
Caros Europeus, pela nossa saúde!

A Saúde é hoje a preocupação número um das pessoas. Na minha óptica são quatro 
os desafios que se colocam aos sistemas de saúde: o pragmatismo, a 
transversalidade, a responsabilização e a sustentabilidade.

O Desafio do pragmatismo

Na política, por força das circunstâncias, a ideologia gradualmente dá lugar ao 
pragmatismo.

O sentido da palavra, pragmatismo, “doutrina que toma por critério da verdade o valor 
prático e se opõe ao intelectualismo” fala por si.

Efectivamente a política está-se a debruçar sobre as questões que afectam a vida das 
pessoas no seu dia-a-dia, tais como a saúde, a educação, a segurança social de entre 
outras.

Basta ver o exemplo da Reforma Obama da saúde e o papel que teve absolutamente 
central nas últimas eleições presidenciais americanas. De igual forma, na Europa, as 
reformas do sistema de saúde serão o núcleo das agendas políticas de vários países. 

O  pragmatismo permite que a política da saúde não seja irreversivelmente afectada 
por aspectos de natureza ideológica, passadistas, pelos “ismos” que tanta tragédia 
provocaram e infelizmente ainda provocam no mundo inteiro e que a afastam das 
soluções ou opções mais adequadas. Quando a discussão passa exclusivamente para 
o plano da disputa partidária e dos ciclos eleitorais ou orçamentais, essas soluções 
ficam definitivamente comprometidas ou adiadas. 

O Desafio da Transversalidade

Refere a OMS, “as actividades de promoção da saúde exercem-se quotidianamente e 
consistem em acções que envolvem recursos sociais, pessoais e físicos, para além da 
intervenção exclusiva na doença.” A melhoria global das condições de saúde deve 
alicerçar-se em factores de base como níveis de rendimento razoáveis, boas 
condições de habitação e adequada qualidade de alimentação, aos quais acresce o 
acesso à informação, a obtenção de competências sociais, a existência de um 
mercado que ofereça produtos, serviços e equipamentos saudáveis e condições 
económicas, sociais e ambientais que promovam a saúde.

Verifica-se, hoje em dia, que as mais prevalentes doenças não comunicáveis, tais 
como: cardio-vasculares, cancro, doença respiratória crónica e diabetes partilham 
entre si vários factores de risco como o uso de tabaco, abuso de álcool, sedentarismo 
e nutrição desadequada. Estes factores de risco têm determinantes económicos, 
sociais, de género, políticos, de comportamento e ambientais e necessitam de 
respostas multisectoriais que o Serviço Nacional de Saúde deve ter capacidade de 
coordenar.



São, também, um enorme problema de saúde pública devido à sua prevalência e 
incidência em todas as regiões do mundo e, como em todas as doenças os mais 
afectados são os menos favorecidos e as populações socialmente marginalizadas. 

Estas doenças crónicas, em conjunto com a tecnologia, a desinformação, o 
envelhecimento da população provocam tensões crescentes nos sistemas de saúde 
dos países mais desenvolvidos de todo o mundo. E estas tensões no sentido da 
restrição dos serviços disponibilizados pelos sistemas públicos de saúde são 
independentes da sua eficiência e eficácia.

Há necessidade, portanto, de ver a saúde de uma forma transversal e sob  diferentes 

ângulos de abordagem, envolvendo outros sectores, como a educação, a acção 
social, a educação cívica e a economia no seu todo. Será que os Governos Europeus 

encararão esta realidade?

O Desafio da Responsabilização

É minha convicção que os desafios que enfrentam as sociedades de todo o mundo, 
como a saúde, a educação e a segurança social, são não só do foro do financiamento 
mas, também, do foro cívico e educacional. É preciso desenvolver uma capacidade 
pedagógica sobre a população, sobre os utentes no sentido da cultura dos direitos e 
deveres de todos. 

Julgo que pelo menos uma parte da discussão e da solução se deverá situar no 
domínio da responsabilização, não só para definir os direitos de cada um, mas 
também, num mecanismo de reciprocidade, dos deveres de todos os intervenientes na 
definição de uma política para os sistemas de saúde, da sociedade no seu todo, dos 
utentes, dos decisores políticos, dos profissionais que neles exercem. A falta de 
responsabilização actua como um cancro nos sistemas de saúde.

O Desafio da Sustentabilidade

Assegurar o direito de protecção na saúde para todos, exige a alteração de vários 
paradigmas, tais como o consciencializar a população que os cuidados de saúde não 
são gratuitos. Nos dias de hoje, é uma noção perversa em termos de comportamento 
sociológico. Ainda que indirectamente, por via fiscal, os serviços de saúde são pagos 
por todos nós ou pelo menos pela larga maioria dos cidadãos. 

A saúde do modelo Europeu depende da liderança política ou da nossa capacidade de 
viver em pleno a nossa cidadania europeia.
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