: “Sistema de Classificação de Doentes Internados em hospitais de agudos,

em classes clinicamente coerentes e homogéneas, do ponto de vista do consumo de

recursos. Estas classes são definidas a partir de um conjunto de variáveis que

t i li i t d t li t i d àcaracterizam, clinicamente, os doentes e que explicam os custos associados à sua

estadia no hospital - diagnósticos, intervenções cirúrgicas e outros actos médicos

relevantes”relevantes



Evolução do SNS

Algumas considerações do período de 1985 a 1995: 

Falta de análise prospectiva da evolução das profissões de saúde, que ainda

hoje constitui um problema e implicou a importação de médicos e enfermeiros

Apesar da criação das ARS e das USF (Unidades Funcionais de Saúde), não houve

grande repercussão normativa tanto ao nível do funcionamento, como da

constituição dos serviços de saúde



Evolução do SNS

 Período de 1995 a 2001: Reforma do SNS

Maior ênfase á humanização dos serviçosç ç

Actuação ao nível da governação

Tentativa de transparência das acções da organização e maior fluência deTentativa de transparência das acções da organização e maior fluência de

informação, através de métodos quantitativos: Produção em troco do financiamento, com

base nos resultadosbase nos resultados

Apesar das mudanças partidárias o sector da saúde nunca foi visto como muitoApesar das mudanças partidárias, o sector da saúde nunca foi visto como muito

importante ► falta de investimento e inexistência de uma base social e política de

apoioapoio



Evolução do SNS

 Período de 1995 a 2001: Reforma do SNS Período de 1995 a 2001: Reforma do SNS

1995 (Maria de Belém) : Novas orientações estratégicas – mas só no papel –

não havia maioria parlamentar

CRES - Conselho de Reflexão sobre a Saúde. ( apenas em 1998 é que o CRES

assumiu as suas propostas)

Contratualização (agências): Objectivo de ajudar na análise, negociação e decisão

da distribuição de recursos financeiros pelos serviços de saúde, através do uso de

instrumentos de informação e monitorização

RRE (Regime Remuneratório Experimental) - Remuneração associada ao

desempenho

Gestão de doenças crónicas



E l ã d SNSEvolução do SNS

 Período de 1995 a 2001: Reforma do SNS Período de 1995 a 2001: Reforma do SNS

1995 (Maria de Belém)

Integração do Sistema de Qualidade (hoje defunto)

Criação de Centros Regionais de Saúde Pública

Aparecimento dos Projectos Alfa: Têm como objectivo o descongelamento

burocrático do SNS e a libertação de ideias e iniciativas (profissionais criam novos

modelos de trabalho em grupo e equipa

Desenvolvimento da qualidade e criação do Instituto da Qualidade em Saúde

Surge o Hospital Empresa, os Centros de Responsabilidade Integrados (CRIs),

os Centros de Saúde de 3ª geração, os Sistemas Locais de Saúde (SLS), osg ( )

cuidados continuados e o cartão de utente (1999)



E l ã d SNSEvolução do SNS

 Período de 1995 a 2001: Reforma do SNS Período de 1995 a 2001: Reforma do SNS

1995 (Maria de Belém)

CRIs: são órgãos de gestão intermédia, incluídos numa organização hospitalar, com

poder de decisão, mas sem quebrar a unidade do conjunto, possibilitando-se assim a

desconcentração da tomada de decisão

SLS: introdução de uma gestão de vários centros de saúde e um hospital regido

pelo mesmo Administrador. Tentativa de agregação dos cuidados primários e os

hospitalares ► Sem grande resultado – Minimização dos Centros de Saúde

face aos Hospitais



E l ã d SNSEvolução do SNS

 P í d d 1995 2001 R f d SNS Período de 1995 a 2001: Reforma do SNS

1995 (Maria de Belém)

1998:

 Nascem mais duas Escolas de Medicina (Braga e Covilhã)

 Promove-se o ensino da enfermagem, a investigação e a formação pré e pós-

graduada com melhor planeamento entre instituições

Passagem do método de financiamento hospitalar retrospectivo para o método

de financiamento prospectivo apoiado nos GDHs


