
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 14,86 x 27,06 cm²

  Corte: 5 de 5ID: 73433894 04-02-2018

Ano 154.' 
N^54345 
1,70euros 

WWW.DN.PT  Dtretor Paula Baldeia Dkelor adjamlo Paulo Tavares 
~atores Inana Petiz e ',con(ino Paulo Ferreira 
Diretor de arte Pedro Fernandes 

riAn:a 
nfiaLl t o 
nnünn 

ta& n o 
nzan 

f3952 
noa ãin n 

cL.nROLiiiniV_ 
n e flinn- 9 0(12 
finnor/eicinarlti, 
29friinnt")::aast 
nnalanaoftee, 
naQ2:..üocienr_n 

ENTREVISTA 
DN/TSF 

FRANCISCO 
RAMOS 

PRESIDENTE DO IPO 

íàAAEleçlialiR 
ILLNA9ARSi. 
itaa229.2..fina 

2 Aântaneek 
RR 

ESPECIAL  Dia Mundial da Luta contra o Cancro 

"O Estado não sabe 
administrar o preço 
dos medicamentos" 

AUTARQUIAS 

Álvaro Amaro: 
"Não será o PSD 
a bloquear" 
descentralização 
PÁBu 

FALTA DE EFETIVOS 

Chefes militares 
garantem que 
missões não 
estão em causa 
PÁG. 12 

Entrevista  Farmacêuticas "estão a testar limites 
de até onde estamos disponíveis para gastar". 
"IPO gastou mem milhão num medicamento 
para untdoente por um ano" .G5. 4 A 7 

Especialistas  Um terço dos tumores podiam 
ser evitados com vida saudável. Cancro já é 
"o principal problema de saúde pública" PÁGS.8E 9 

NoticiasMagazineAna  ficou órfã há 14 anos. 
Histórias de quem lida de perto com a doença 

MAIS DESPORTO 

+214GINAS 

AG DO SPORTING 
interrompida com 
Bruno de Carvalho 
a ameaçar sair 

""lt-- 'r  volta 
à liderança, Benta 
em segundo 
à condição 

REPORTAGEM 
O FUTURO INCERTO 
DAS MULHERES 
QUE JÁ NÃO SÃO 
DA TRIUMPH 
P405.14 E 15 

IIMFS UP 
HOMENS CONTRA 
O ASSEDIO 
TRAZEM CRISE 
DA MASCULINIDADE 
A DEBATE 
PAGE 16 E 17 

Diário be Notícias 

LITERATURA 

O ano em que 
Saramago 
perdeu o Nobel 
PÁGS. 68 E 49 

MAITÉ PROENÇA 

'Agora só faço 
o que acho 
que tem valor" 
PÁG. 47 

IJJ 11101PRFINME115 
BecaBeca 

1 rufio VILLARET 4'  FEIRAS 

Página 29



A25

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 5ID: 73433894 04-02-2018

.(14.aw.A. e. r,“„),A.  A 
,1›..ti n AA.-C Itil 
11:a I 'Z. 119,9A1“,  
È '" 11E2 511Mit, 

2•11,1k.D. A.0 
Ik; el. f1.41.p.'- ikflT 

¡;!)':C Afia 2.fan  
t14 t:IK, 3...Z114111 
4111gilk.Siefie4 tkr*,11 

.5-11/214.&2.*12.finr 
t!,»Cl.ttell 

L1 A 

:. ALI4L., fif) 
IÃ:el a fi 
„Mia 1?-4. fUn 

fiet 1118 

tikA 
2.1111 

«Et rIke 
tastA-.«1 

..4112-.0 filie" 
111111/12.141._ 
1118111111LLIA 

"Para 
contratar um 
funcionário 
preciso da 
autorização 
do Ministério 
das Finanças; 
mas aumento 
em 50% 
*despesa 
cota medica-
mentos e 
o ministério 
Paga" 

Francisco Ramos 
"IPO gastou meio 
milhão de euros 
num medicamento 
para um doente, 
durante um ano" 

