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Ese, de repente, concluíssemos que grande parte 
dos problemas na área da saúde têm, na realida-
de, a mesma origem? Independentemente da sua 

dimensão, da especialidade envolvida ou da zona do país? 
E que, além disso, a solução para esses problemas, não é 
de foro financeiro, e está, de facto, ao nosso alcance?

É com naturalidade que nos dias de hoje aceitamos que 
clínicos, gestores e políticos têm “perspetivas diferentes 
dos mesmos problemas”. Vejamos onde nos trouxe es-
ta cultura…
Clínicos e gestores têm percursos académicos diferen-
tes, conhecimentos diferentes, linguagens diferentes, e 
por isso, formatações diferentes. É consensual que estas 
diferenças são necessárias e fundamentais para enfren-
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tarmos os desafios com que nos deparamos, desde que 
devidamente articuladas. Porém, no momento em que 
permitimos que estes intervenientes tenham perceções 
diferentes, criamos as condições para que se foquem 
em partes diferentes dos problemas, e invariavelmente, 
estabeleçam prioridades diferentes, definam objetivos 
diferentes, e consequentemente, desenvolvam estraté-
gias diferentes. 
Numa altura em que todos promovemos a eficiência 
dos sistemas de saúde, a existência de intervenientes 
com prioridades diferentes, e o desenvolvimento de es- 
tratégias diferentes, independentes e fragmentadas é tu-
do menos eficiente. Pelo contrário, resultam em perda 
de tempo, de energia, de recursos humanos e financei-
ros. Pior, propiciam a unaccontability e o conflito. E na-
turalmente, originam piores resultados para os doentes, 
para o sistema e para a sociedade. 
É por isso no patamar da perceção que reside a origem 
do problema. Assumindo esta premissa, a solução torna-
-se evidente e passa por aproximar as nossas perceções, 
os nossos conhecimentos, a nossa linguagem, para que 
possamos todos partilhar prioridades e objetivos, e para 
que as nossas diferenças possam acrescentar valor numa 
estratégia única e integrada, em vez de originarem estra-
tégias divergentes, frequentemente incompatíveis. 
Não podemos continuar a encarar este problema des-
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perdiçando recursos nas suas infindáveis consequências. 
Pelo contrário, devemos concentrar os nossos esforços 
na sua origem. 
Porque os doentes que nós médicos tratamos, e os 
doentes que recorrem aos serviços de saúde desen-
volvidos por administradores, são os mesmos. Nós não 
tratamos pessoas diferentes. Não podemos ter estraté-
gias diferentes. 
Analisando as últimas décadas, e salvo raras exceções, as  
propostas apresentadas para a evolução do nosso sistema 
de saúde foram sempre do mesmo tipo. Propostas de-
senvolvidas e apresentadas por determinado grupo pro- 
fissional, assentes nas prioridades, nos objetivos e na es-
tratégia desse mesmo grupo profissional. Previsivelmen-
te, muitas fracassaram nos restantes grupos profissionais 
que, sendo fundamentais para a sua implementação, ti- 
nham prioridades, objetivos e estratégias diferentes, e que 
não foram considerados. 
A evolução do sistema de saúde não necessita de novas 
soluções do mesmo tipo. Os sistemas de saúde necessi-
tam de um novo tipo de soluções.
Clínicos e gestores não podem continuar a trabalhar de 
forma isolada, fragmentada, esperando que no final as 
suas estratégias se encontrem. Precisamos de uma es-
tratégia única, integrada, capaz de trazer o conceito da 
multidisciplinaridade do plano operacional para a fase de 
planeamento. Uma estratégia que aborde os desafios 
que enfrentamos na saúde de forma multidimensional, 
que abranja a sua complexidade clínica, económica, or-
ganizacional e até política. Esta, é única estratégia que 
garante o envolvimento e o compromisso de todos. 
Precisamos de uma nova cultura. O OFTALGEST repre-
senta essa cultura. 

1. “O FORMATO POR QUE TODOS ANSIAVAM  
MESMO ANTES DE CONHECEREM”
A primeira edição do OFTALGEST constituiu a primei-
ra reunião de dimensão nacional organizada por uma es- 
pecialidade médica exclusivamente dedicado à gestão 
em saúde e que reuniu todos os stakeholders envolvi-
dos no exercício da sua atividade e no planeamento do 
seu futuro. 
Sob o tema “O futuro da Oftalmologia no SNS”, reuniu 
diretores de serviço de oftalmologia e administradores 
hospitalares de todo o país, ordens profissionais, entida-
des governamentais da saúde, ministério da saúde, repre-
sentantes de grupos parlamentares, entre muitas outras 
entidades. As suas presenças validam e credibilizam o 
conceito, refletem o interesse e a necessidade da inicia-
tiva e são demonstrativas do compromisso com a causa.
Pela primeira vez identificaram-se problemas, aponta- 
ram-se soluções, abordou-se o sistema de saúde de for- 
ma global, multidimensional, num formato inovador, mul-
tidisciplinar, interativo e integrado.
Este, é o formato certo, e que “deverá ser replicado nou-
tras especialidades”.

2. A DIMENSÃO DA OFTALMOLOGIA
A Oftalmologia é a especialidade hospitalar mais solicitada 
pelos cuidados de saude primários (CSP), a que realiza 
mais consultas, mais primeiras consultas e mais cirurgias 
por ano. Esta dimensão assistencial explica porque, no 
atual modelo de financiamento dos hospitais, a oftalmo-
logia se assume como a especialidade mais importante no 
financiamento das entidades hospitalares. Além disso, o 
impacto clínico e financeiro que as patologias oftalmológi-
cas representam nos doentes, no sistema de saúde e na } 
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sociedade são conhecidos e devem merecer a atenção 
de todos os intervenientes no processo. 
A oftalmologia reúne, por isso, uma série de particularida-
des que podem e devem colocá-la na frente do processo 
de evolução, através da avaliação e implementação de 
novos modelos, novos projetos com elevado potencial 
em resultados em saúde. 

