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SOCIEDADE 

Observatório acusa Ministério de não 

avaliar efeitos da crise na saúde nos 

cidadãos 
Relatório Primavera 2013 elogia a capacidade de Paulo Macedo «gerir os recursos 

disponíveis» 

 

 

Observatório revela dados que provam 
impacto da crise na saúde 
ANDREA CUNHA FREITAS  

18/06/2013 - 00:02 

O Relatório de Primavera 2013 apresenta alguns indicadores preocupantes sobre os efeitos da 
crise, como o aumento de tentativas de suicídio e de casos de depressão e dificuldades de 
acesso a cuidados de saúde. 

 
 
 

 

Observatório dos Sistemas de Saúde pede resposta efetiva 

para atenuar efeitos da crise 
Arlinda Brandão18 Jun, 2013, 07:51 / atualizado em 18 Jun, 2013, 09:27 

O Observatório Português dos Sistemas de Saúde considera que o governo não está a conseguir dar 

resposta às consequências da crise na saúde dos portugueses e pede soluções rápidas e efetivas. 
 
 
 

MEIO: TVI 24 

http://www.tvi24.iol.pt/503/sociedade/saude-observatorio-relatorio-tvi24/1461259-4071.html 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: PUBLICO 

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/observatorio-revela-dados-que-provam-impacto-da-crise-na-saude-1597602 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: RTP 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=660041&tm=2&layout=123&visual=61 
DATA: 18-06-2013 

http://www.tvi24.iol.pt/sociedade
http://www.publico.pt/autor/andrea-cunha-freitas
http://www.tvi24.iol.pt/503/sociedade/saude-observatorio-relatorio-tvi24/1461259-4071.html
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/observatorio-revela-dados-que-provam-impacto-da-crise-na-saude-1597602
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=660041&tm=2&layout=123&visual=61
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Portugal tem sido bom aluno a reduzir dívida no setor da 

Saúde mas esquece pessoas, afirma Ana Escoval 
Sandra Henriques18 Jun, 2013, 09:24 / atualizado em 18 Jun, 2013, 09:29 

Ana Escoval, uma das coordenadoras do Relatório Primavera 2013 do Observatório Português dos 

Sistemas de Saúde, afirma que Portugal tem sido um bom aluno a reduzir dívida no setor da Saúde, 

mas tem-se esquecido de acautelar as consequências dessa redução de despesa sobre a saúde dos 

cidadãos. 
 
 
 

 

Observatório acusa Governo de não 
avaliar efeitos da crise na saúde 
O Observatório Português dos Sistemas de Saúde acusa o Ministério de ainda não ter feito um diagnóstico oficial aos efeitos da 

crise na saúde dos portugueses, num relatório que elogia a capacidade de Paulo Macedo "gerir os recursos disponíveis". 

 
 

 

Universidade de Évora participa no Relatório da Primavera 2013 

"Duas faces da saúde " é o título do Relatório da Primavera 2013, que aponta para a inexistência de melhorias nos cuidados de 
saúde primários, critica a parca oferta de apoios a doentes em fase terminal e reporta as desigualdades no acesso a cuidados de 
saúde de qualidade. 

 

Saúde. Cortámos 150 milhões além do exigido pela troika 
Cortes além do Memorando, estagnaçãoem cuidados primários e cuidados paliativos, bloqueio à 
entrada de inovação no país e taxas moderadoras falsas são alguns alertas do Observatório 
Português dos Sistemas de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 

MEIO: RTP 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=660075&tm=2&layout=123&visual=61 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: JORNAL DE NOTÍCIAS 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=3270311 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: UELINE 

http://www.ueline.uevora.pt/Canais/ciencia/(item)/8578 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: I 

http://www.ionline.pt/artigos/portugal/saude-cortamos-150-milhoes-alem-exigido-pela-troika 
DATA: 18-06-2013 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=660075&tm=2&layout=123&visual=61
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=3270311
http://www.ueline.uevora.pt/Canais/ciencia/(item)/8578
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/saude-cortamos-150-milhoes-alem-exigido-pela-troika


 
 

 

 

  Página 3 de 12 

 

Observatório identifica lacunas nos cuidados em fim de 
vida 
18-06-2013 1:37 por Anabela Góis 

Mais de 60% dos doentes morrem em hospitais ou clínicas, mas mais de 
metade dos portugueses preferia morrer na sua própria casa ou numa 
unidade de cuidados paliativos, indica relatório. 

