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Resumo: 

As pessoas com menores rendimentos e as populações habitantes no interior do país 
têm mais dificuldades de acesso aos serviços públicos de saúde. A desigualdade no 
acesso aos tratamentos e aos cuidados de saúde é agravada pela escassez de recursos 
materiais e humanos provocada pelo desinvestimento no setor sentido especialmente 
a partir de 2011, quando iniciou a implementação do programa de assistência 
económica e financeira (PAEF). 

No contexto da implementação das medidas de contenção constantes no PAEF, foi 
assumido que a necessária reforma do SNS deveria estar consolidada a médio prazo. 
Para este efeito, foram convocados os esforços de investigadores das ciências 
biomédicas e da bioengenharia, das TIC, da economia da saúde, da gestão das 
organizações e de outras ciências sociais, para que, colaborativamente, informem as 
políticas públicas sobre como tornar o sistema simultaneamente eficiente e eficaz. Na 
sequência, tem sido observado um interesse particular na exploração da articulação de 
elementos e estruturas da saúde digital, da medicina de precisão/personalizada e do 
modelo de cuidados de saúde baseados em valor, como, por exemplo, em projetos do 
grupo NOVAsaúde, na Universidade Nova de Lisboa.  

A previsão é a de que a implementação de inovações tecnológicas e científicas e de 
novos modelos económicos e de gestão irá provocar transformações na governação do 
SNS que terão implicações não apenas na eficácia dos tratamentos e dos cuidados e na 
eficiência dos serviços, mas também nos modos como os indivíduos e as populações 
acederão aos serviços públicos de saúde no futuro próximo. Antecipando cenários, 
esta comunicação propõe uma reflexão sobre a hipótese de essas transformações 
poderem solucionar o problema da igualdade de acesso das populações aos serviços 
públicos de saúde, ou se, pelo contrário, tenderão a agravá-lo.  
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