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Comunicado de Imprensa 

Sistema de cuidados de saúde português 

baixa cada vez mais na classificação do 
consumidor de serviços de saúde 

na União Europeia 
 

Bruxelas, 13 de Novembro de 2008 

 

Portugal ocupa apenas o 26.° lugar no sistema de cuidados de saúde ao consumidor  na 

Europa, segundo o Euro Health Consumer Index (Índice Europeu do Consumidor dos 

Serviços de Saúde) de 2008, publicado hoje em Bruxelas. Trata-se de uma queda em 

relação aos anos anteriores em que fora respectivamente 16.° e 19.°, colocando 

Portugal entre os novos membros da UE e os países candidatos à adesão. O Euro Health 

Consumer Index (EHCI), inquérito anual dos cuidados de saúde na UE, classificou o 

sistema de saúde português em 26.° entre 31. Os Países Baixos estão no topo da 

classificação com uma pontuação de 839 pontos, seguidos da Dinamarca (vencedor do 

Índice da Diabetes em 2008), Áustria (vencedor do EHCI em 2007), Luxemburgo e 

Suécia.  

 

Em seis categorias, abrangendo 34 indicadores de desempenho, Portugal obtém apenas 507 

pontos em 1 000 possíveis, o que coloca o sistema português nos lugares mais baixos da 

classificação, juntamente com a Polónia, Roménia ou Bulgária. Uma das razões subjacentes ao 

sistema de saúde português é que o acesso aos cuidados de saúde é um dos piores da Europa. 

“Portugal ainda não  conseguiu resolver o seu problema de acesso / de tempo de espera de 

tratamento, o que tem graves implicações para os pacientes e a capacidade do sistema em 

prestar cuidados”, disse o Dr. Arne Björnberg, Director de Investigação do Euro Health Consumer 

Index.  

 

O que mais pode ser feito em Portugal? 

 

“A transparência asseguraria que os pacientes pudessem fazer escolhas com conhecimento de 

causa para obterem os melhores cuidados possíveis. Geralmente, esta característica é muito 

importante, ainda mais quando o desempenho é tão fraco como o português”, afirma o 

presidente da Health Consumer Powerhouse, Mr. Johan Hjertqvist, ao analisar os resultados do 

Índice. 

  

Sobre o Índice 

 
O Euro Health Consumer Index é a classificação anual dos sistemas de saúde nacionais da Europa 

em seis áreas: direitos e informação dos pacientes, e-Saúde, tempos de espera para tratamento, 

resultados, variedade e alcance dos serviços prestados e produtos farmacêuticos. O inquérito 

abrange 31 países. Publicado pela primeira vez em 2005, o EHCI é compilado a partir de 

estatísticas públicas e de pesquisa independente. O produtor é a Health Consumer Powerhouse 

que organiza a análise e a informação. Como todos os outros Índices HCP, a organização coloca o 

consumidor numa posição central. 

 



 

 
Office Brussels: Rue Fossé aux Loups 34, B - 1000 Brussels, Belgium  
Phone: +32 (0) 2 218 73 93 Fax: + 32 (0) 2 218 73 84 
media@healthpowerhouse.com  www.healthpowerhouse.com 

Comunicado de Imprensa 

 

 

Para mais informações e consulta do relatório explicativo: 

http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html 

 

Sobre a Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 

 

Pessoa de contacto da Health Consumer Powerhouse: Srª Kajsa Wilhelmsson, +32 (0) 496-23 55 
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