PAULO BALDAIA (DN) 
e ARSENIO REIS (TSF) 
FOTOGRAFIAS: RODRIGO CABRITA 

O IPO é conhecido pela maioria dos 
portugueses como uma entidade efi-
caz e de recursos humanos altamente 
qualificados, mas havendo cadavez 
mais pessoas com cancro tem a ne-
cessária capacidade de resposta? 
Muito obrigado pelo convite para as-
sinalar este dia de luta contra o can-
cro em que todos os momentos de 
mensagem e de ação são muito im-
portantes. O IPO é, de facto, uma ins-
tituição com um enorme prestígio -
aliás considero-me muito privilegia-
do por ter oportunidade de presidir 
ao conselho de administração do IPO 
e, portanto, beneficiar do prestígio 
que a instituição tem-, esse prestigio 
foi construído ao longo de décadas, o 
IPO é quase uma instituição centená-
ria, tem 94 anos de existência. Foi 
construído por uma cultura muito 
própria, uma cultura de atenção ao 
doente que não se esgota no momen-
to em que o tratamento está a ser fei-
to. Há, de facto, uma cultura muito 
própria, muito arreigada, muito vin-
cada na instituição, que passa de ge-
ração em geração dos profissionais. 
Desde que o IPO existe que estamos 
lá para trabalhar em função dos 
doentes. 

Até pela natureza da doença das pes-
soas... 
A natureza vinca muito, o cancro ainda 
é uma palavra muito marcante, muito 
assustadora, mas sobretudo a capaci-
dade de resposta que foi possível mon-
tar é muitíssimo interessante.Ternvin-
do a manter-se essa característica e a 
aumentar a quantidade de recursos 
que temos disponíveis, quer em ter-
mos de pessoas quer de recursos tec-
nológicos. Esta é uma batalha dificil, é 
uma batalha de muitos momentos de 
não vitória, chamemos-lhe assim, por-
tanto muito desgastante, mas o saldo é 
positivo. 
Mas por mais recursos que vão tendo, 
muito provavelmente o número de 
doentes cresce a um ritmo superior. 
Para que a resposta fosse a 100% qual 
é a maior urgência: recursos huma-
nos, equipamentos médicos, os edifí-
cios? 
Recursos humanos, até porque essa é 
claramente a mais-valia. Ou seja, há 
um problema de edifícios? Sim, o IPO 
tem muitos anos, tem edifícios de-
gradados, e temos feito um grande es-
forço de recuperação de instalações; 
os equipamentos? É importante ter 
tecnologia mais moderna, há tecno-
logia hoje muitíssimo complexa na 
área da radioterapia, na área da me-
dicina nuclear, na área da genética, 
portanto a modernização tecnológi-
ca é relevante, mas o fundamental são 

as pessoas. Ou seja, nada disso, sem o 
conhecimento dos nossos médicos, 
dos nossos enfermeiros, dos nossos 
técnicos, teria, no fundo, um papel útil. 

Há cerca de um ano, o Francisco 
Ramos dizia que os laboratórios au-
mentavam os preços dos medica-
mentos oncológicos, acrescentando 
que o preço desses medicamentos 
vendidos aos hospitais crescia cinco 
vezes mais do que para o mercado 
gerid. O Estado não sabe negociar? 
O Estado não sabe sequer administrar 
esses preços, porque aquilo a que nós 
pudemos assistir nos últimos anos foi 
que sempre que o Estado atuou, e 
atuou coma sua força de Estado, esses 
preços reduziram-se, baixaram, foram 
mais propícios ao interesse público. 
Portanto, nessa matéria, quase que ve-
mos uma completa vitória dos fome-
cedores de medicamentos, que nos úl-
timos anos, por uma razão que eu não  

