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Saúde, Sociedade e Democracia em Tempo de Crise

V FÓRUM REDE PORTUGUES DE CIDADES SAUDÁVEIS - AS DESIGUALDADES EM SAÚDE E O PLANEAMENTO SAUDÁVEL

Montijo 14 novembro 2014 

Constantino Sakellarides

Crise e Saúde 
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Determinantes sociais da saúde

Empobrecimento 

Desemprego 

Endividamento 

Opção por políticas de austeridade 

severas e abruptas ... 

não só não melhoram a economia 

como se desinteressam pelo 
previsível impacto dessas opções 
sobre saúde e os serviços de saúde
(e ignoram ou desvalorizam esses 

efeitos quando eles se materializam);
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Democratizar ... aprofundar o contrato 

social da saúde  

Todos temos um papel a desempenhar
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“… (É necessário) um “New, New Deal”,
como uma opção verdadeiramente 

democrática para a atual conjuntura , 
que terá necessariamente que 
incorporar os três seguintes princípios:

Primeiro, não fazer dano; 
Segundo, ajudar as pessoas a voltar ao 
trabalho 
Terceiro, investir na saúde pública”

O contrato social é essencialmente identitário. 

Diz respeito a uma comunidade concreta ... 
que através de processos políticos lhe são próprios 

aspira conseguir uma síntese virtuosa 

entre aquilo que a cada um pertence (as liberdades) e 

o bem-estar comum (compromisso social solidário)
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Soa a conversa ? ....   
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Ana Escoval, A. Rita Pedro, Setembro 2014

Exemplo 1   
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Alexandre Farto – VHILS (1987)

Alexandre Farto – VHILS
Exposição

Dissection

Museus da Eletricidade, Lisboa, 2014
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• Pintura branca, uniforme e uniformizante, envolve centenas 

de partes em que o corpo foi fragmentado, impedindo-nos o 

acesso ao conhecimento da sua estrutura e funcionamento.

• ... (Pintor da cidade) denuncia a cidade que se expande, que 

neutraliza todas as diferenças ... Que elimina especificidades, 

que ignora a individualidade dos cidadãos, que uniformiza a 

memória universal das cidades ...

• ... (branco=amnésia) ...

• ...  A beleza formal da peça não nos pode fazer esquecer a 

imagem fria e desumana que transporta.   
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You reached the target
but missed the point

Portadores obrigatórios das más notícias, disfunções 
e incompetências do sistema 
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Portadores obrigatórios das más notícias, disfunções 
e incompetências do sistema 

Centros de saúde antigos

Autonomia com
responsabilidade

RR

Reforma 

dos cuidados de saúde primários
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Novos centros de saúde

Autonomia com
responsabilidade

ACONTECIMENTO 
EXTRAORDINÁRIO
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Ilha?
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Gestão estratosférica, longe das pessoas, 

feita de normas monótonas, inadaptáveis às realidades locais, 

sem nenhuma conversação construtiva 

Exemplo 2   
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Prestar contas ao cidadão-proprietário

Lei n.º 41/2007, D.R. n.º 163, Série I de 2007-08-24 AR 

Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos     utentes 
do Serviço Nacional de Saúde

………..

2 — A Carta dos Direitos de Acesso define:

a) Os tempos máximos de resposta garantidos;

b) O direito dos utentes à informação sobre esses tempos.

3 — A Carta dos Direitos de Acesso é publicada anualmente em anexo à portaria que fixa os tempos 
máximos garantidos.

4 — A Carta dos Direitos de Acesso é divulgada no portal da saúde e obrigatoriamente afixada em 
locais de fácil acesso e visibilidade em todos os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, bem 

como em todos os que

tenham convencionado a prestação de cuidados de saúde aos seus utentes. 

Garantia de acesso oportuno a cuidados de saúde de qualidade 

Capital humano do SNS
- Menos remunerações

- Piores condições de trabalho

- Emigração

- Aposentação – ida para os privados

- Piores expectativas de reforma

- Futuro “sombrio” - ameaça da sustentabilidade

- Sem monitorização, sem resposta

Isabel do Carmo, 2013
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Exemplo 3   

• Jeff Koons (B. 1955) 

• Balloon Dog (Orange) 

• mirror-polished stainless steel with 

transparent color coating 

• 121 x 143 x 45 in. (307.3 x 363.2 x 114.3 cm) 

• Executed in 1994-2000. This work is one of 

five unique versions (Blue, Magenta, Orange, 

Red, Yellow). 
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POST-WAR AND CONTEMPORARY EVENNING SALE

New York, Rockefeller Plaza - 12 November 2013

Price Realized: $58,405,000

Jeff Koons, 1955 – Ballon Dog (orange)     
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This work in stainless steel is one of the most 

beloved of all contemporary sculptures 

because it celebrates childhood, hope and 
innocence.

This work in stainless steel is one of the most 

beloved of all contemporary sculptures 

because it celebrates childhood, hope and 
innocence.

Inspirar, encher, aspirar, acreditar ....

Pertencer, fazer parte .... 

Expirar, esvaziar,  desistir, acabar ... 

Deixar de fazer parte
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Jeff Koons, 1955 – Ballon Dog (orange)     

1. Macro-enquadramento normativo 

Programas nacionais de saúde 
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PLANO LOCAL DE SAÚDE   

Reforça ações críticas em curso

1. Macro-enquadramento normativo 

2. Ação local organizada

Inova com um conjunto       

seletivo de novas ações  

PLANO LOCAL DE SAÚDE   

1. Macro-enquadramento normativo 

2. Ação local organizada

Muito seletivo

Fácil de comunicar

Compromisso

Mobiliza - inspira

Resultados tangíveis
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Para além do Estado-nação ...    

Os patrimónios que vem do passado

(capital patrimonial) recapitalizam-se

mais depressa que o ritmo de progressão

da produção e dos salários.

... O passado come o futuro

As desigualdades (daqui resultantes) são 

Insustentáveis. 

A transparência económica e financeira ...

(são) também um desafio 

para a governação democrática

e para a participação (dos cidadãos) 

nas decisões (de interesse comum) 
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Aneurin Bevan, fundador do NHS, em 1948 

“Devemos estar orgulhosos pelo facto de, apesar das 

nossas ansiedades financeiras e económicas,

termos  sido capazes de fazer o que de mais 
civilizado há no mundo: pôr o bem-estar dos doentes 

acima  de qualquer outra consideração”
Citado em “Body Economic”, 2013

Cavalos de Vento

(Alegoria de capa)

....

Onde prenderei estes cavalos
de vento na tarde fria

se foi o destino a marca-los
com o ferro da rebeldia?

....
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SNS é o um património moral

Irrenunciável da nossa Democracia

porque é indispensável à cidadania,

à dignidade individual 

e à justiça coletiva 

Ter um país para viver