 
 
 

 
Idosos sem dinheiro para a saúde contrariam propaganda governamental 

Um terço de idosos inquiridos num estudo publicado pelo Observatório Português dos Sistemas de Saúde 

reconheceu que já deixou de utilizar recursos nesta área por não ter dinheiro, situação que, para o Movimento dos 

Reformados, contraria a propaganda governamental, avança a agência Lusa. 

 
 
 

 

Falta de melhorias nos cuidados primários e pouca oferta nos 

paliativos 

Lusa18 Jun, 2013, 07:37 

O Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS) denuncia a ausência de melhoramentos nos cuidados de 

saúde primários, apesar de estarem previstos no orçamento para 2012, e critica a escassa oferta de apoios a 

doentes em fase terminal. 

 
 
 

 

SOCIEDADE 

Observatório denuncia falta de melhorias 

nos cuidados primários 
Relatório de Primavera 2013 critica também a pouca oferta nos paliativos 

MEIO: RENASCENÇA 

http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=31&did=111340 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: RCM PHARMA 

http://www.rcmpharma.com/actualidade/politica-de-saude/18-06-13/idosos-sem-dinheiro-para-saude-contrariam-
propaganda-governam 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: RTP 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=660015&tm=2&layout=121&visual=49 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: TVI 24 

http://www.tvi24.iol.pt/503/sociedade/saude-cuidados-primarios-paliativos-observatorio-medicos-tvi24/1461264-4071.html 
DATA: 18-06-2013 

http://www.tvi24.iol.pt/sociedade
http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=31&did=111340
http://www.rcmpharma.com/actualidade/politica-de-saude/18-06-13/idosos-sem-dinheiro-para-saude-contrariam-propaganda-governam
http://www.rcmpharma.com/actualidade/politica-de-saude/18-06-13/idosos-sem-dinheiro-para-saude-contrariam-propaganda-governam
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=660015&tm=2&layout=121&visual=49
http://www.tvi24.iol.pt/503/sociedade/saude-cuidados-primarios-paliativos-observatorio-medicos-tvi24/1461264-4071.html
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RELATÓRIO DA PRIMAVERA 

Saúde tem "duas faces" em Portugal, a oficial e a real 

por Ana Maia18 junho 2013 13 comentários 

O Relatório da Primavera, do Observatório Português do Sistema de Saúde, é apresentado esta manhã. O 

documento aponta a existência de "duas faces da saúde": a oficial, onde as coisas vão funcionando 

medianamente, e a real, onde as pessoas apontam dificuldades no acesso à saúde. Especialistas voltam a 

defender a necessidade de serem feitos estudos prospetivos que ajudem a antecipar impactos da crise e a 

criar soluções à priori. 

 
 
 

 

Idosos sem dinheiro para a saúde contraria propaganda 
governamental 

Um terço de idosos inquiridos num estudo publicado pelo Observatório Português dos Sistemas de Saúde 
reconheceu que já deixou de utilizar recursos nesta área por não ter dinheiro, situação que, para o Movimento 
dos Reformados, contraria a propaganda governamental. 

O estudo resultou dos 1.252 questionários elaborados através de 51 farmácias e faz parte do Relatório 
Primavera de 2013, que é hoje apresentado pelo Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS). 

 

 

 

 

Observatório denuncia falta de 
melhorias nos cuidados primários e 
pouca oferta nos paliativos 

 
 
 
 
 

MEIO: DIÁRIO DE NOTICIAS 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3270197 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: SOL 

http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=78140 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: JORNAL DE NOTÍCIAS 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=3270316 
DATA: 18-06-2013 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3270197#AreaComentarios
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3270197
http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=78140
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=3270316
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Observatório da Saúde: Governo cortou muito para 
além da troika 
O Governo fez "cortes violentos" na Saúde, e bem mais do que estava previsto no 
memorando da troika, acusa o Observatório Português dos Sistemas de Saúde. O 
seu relatório da Primavera analisa os efeitos da austeridade na saúde em Portugal: 
os suicídios e depressões dispararam e muitos idosos com doenças crónicas 
deixaram de ir ao médico e interromperam a medicação por falta de dinheiro. 

 
 
 

 

Disparou o consumo de antidepressivos 
 

"Há um acentuar dos problemas de saúde mental, normalmente muito 
associados ao desemprego", revela uma especialista. 
 