consigo explicar, decidiram testar os li-
mites das autoridades públicas em ter-
mos de disponibilidade de dinheiro 
para a saúde. Os preços dispararam 
para muitas situações, para a oncolo-
gia sobretudo, mas não só, mas para a 
oncologia dispararam para situações 
inimagináveis. - 
Isso tem também que ver com a pres-
são para a utilização de novos medi-
camentos, ou medicamentos inova-
dores, ou não é só isso? 
É isso, fundamentalmente. São medi-
camentos inovadores. O que se passa 
no mercado dos medicamentos é um 
certo desgaste de preço de medica-
mentos antigos, que hoje estão muito 
acessíveis, e preços astronómicos de 
alguns medicamentos novos ou na ge-
neralidade dos medicamentos novos. 
Posso dizer que o preço máximo atin-
gido no IPO de Lisboa foí, no verão de 
2016, meio milhão de euros por um 
medicamento, para UM doente, du- 
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"O Estado 
não sabe 
sequer 
administrar 
esses preços 
(...) quase 
vemos uma 
completa 
vitória dos 
fornecedores 
de medica-
mentos, que 
decidiram 
testar OS 
limites das 
autoridades 
públicas em 
disponibili-
dade de 
dinheiro 
para saúde" 

"O recorde 
há de 
continuar 
a subir 
porque 
há um 
movimento 
que as 
autoridades 
portuguesas 
-e não só, 
porque este 
problema é 
internacio-
nal - não 
conseguem 
controlar" 

"Há três 
anos, o IPO 
de Lisboa 
gastava 30 
milhões em 
medicamen-
tos, no ano 
passado 
gastou 50, 
portanto um 
aumento de 
mais de 50% 
em três 
anos, o que 
é um ritmo 
insuportável" 

rante um ano. Meio milhão de euros. 
Não é um tratamento, é um medica-
mento, portanto uma dose unitária ao 
longo de um ano. 
É um recorde que se vai batendo, por-
que o anterior era de 400 mil euros. 
Exatamente. É um recorde que há de 
continuar a aumentar porque o movi-
mento que existe é um movimento que 
as autoridades portuguesas— e não só, 
porque este problema é internacional 
— não conseguem controlar. Julgo que 
a indústria farmacêutica está a testar os 
limites de até onde é que estamos dis-
poníveis para gastar dinheiro em saú-
de. Na realidade, em Portugal temos 
estado disponíveis. 
Depois, o que é que se passa na práti-
ca? Os hospitais têm dinheiro para 
pagar estes medicamentos a estes pre-
ços? Não. Ficam a dever. Aparecem as 
notícias da dívida dos hospitais. Há 
pressão para que essa dívida seja paga 
e no fim do ano há um mês, dezembro,  

em que lá vai uma tranche adicional 
de financiamento para os hospitais 
para pagar essas dívidas. De facto, até 
aqui, apesar destas reclamações que 
todos fazemos, no fim do dia acaba-
mos por pagar e, digamos, tudo está 
bem apesar destes preços perfeita-
mente extraordinários. 
Há três anos, o IPO de Lisboa gastava 
em medicamentos 30 milhões de eu-
ros, no ano passado gastou 50, portan-
to um aumento de mais de 50% em três 
anos, o que é um ritmo insuportável. 
Não o convence a tese de que os labo-
ratórios farmacêuticos cobram esses 
preços para medicamentos inovado-
res porque gastam centenas de mi-
lhões a descobri-los? 
Não, não. Não me convence rigorosa-
mente nada e não me convence por 
dois motivos: É verdade que os labo-
ratórios farmacêuticos gastam muito 
dinheiro a desenvolver e a investigar 
esses novos medicamentos, isso é ver- 

