
Público mas Privado 

 

As sociedades colocam-se os desafios que podem resolver. Portugal começou o 

ano de 2015 — e não, digamos, 1520, no início da Idade Moderna — a braços com 

epidemias incontroláveis e escassez alimentar por ausência de domínio sobre a natureza, 

pragas agrícolas, etc. —, a debater se as pessoas esperam 18, 20 ou 22 horas para ser 

atendidas numa urgência hospitalar. Em África, no século XIX, 22 horas dariam para 

visitar três curandeiros, atravessando um rio com hipopótamos. 

Duas semanas depois do debate anuncia o Governo que «as urgências privadas 

podem vir a tratar doentes do Serviço Nacional de Saúde em alturas de maior afluência 

aos hospitais». Quem trabalha com contas públicas de forma séria sabe que era este o 

objetivo. As urgências no setor privado cresceram com a troika 84%. Trata-se agora não 

de remunerar decentemente os profissionais de saúde no setor público para garantir a 

todos uma saúde digna, usando os impostos que pagamos para tal, mas de usar esses 

mesmos impostos para ampliar o mercado de urgências no setor privado. 

A médio prazo, no setor privado, não vamos ter nem bons cuidados de saúde, 

nem salários decentes, vai haver em consequência quedas da produtividade («uns 

fingem que pagam, outros fingem que trabalham») e por isso vamos ter 22, 24, 30 horas 

de tempo de espera nas urgências privadas.  

Porquê? Porque o setor público serve de bitola ao privado e está a ser desnatado. 

Com o declínio dos consultórios privados pela queda do consumo interno, o 

desmantelamento dos serviços públicos e a queda do salário médio dos médicos no 

público, cai por arrastamento o salário destes no setor privado. Porque os médicos no 

privado deixam de ter força negocial para exigir boas condições laborais. Quando estes 

deixam de existir ou estão tão degradados que não são moeda de troca para exigir 

condições de trabalho decentes, teremos um serviço privado caro e caótico; urgências 

caríssimas, 22 ou mais horas de espera no setor privado e médicos pauperizados e 

desmoralizados. A consequência desta política é lapidar: destrói-se o serviço público, 

amplia-se o negócio da saúde no setor privado, este vai tentar obter da saúde a máxima 

rentabilidade possível (aumentando o lucro, descendo o custo unitário do trabalho), o 

que resultará na diminuição drástica da qualidade dos cuidados de saúde prestados no 

setor privado.  

 