3. O PANORAMA DA OFTALMOLOGIA 
NO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE (SNS)
O estado da oftalmologia no SNS é preocupante, e em 
muitos aspetos, sobreponível ao do SNS de forma trans-
versal. Apesar do aumento progressivo do número de 
consultas e cirurgias realizadas, este não acompanha o 
aumento das necessidades da população. Além de insu-
ficiente, o acesso é assimétrico, sendo residual nalgumas 
regiões do país, potenciando as dificuldades do sistema, 
e hipotecando os valores de equidade e universalidade 
em que assenta o SNS. É reconhecida a falta de médicos 
no SNS, e os oftalmologistas não são exceção. Dos oftal-
mologistas registados na ordem dos médicos, menos de 
metade exerce no SNS. 
O futuro deixa antever grandes desafios para a oftalmo-
logia e para o SNS. O envelhecimento da população, e 
consequentes aumentos da incidência e prevalência de 
patologias sistémicas e oftalmológicas, combinados com 
a escassez de recursos humanos e financeiros, aumenta-
rão, obrigatoriamente, a pressão no sistema de saúde. É 
por isso “fundamental preparar hoje o sistema de saúde 
para 2040”.



4. ESTRATÉGIAS PARA RECURSOS HUMANOS
O aumento de vagas de especialidade tem sido apresen-
tado como solução para aumentar o número de espe-
cialistas no SNS. Não atuando na origem do problema, 
resultaria a curto prazo no provimento dos grandes gru-
pos privados, e a médio prazo, na emigração de profis-
sionais qualificados para o estrangeiro. 
A solução passa por aumentar a competitividade do 
SNS. Recredibilizar as carreiras médicas, redefinir venci-
mentos e modalidades de pagamento dos profissionais, 
implementar incentivos, atualizar infraestruturas e par-
que de equipamentos, oferecer projetos profissionais 
atrativos que incluam formação académica, diferenciação 
técnica, e investigação que permitiria reter profissionais 
e reintegrar profissionais no SNS, aumentando a sua ca-
pacidade de resposta de forma rápida, estável, eficiente 
e sustentável. Os centros de responsabilidade integrados 
constituem um passo seguro nessa direção.
A partilha de recursos humanos entre entidades centrais 
e periféricas pode representar uma mais valia nos servi-
ços mais isolados onde o acesso dos doentes e as técni-
cas disponibilizadas são limitados.

5. AUTONOMIA, CONTRATUALIZAÇÃO 
E FINANCIAMENTO
“O sistema não pode estar montado para não funcio-
nar”. A falta de autonomia tem sido o principal entrave 
à eficiência do sistema de saúde. Urge dotar os hospitais 
de maior autonomia e, consequentemente, de maior 
responsabilidade. 
O processo de contratualização e as modalidades de fi-
nanciamento definem as condições em que é exercida a 
atividade dos hospitais, e são reconhecidamente, influen-
ciadores de comportamentos em todos os patamares 
das estruturas. É necessário rever as modalidades de fi-
nanciamento das instituições, assim como dos profissio-
nais, através de incentivos de acordo com o atingimento 
de objetivos predefinidos que valorizem a qualidade, a 
complexidade, os resultados obtidos e o valor para o 
doente. O alinhamento das modalidades de financia-
mento ao longo de toda a estrutura é fundamental para 
a eficiência das instituições. 

6. PROMOÇÃO DA SAÚDE/PREVENÇÃO 
O sistema deve fazer a transição da atual medicina cura-
tiva (mais dispendiosa), para a medicina preventiva (mais 
sustentável). A organização do sistema de saúde não 
pode continuar centrada no tratamento da doença. O 
foco deve estar na promoção da saúde. Nesse âmbi-
to, a promoção de estilos de vida saudáveis é essencial. 
Também os rastreios constituem uma linha estratégica 
que deve ser otimizada. “Não podemos esperar que o 
doente chegue ao sistema, é o sistema que deve ir ao 
encontro do cidadão.” Neste âmbito, foi reforçada a ne-
cessidade da criação da plataforma de cuidados primá-
rios da visão, apresentada na estratégia para a saúde da 
visão, em 2018. 

O compromisso do OFTALGEST não é apenas apontar 
para onde queremos ir, é também e sobretudo, como 
chegamos até lá. Foram criados grupos de trabalho com-
postos por oftalmologistas, administradores, economis-
tas e membros da ACSS, focados em áreas problemá-
ticas da Oftalmologia. Esta multidisciplinaridade reflete o 
espírito do OFTALGEST, o compromisso das entidades 
representadas e dá continuidade ao projeto, procurando 
consensos que permitam a implementação de medidas 
estruturais que resultem em valor para os doentes e para 
o sistema de saúde.
O I OFTALGEST foi apenas o primeiro passo. O des-
pertar. O caminho pela frente é longo e sinuoso. Mas 
não duvidemos, teremos de ser nós a percorrê-lo. E de-
vemos fazê-lo juntos.
Sejamos capazes de quebrar paradigmas, de mudar hábi-
tos, mentalidades e culturas. 
Sejamos capazes de mudar o mundo. Ã

”
O I OFTALGEST FOI APENAS O I OFTALGEST FOI APENAS 

O PRIMEIRO PASSO. O DESPERTAR. O PRIMEIRO PASSO. O DESPERTAR. 
“