dade, mas também é verdade que mui-
tíssimo dessas verbas vem de fundos 
públicos; seja de subsídios diretos, seja 
de fundações públicas, seja de labora-
tórios públicos, seja das universidades 
públicas. Ou seja, no muito dinheiro 
que custa investigar um novo medica-
mento há muitas situações em que 
metade vem de fundos já públicos. 
Depois, basta ver as contas desses la-
boratórios, sobretudo internacionais, 
para ver que neste momento a indús-
tria da saúde, dos medicamentos, é 
uma— a par da energia e da indústria 
das armas—das mais rentáveis. 
Num pais como Portugal há força po-
lítica, ou teria de ser uma conjugação 
de forças, por exemplo, a nível da 
União Europeia para combater esse 
problema que, pelos vistos, não é só 
português? 
As duas coisas são importantes. É pre-
ciso um movimento internacional. 
Gostava de recordar que o presidente 
Trump, que nós gostamos de ir fre-
quentemente buscar para comentar, 
por vezes em termos depreciativos, 
teve uma das suas primeiras ações, há 
um ano, enquanto presidente, reu-
nir-se com a indústria farmacêutica 
nos Estados Unidos e solicitar mode-
ração nos preços. É mesmo uma 
questão mundial, mas que tem refle-
xos no nosso panorama do dia-a-dia. 
Um exemplo muito concreto de re-
gulação meramente portuguesa: se 
eu enquanto presidente do IPO qui-
ser contratar um funcionário, tenho 
de ter autorização do Ministério das 
Finanças porque o ministério está 
muito preocupado com a forma 
como eu gasto os recursos públicos 
no pessoal, mas eu consigo aumentar 
50% da minha despesa em medica-
mentos e o que acontece aí é que o Mi-
nistério das Finanças até me dá di-
nheiro para pagar essa dívida. Este§ 
são comportamentos que são dificil-
mente entendíveis e dificilmente expli-
cáveis. A facilidade com que neste país 
ainda cedemos à tentação tecnológica, 
a esta última maravilha do medica-
mento, que nem sempre é maravilha. 
Depois, aquilo que incomoda um pou-
co é vermos alguns estudos que fazem 
análises retrospetivas—há um publica-
do no ano passado —de todos os medi-
camentos que entraram no mercado 
desde 2000, e são noventa e qualquer 
coisa, mais uma vez apenas para a on-
cologia, e do que é que daí resultou. 
O resultado são dois meses de aumen-
to de esperança de vida. Portanto, 90 
medicamentos depois, muitos mas 
muitos milhões de euros depois, ga-
nhámos dois meses. É melhor do que 
nada. É verdade que a situação onco-
lógica em Portugal traduz-se em mais 
casos de doentes oncológicos, portan-
to, o número de doentes está a aumen-
tar, mas não está a aumentar a morta-
lidade por cancro. O que quer din.r que 
estamos a ter sucesso na luta e no tra-
tamento dos doentes com cancro, mas 
isto não se deve apenas aos medica-
mentos, há outras formas de intervir 
que são tão ou mais importantes do 
que os medicamentos. 
(...) 

"Ainda esperamos 
clarificação 
da ERS" 
Para os doentes com seguros, os privados 
complementam os IPO, mas muitas 
vezes o seguro não cobre a totalidade do 
tratamento eos doentes são despejados 
no IPO —julgo que a expressão é sua. Em 
2016, pediu à Entidade Reguladora da 
Saúde e ao ministério clarificação sobre 
isto. Ela chegou? 
Não. Houvetrabalho, a entidade regulado-
ra pediu mais informação e suponho que 
estará a trabalhara questão. Há alguma 
coisa a opor a que privados tratem doentes 
com cancro? Naturalmente, não. Alguma 
coisa a opor a que pessoas a meio do trata-
mento sejam deslocadas para o SNS? Não, 
toda a gente tem direito ao SNS. O que in-
comoda é a pessoa ser deslocada a meio 
não por opção terapêutica mas por uma 
questão financeira. É uma questão de in-
formação às pessoas no início do trata-
mento. O que é expectável que aconteça? 
E, no fundo, quase a confirmação: "O seu 
plafonddo seguro chegarápara todo o tra-
tamento?" Para a pessoa ter consciência de 
que o que está a fazer é uma escolha com fi-
nanciamento assegurado ou se se vai ver a 
meio numa situação de desamparo. 
Na altura alertava para algo importante: 
há muitagente à espera no público mas 
se chega alguém a meio do tratamento 
não pode esperar, ou seja, há tuna viola-
ção das regras da lista de espera. O que 
acha que a ERS ou o próprio ministério, 
deviam fazer? Os bancos —não se compa-
ra com isto—estão obrigados a dizer 
quanto custam as comissões. Isto tam-
bém deveria serfeito pelos hospitais pri-
vados? 
É perfeitamente admissíveL É possível dar 
um orçamento de um tratamento de can-
cro como o de um carro? Não, mas é possí-
vel uma estimativa. Nós próprios o faze-
mos, quando vêm doentes do estrangeiro 
aperguntar sobre as condições para serem 
tratados no IPO. Esses casos são isolados, 
raríssimos, mas acontecem. E nós dize-
mos: "A estimativa dogue nos parece que 
váser feito é o passo A, B e C, e isso custaX." 
É legítimo. O que se esperaria era que com 
esse documento, verificada acompatibili-
dade do seguro, exigir que a entidade ter-
minasse o tratamento enesses moldes. (...) 
Responsabilizar os privados pelo orça-. 
mento.As estimativas iniciais estão sem-
pre em aberto para um doente? 
Sim, talvez, mas devia haver essa prática, 
mesmo por respeito pelo doente. Não é 
para evitar que as pessoas vão para o pú-
blico—estaremos a falar de 120,150 casos 
por ano. Para a dimensão de todos os hos-
pitais do SNS e dos três IPO, isso incomo-
da, mas não traz um prejuízo do outro 
mundo. Ésobretudo um incómodo para as 
120 ou 150 pessoas que se veem desampa-
radas a meio do tratamento de uma doen-
ça que incomoda, muitas vezes catastrófi-
ca, que se chama cancro e que assusta. 
É para proteger o interesse dessas pessoas 
que levantei a questão e penso que a ERS 
podia gastar uns dias a criar uma proposta 
mais responsabilizadora. (...) 
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"A burocracia 
continua 
a ser um 
problema, 
um problema 
sério" 