 

 
 

Observatório Português dos Sistemas 

de Saúde apresentado hoje 

 

 

 

 
 

MEIO: ESQUERDA.NET 

http://www.esquerda.net/artigo/observat%C3%B3rio-da-sa%C3%BAde-governo-cortou-muito-para-al%C3%A9m-da-
troika/28289 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: RENASCENÇA 

http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=31&did=111389 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: LOCAL.PT 

http://local.pt/observatorio-portugues-dos-sistemas-de-saude-apresentado-hoje/ 
DATA: 18-06-2013 

http://www.esquerda.net/artigo/observat%C3%B3rio-da-sa%C3%BAde-governo-cortou-muito-para-al%C3%A9m-da-troika/28289
http://www.esquerda.net/artigo/observat%C3%B3rio-da-sa%C3%BAde-governo-cortou-muito-para-al%C3%A9m-da-troika/28289
http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=31&did=111389
http://local.pt/observatorio-portugues-dos-sistemas-de-saude-apresentado-hoje/
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Observatório acusa Ministério de não avaliar efeitos da crise 

na saúde nos cidadãos 

Lusa18 Jun, 2013, 07:38 

O Observatório Português dos Sistemas de Saúde acusa o Ministério de ainda não ter feito um diagnóstico oficial 

aos efeitos da crise na saúde dos portugueses, num relatório que elogia a capacidade de Paulo Macedo "gerir os 

recursos disponíveis" 

 
 
 

 

Apresentação do Relatório da Primavera 2013 

 

Observatório Português dos Sistemas de Saúde apresenta o Relatório Primavera 
2013, dia 18, pelas 9h30, em Lisboa. 

 
 
 

 

Estão a aumentar as tentativas de suicídio e os casos de depressão, 
revela observatório 

Observatório de saúde revela em relatório dados críticos sobre impacto da crise na saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEIO: RTP 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=660014&tm=8&layout=121&visual=49 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: PORTAL DA SAÚDE 

http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/noticias/relatorio+primavera+mmxiii.htm 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: SAUDE.SAPO.PT 

http://saude.sapo.pt/noticias/saude-medicina/observatorio-revela-dados-sobre-impacto-da-crise-na-saude.html 
DATA: 18-06-2013 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=660014&tm=8&layout=121&visual=49
http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/noticias/relatorio+primavera+mmxiii.htm
http://saude.sapo.pt/noticias/saude-medicina/observatorio-revela-dados-sobre-impacto-da-crise-na-saude.html
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Falta de melhorias nos cuidados primários e pouca oferta nos paliativos 

 
O Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS) denuncia aausência de melhoramentos 
nos cuidados de saúde primários, apesar de estarem previstos no orçamento para 2012, e critica a 
escassa oferta de apoios a doentes em fase terminal. 

 
 
 

 
 

Paulo Macedo anuncia estudo alargado 
sobre efeitos da crise na saúde dos 
portugueses 
 
O ministro da Saúde, Paulo Macedo, comprometeu-se esta quarta-feira a fazer um estudo 
alargado sobre os efeitos da crise económica e financeira na saúde dos portugueses. 
 
 
 

 
 

Governo cortou na saúde mais 160 milhões de euros do que necessário 

  

Lisboa – O Governo cortou no sector da saúde mais 160 milhões de euros do que seria necessário para cumprir o Memorando, 
denuncia o Observatório Português dos Sistemas de Saúde no seu Relatório da Primavera. 

 

 

 

 

 

MEIO: AS BEIRAS 

http://www.asbeiras.pt/2013/06/falta-de-melhorias-nos-cuidados-primarios-e-pouca-oferta-nos-paliativos/ 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: JORNAL DE NEGÓCIOS 

http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/paulo_macedo_anuncia_estudo_alargado_sobre_efeitos_da_crise_na_s
aude_dos_portugueses.html 
DATA: 19-06-2013 

MEIO: JORNAL DIGITAL 

http://www.jornaldigital.com/noticias.php?noticia=36917 
DATA: 19-06-2013 

http://www.asbeiras.pt/2013/06/falta-de-melhorias-nos-cuidados-primarios-e-pouca-oferta-nos-paliativos/
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/paulo_macedo_anuncia_estudo_alargado_sobre_efeitos_da_crise_na_saude_dos_portugueses.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/paulo_macedo_anuncia_estudo_alargado_sobre_efeitos_da_crise_na_saude_dos_portugueses.html
http://www.jornaldigital.com/noticias.php?noticia=36917
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SOCIEDADE 

Saúde para todos ou só para quem pode 

pagar? 
Observatório admite que há sinais de uma «agenda não universalista» no acesso à 

saúde, mas lembra que esta opção carece de «legitimação política explícita» 

 

 
Disparou o consumo de antidepressivos 

 

O consumo de medicamentos antidepressivos disparou no último ano, revela o relatório da Primavera do Observatório 

Nacional dos Sistemas de Saúde, apresentado esta terça-feira em Lisboa, avança a Rádio Renascença. 