Deu o exemplo de como é mais fácil 
gastar meio milhão com um medica-
mento para um doente do que con-
tratar um enfermeiro especializado 
para o IPO. Há menos de dois meses, 
logo a seguir a um dia de tempestade, 
uma reportagem da SIC mostrava 
que um bloco do IPO tinha sido en-
cerrado porque tinha havido proble-
mas nas condutas de extração de ar; 
nesse mesmo dia chegou a autoriza-
ção do Ministério das Finanças, 
mas continua à espera do visto do 
Tribunal de Contas.A burocracia 
mata, no sentido em que pode au-
mentar o risco para os doentes onco-
lógicos, aumentar a lista de espera, 
aumentar o tempo de espera? 
A burocracia continua a ser um pro-
blema e um problemasério. (...) De facto, 
temos hoje vários exemplos de ques-
tões burocráticas de processos admi-
nistrativos que atrasam a solução de 
problemas. O bloco operatório é um 
bom exemplo, gostávamos de o ter já, 
e precisávamos de o ter pronto há um 
ano, vamos agora arrancar com as obras. 
Espero que seja a próxima prenda de 
Natal que temos para o nosso funcio-
namento, um bloco operatório mo-
derno e aumentado, de que precisa-
mos para ter capacidade de resposta 
para o aumento da procura sobre a 
qual me perguntava há pouco, pois te-
mos de ir aumentando a capacidade  

de resposta e a cirurgia é um bom exem-
plo disso. 
Portanto, finalmente, a questão buro-
crática está ultrapassada? 
Sim, a questão mais relevante está ul-
trapassada, chegou a autorização do 
Ministério das Finanças e neste mo-
mento estamos a tratar da questão do 
Tribunal de Contas, que é uma coisa 
que em média demora30 dias, portanto 
a minha expectativa é de que chegue 
agora durante o mês de fevereiro e me 
permita arrancar com as obras no prin-
cípio de março. 
Ainda assim é um tempo de espera de 
quanto tempo, um ano e meio, dois 
anos? 
Dois anos. Mas há outras situações: a 
unidade de transplantes de medula já 
deveria estar pronta e estamos tam-
bém agora a começar as obras, enfim... 
a burocracia atrasa e limita interven-
ções que, num mundo ideal, nós pode-
ríamos fazer mais depressa. 
Em relação a essa referência que fez 
à unidade de transplante de medula: 
o dinheiro também foi desbloqueado, 
fizeram as obras preparatórias para 
poder arrancar quando chegasse o 
visto. Numa reportagem, salvo erro 
no Expresso, contava-se que circulava 
uma piada no IPO que era mais ou 
menos assim: "Temos o papel, mas 
falta-nos um papel." Continua a bater 
a todas as portas à espera de ver se  

esse papel chega ou isso já está resol-
vido? 
Não, falta ainda o chamado visto do 
Tribunal de Contas. O caricato dessa si-
tuação era que os recursos financeiros 
tinham sido atribuídos, estão disponí-
veis, e estávamos presos pelo tal papel 
da burocracia administrativa. Vamos lá 
ver, a burocracia é indispensável e, so-
bretudo, algum controlo sobre os in-
vestimentos públicos. Concordamos 
todos certamente que esse controlo é 
importante e deve ser feito. Provavel-
mente, valeria a pena termos formas 
mais ágeis, mais inteligentes, de o fazer, 
permitindo destrinçar - e aqui espero 
não estar a ser injusto ou a dizer que os 
meus investimentos são investimen-
tos inteligentes e que os de outros não 
são -, mas neste caso, francamente, o 
bloco operatório do IPO e uma unidade 
de transplantes têm claramente uma 
prioridade. Quando há doentes identi-
ficados que estão à espera de trans-
plante e nós temos recursos humanos 
para o fazer e a única coisa de que pre-
cisamos é das instalações para poder 
avançar, acho que não é preciso enco-
mendar a nenhuma enorme consulto-
ra, nenhuma multinacional, um estu-
do sobre essa matéria. 
(...) 
Foi possível reduzir o tempo de espera 
de uma média de 270 dias para uma 
média de 60 dias para doentes com a 

"Neste momento, há 
cerca de 50 000 doentes 
por ano em Portugal 
e há normalmente 
um aumento de mil 
casos por ano" 

"O caricato da situação 
era que os recursos 
financeiros tinham 
sido atribuídos, 
estão disponíveis, 
e estávamos presos 
pelo tal papel 
da burocracia" 

O presidente 
do IPO queixa-se 
da burocracia 
que continua 
a provocar 
atrasos grandes 
na resolução 
de coisas que 
deviam ser 
simples 
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"Não vejo nenhuma necessidade 
de mudar a Lei de Bases da Saúde" 

máxima prioridade. Os serviços do 
IPO têm sido capazes de acompanhar 
o número crescente de doentes onco-
lógicos para diminuir estas listas de 
espera ou acha que, para além do que 
estamos a fazer, ainda será necessá-
rio avançar com novas infraestrutu-
ras, para além destas duas obras que 
acabámos de mencionar? 
A infraestrutura vai ter de continuar a 
adaptar-se no aspeto quantitativo —
como já falámos, todas as estimativas 
que temos dizem que o número de 
doentes oncológicos vai continuar a 
aumentar, vão também continuara au-
mentar as possibilidades detratarmos 
as pessoas—, e, sobretudo, vamos con-
tinuar a precisar de tratá-las durante 
mais tempo porque os sucessos que te-
mos na sobrevivência dos doentes fa-
zem que, no fundo, o número de pes-
soas em tratamento ainda aumente 
mais. 
Pode dar-nos uma ideia do ritmo a 
que aumenta o número de doentes? 
Cerca de 2% a 3% ao ano. Neste mo-
mento, há cerca de 50 000 doentes por 
ano em Portugal e há normalmente 
um aumento de mil casos por ano. Na-
turalmente, serão 51 000 no próximo 
ano, não sei se atingimos mesmo os 
tais 50 000 no ano passado ou se ficá-
mos muito perto, portanto esse au-
mento é cerca de mil, 2% do número de 
doentes. (...) 