 
 

 

 
 

Paulo Macedo anuncia estudo alargado 
sobre efeitos da crise na saúde dos 
portugueses 
O ministro da Saúde, Paulo Macedo, comprometeu-se esta quarta-feira a fazer um estudo 
alargado sobre os efeitos da crise económica e financeira na saúde dos portugueses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEIO: TVI 24 

http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/ultimas-noticias-relatorio-saude-observatorio-macedo-tvi24/1461596-4071.html 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: RCM PHARMA 

http://www.rcmpharma.com/actualidade/medicamentos/19-06-13/disparou-o-consumo-de-antidepressivos 
DATA: 19-06-2013 

MEIO: JORNAL DE NEGOCIOS 

http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/paulo_macedo_anuncia_estudo_alargado_sobre_efeitos_da_crise_na_s
aude_dos_portugueses.html 
DATA: 19-06-2013 

http://www.tvi24.iol.pt/sociedade
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/ultimas-noticias-relatorio-saude-observatorio-macedo-tvi24/1461596-4071.html
http://www.rcmpharma.com/actualidade/medicamentos/19-06-13/disparou-o-consumo-de-antidepressivos
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/paulo_macedo_anuncia_estudo_alargado_sobre_efeitos_da_crise_na_saude_dos_portugueses.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/paulo_macedo_anuncia_estudo_alargado_sobre_efeitos_da_crise_na_saude_dos_portugueses.html
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Falta de melhorias nos cuidados primários e pouca oferta nos 

paliativos 

Lusa18 Jun, 2013, 07:37 

O Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS) denuncia a ausência de melhoramentos nos cuidados de 

saúde primários, apesar de estarem previstos no orçamento para 2012, e critica a escassa oferta de apoios a 

doentes em fase terminal. 

 
 
 
 

 
 

Observatório denuncia cortes na Saúde acima das 

exigências dos credores 

Retratar a “grave crise” é um objetivo assumido no Relatório de Primavera de 2013 que o 

Observatório Português dos Sistemas de Saúde apresenta esta terça-feira em Lisboa, um 

documento que questiona a política de “restrição” para o sector. Desde logo os 710 milhões de 

euros em cortes definidos no ano passado, montante “superior aos 550 milhões de euros 

necessários para implementar as medidas da troika”. Ao mesmo tempo, é destacada a “preocupação” 

da tutela com a “sustentabilidade financeira do SNS”. Mas o país, concluem os relatores, contém 

“dois mundos”: o “oficial, dos poderes”, e o “da experiência real das pessoas”. 
 
 
 

 

Observatório conclui que Ministério da Saúde foi além da 
"troika" 
Ministério da Saúde foi além da "troika" 

Relatório de Primavera diz que há múltiplos sinais de que o aumento 
substancial das taxas moderadoras e a dificuldade crescente com os 
transportes dificultam o acesso aos cuidados de saúde. 
 
 

MEIO: RTP 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=660015&tm=2&layout=121&visual=49 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: RTP 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=660068&tm=8&layout=121&visual=49 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: RADIO RENASCENÇA 

http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=31&did=111339 
DATA: 18-06-2013 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=660015&tm=2&layout=121&visual=49
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=660068&tm=8&layout=121&visual=49
http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=31&did=111339
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Portugal tem sido bom aluno a reduzir dívida no setor da 

Saúde mas esquece pessoas, afirma Ana Escoval 
Sandra Henriques18 Jun, 2013, 09:24 / atualizado em 18 Jun, 2013, 09:29 

Ana Escoval, uma das coordenadoras do Relatório Primavera 2013 do Observatório Português dos 

Sistemas de Saúde, afirma que Portugal tem sido um bom aluno a reduzir dívida no setor da Saúde, 

mas tem-se esquecido de acautelar as consequências dessa redução de despesa sobre a saúde dos 

cidadãos. 

 
 
 

 

Observatório lamenta ausência de Paulo Macedo na 
apresentação de relatório 2013 
 

O documento hoje divulgado tem várias mensagens, uma das quais é que “o Ministério da Saúde foi 
além da troika, no sentido dos cortes que foram feitos e que têm impactos 

 
 
 

 
 

Doentes mentais faltam a consultas e diminuem ou 

abandonam medicação 

Lusa18 Jun, 2013, 17:45 

O coordenador nacional para a saúde mental afirmou hoje que as pessoas com problemas crónicos nesta área têm 

faltado mais do que era comum às consultas e, em alguns casos, diminuíram ou abandonaram a medicação por 

carência económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEIO: RTP 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=660075&tm=2&layout=123&visual=61 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: I ONLINE 

http://www.ionline.pt/artigos/portugal/observatorio-lamenta-ausencia-paulo-macedo-na-apresentacao-relatorio-2013 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: RTP 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=660193&tm=2&layout=121&visual=49 
DATA: 18-06-2013 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=660075&tm=2&layout=123&visual=61
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/observatorio-lamenta-ausencia-paulo-macedo-na-apresentacao-relatorio-2013
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=660193&tm=2&layout=121&visual=49
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Apresentação do Relatório de Primavera 2013 
Convite para apresentação pública 

O Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS) irá apresentar publicamente o Relatório de Primavera 2013, no 

próximo dia 18 de junho, pelas 9:30, no Auditório 3 da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.  

 

OBSERVATÓRIO ACUSA MINISTÉRIO 

DE NÃO AVALIAR EFEITOS DA CRISE 

NA SAÚDE NOS CIDADÃOS 

 

 
O Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS)cumpre, pelo décimo quarto ano 
consecutivo, a sua missão de analisar, de forma independente e objetiva, a evolução do sistema de 
saúde português e os fatores que a determinam. 
 
 
 

 

Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS) apresenta Relatório de 

Primavera 2013 

O Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS) vai realizar, dia 18 de junho, pelas 09h30, a 

apresentação pública do Relatório de Primavera 2013. A iniciativa decorrerá no Auditório 3 da Fundação Calouste Gulbenkian, 

em Lisboa. 

MEIO: ESESJD 

http://www.esesjd.uevora.pt/informacoes/eventos/(item)/8544 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: IOL 

http://www.iol.pt/push/iol-push---sociedade/saude-observatorio-relatorio-tvi24/1461259-6182.html 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: SAUDESA BLOGSPOT 

http://saudesa.blogspot.pt/2013/06/relatorio-primavera-2013.html 
DATA: 18-06-2013 

MEIO: NEWSFARMA 

http://www.newsfarma.pt/noticias/649-observat%C3%B3rio-portugu%C3%AAs-dos-sistemas-de-sa%C3%BAde-opss-
apresenta-relat%C3%B3rio-de-primavera-2013 
DATA: 11-06-2013 

http://www.newsfarma.pt/noticias/649-observat%C3%B3rio-portugu%C3%AAs-dos-sistemas-de-sa%C3%BAde-opss-apresenta-relat%C3%B3rio-de-primavera-2013
http://www.newsfarma.pt/noticias/649-observat%C3%B3rio-portugu%C3%AAs-dos-sistemas-de-sa%C3%BAde-opss-apresenta-relat%C3%B3rio-de-primavera-2013
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Ministro anuncia estudo alargado sobre efeitos da crise na 
saúde dos portugueses  

O ministro da Saúde, Paulo Macedo, comprometeu-se  hoje a fazer um estudo alargado 
sobre os efeitos da crise económica e financeira  na saúde dos portugueses.  

 
 
 

 
Doentes mentais faltam a consultas e diminuem ou abandonam medicação - Coordenador 
 
Ler mais: http://expresso.sapo.pt/doentes-mentais-faltam-a-consultas-e-diminuem-ou-abandonam-medicacao-
coordenador=f814681#ixzz2WrrvagdH 
 

 
 
 

 
Privado discrimina doentes da ADSE 

 

Os hospitais privados discriminam os doentes que são funcionários públicos do subsistema da ADSE (Direcção-geral de 

Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública). Estes doentes esperam mais tempo por uma 

consulta – pode ultrapassar os 4 meses – e pagam mais pelos exames médicos, avança o Correio da Manhã. 

 

Esta é a conclusão de um inquérito feito pelo Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS) e divulgado 

ontem, na apresentação do Relatório da Primavera, a que faltou o ministro da Saúde, Paulo Macedo. 
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