0 SNS fará 40 anos em 2019, está cro-
nicamente subfinanciado, há um 
4ebate em curso para alterar a lei de 
bases. Tem uma larga experiência em 
política, já o referi nesta área. O que 
é que acha é fundamental mudar na 
atual lei de bases? 
Francamente, não vejo nenhuma ne-
cessidade de mudar alei de bases. Ou 
seja, vivo bem com ela e mesmo quan-
do tive responsabilidades políticas 
nunca senti nenhuma limitação com 
a atual lei de bases e, honestamente, 
das coisas que estranho um pouco é 
esta ap.etência repentina por ir à lei de 
bases e mudá-la porque não vi, mes-
mo nos últimos anos, nenhuma crítica, 
nenhum comentário, nenhum debate 
por alguma coisa que devesse ser feita 
na área da saúde e não seja porque a 
lei de bases é limitativa. 
Acha que é apenas um debate político 
pré-eleitoral, uma vez que em 2019 
vamos ter eleições e é uma forma de 
unir as esquerdas? 
Francamente, não sei. Percebo que 
este debate foi introduzido pelo João 
Semedo e peloAntónio Arnaut, no fun-
do como uma proposta para tornar a 
lei de bases mais limitativa num certo 
sentido, com o que eu não concordo. 
A lei de bases tem de ser isso mesmo, 
uma lei com amplitude suficiente para 
que quem está no governo possa orien-
tar a sua estratégia política mais no 
sentido do mercado ou mais no sentido 
de intervenção pública. Essa proposta 
vem dizer que os governos devem estar 
limitados apenas a uma estratégia. de 
intervenção pública e que uma orien-
tação mais pró-mercado, seja através 
de parcerias seja através de concessões 
de gestão, não,  deve ser possível na saú-
de em Portugal, o que não me parece 
que seja uma estratégia correta.A par-
tir daí gerou-se um movimento oficial 
de revisão da lei de bases e, franca-
mente, escapa-tríe qual é o seu inte-
resse. 
Eu repito-lhe a pergunta. Acha que é 
um debate pré-eleitoral para marcar 
um ano eleitoral e que é uma questão 
ideológica? 
Isso sim, claramente que é. A ideologia 
existe na saúde e é importante.que as-
sim seja. O facto de o SNS serhoje con-
sensual da esquerda à direita não deve 
matar o debate ideológico nasaúde.Te-
mos todos o direito a ter um sistema de 
saúde sem barreiras económicas? Esta 
é uma questão que eu defendo, natu-
ralmente, e que muitos políticos defen-
derão, masque tem um cariz ideológi-
co bem marcado e vincado, as outras 
opções são naturalmente possíveis. 

Defendeu que aADSE poderia ser 
uma espécie de seguro público para 
todos os cidadãos, permitindo que 
em áreas onde o SNS não corresponde 
às necessidades, como na saúde oral, 
ele pudesse ser complementar, mas 
também disse que aADSE serve, 
hoje, muito para financiar o setor 
privado de saúde e para pouco mais, 
digamos assim. Qual é o papel que 
a ADSE deve ter no futuro para que 
esta questão seja alterada? 
AADSE resolveu o seu problema de fi-
nanciamento público. Que eu saiba, a 
ADSE é hoje exclusivamente finan-
ciada pelos trabalhadores públicos. 
O cenário A, o mais provável, é que as-
sim fique, ou seja, a ADSE é um segu-
ro complementar dos funcionários 
públicos ou das pessoas que traba-
lham para o Estado. Isso traduz-se, no 
fim do dia, em que aADSE é uma fon-
te de financiamento dos hospitais pri-
vados, que ganham com isso mais de 
um milhão de clientes patrocinados 
pela ADSE. Na minha opinião, e foi 
isso que tentei trazer à discussão pú-
blica com completo insucesso, deva 
dizer-se, há cerca de um ano, é que a 
ADSE poderia ser outra coisa. Em vez  

de ser um seguro complementar ape-
nas dos funcionários públicos, pode-
ria ser um seguro complementar para 
todos os portugueses que o preten-
dessem ter. A questão não é sequer 
cobrir as insuficiências do SNS. O SNS 
faz um trabalho extraordinário. Cobre, 
de facto, quase todos os portugueses, 
em quase todas as matérias de saúde. 
Mas eu considero que seja impossível 
que o SNS gratuito assegure todo o tipo 
de cuidados a toda agente. A saúde 
oral é provavelmente um bom exem-
plo. A forma.de o Estado poder ajudar 
nessa matéria poderia ser existir um 
seguro, que de alguma forma é o que 
acontece hoje. Qual é o comporta-
mento normal da classe média em Por-
tugal? É comprar um seguro de saúde 
privado para poder ter acesso e ter os 
seus cuidados dentários financiados. 
Eu acho que valeria a pena estudar a 
possibilidade de existir =seguro pú-
blico complementar para essas maté-
rias que exigisse de facto um cofinan-
ciamento de cada um de nós, específi-
co para essas matérias, e que pudesse 
usar uma base que já existe, que é a 
ADSE. 
(...) 

Francisco 
Ramos, 
fotografado 
no seu gabinete 
do IPO, 
que lidera 
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