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Sumário
1. Por solicitação do Ministério da Saúde, são feitas avaliações de várias políticas seguidas no período 20112015 (a presente legislatura). Nem todas as políticas produzem efeitos que sejam já visíveis. A possibilidade
de quantificação e identificação de resultados com políticas específicas varia com a medida (ou medidas)
considerada. Procurou-se uma visão quantitativa, e de regularidade, em detrimento de casos pontuais
extremos.
2. A cobertura dos cuidados de saúde primários, o acesso ao médico de família, foi um objectivo claramente
traçado para esta legislatura. O resultado desejado de todos os residentes em Portugal terem um médico de
família não foi conseguido, apesar do progresso realizado. A este respeito, o Ministério da Saúde informou
que procedeu à contratação de todos os médicos disponíveis e que teve de enfrentar o efeito adverso de
reformas antecipadas de médicos.
3. O progresso de cobertura por médico de família é visível nos valores agregados, que podem esconder
variabilidade a nível das unidades de saúde e na sua distribuição geográfica. A análise ao nível da unidade
funcional (unidades de saúde familiar de tipo A e de tipo B, unidades de cuidados de saúde personalizados)
revela que a evolução no sentido de uma maior cobertura nacional pelos cuidados de saúde primários no
sentido de atribuição de médico de família se manteve na presente legislatura. Se algum efeito houve foi o de
reforço desta tendência positiva. Como há unidades que mudam de estatuto (de unidades de cuidados de
saúde personalizados para unidades de saúde familiar), é necessário ter em conta o efeito de composição dos
grupos quando se olha para a proporção de utentes sem médico de família segundo o tipo de unidade.
Globalmente, a evolução conseguida na cobertura da população por médico de família atribuído ficou aquém
do desejado. Note-se que os cidadãos sem médico de família atribuído podem, em qualquer caso, recorrer aos
cuidados de saúde primários disponíveis no Serviço Nacional de Saúde. Esta conclusão corrobora outras
informações e análises, nomeadamente as constantes dos relatório anuais sobre acesso a cuidados de saúde
publicados por entidades oficiais.
4. Um segundo aspecto associado com os cuidados de saúde primários que normalmente recebe menor atenção
é a cobertura de natureza geográfica. Numa análise nova deste aspecto, utilizando curvas de concentração
para a proporção de utentes sem médico de família em função do poder de compra da população servida por
cada unidade funcional (qualquer que seja o seu tipo), encontrou-se uma redução destas assimetrias de
natureza geográfica. Isto é, a existência de utentes sem médico de família tem, nos dias de hoje, menor
diferença de incidência geográfica face ao que sucedia em 2011.
5. Um terceiro aspecto dos cuidados de saúde primários é o desenvolvimento de atividades de prevenção. Não
sendo possível uma identificação de efeitos causais de atividades de prevenção para menor carga de doença
no período em análise com os dados disponíveis, focou-se a atenção nos indicadores de processo. A
realização de intervenções de prevenção por parte dos cuidados de saúde primários manteve, durante estes
quatro anos, uma trajetória de melhoria, mais pronunciada nos aspectos de qualidade que nos aspectos de
eficiência, com alguma ambiguidade nos indicadores de acesso (aumento de consultas, redução de visitas
domiciliárias de enfermagem). No aspecto de eficiência, a evolução terá sido em grande medida determinada
pela evolução dos preços dos medicamentos, não sendo possível distinguir o que possa ter sido efeito de
menor prescrição de efeito de menor preço nas despesas com medicamentos por utente. Em contrapartida,
nos aspectos de qualidade (indicadores de prevenção), a evolução é regular e sistemática ao longo dos
quatros anos 2011-2014.
6. O papel da satisfação dos utentes com o sistema de saúde é crescentemente um indicador sobre o
funcionamento desse mesmo sistema de saúde. Complementando os resultados do inquérito de satisfação
realizado pela Direção-Geral de Saúde, a análise das dificuldades financeiras no acesso a cuidados de saúde
(medicamentos, consultas, exames e custos de transporte para consultas) revela que há um número pouco
elevado de pessoas que indica a existência dessas dificuldades. Essas dificuldades não surgem de forma
aleatória, identificando-se como grupos mais vulneráveis, sem surpresa, os desempregados e os reformados.
Nalguns casos essa vulnerabilidade, medida pela probabilidade de apresentarem dificuldades financeiras, é
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pouco expressiva. Por exemplo, no caso de custos de transporte, essa probabilidade difere menos de três
pontos percentuais. O efeito cumulativo é no entanto relevante. Um desempregado, face a uma pessoa
empregada, tem uma probabilidade cerca de 16 pontos percentuais superior de ter pelo menos uma das quatro
dificuldades financeiras de acesso analisadas.
A análise da utilização efetiva do sistema de saúde motivou a realização de um inquérito a uma amostra
representativa da população. Os resultados sugerem que apenas uma pequena franja da população não
procurou ajuda no sistema de saúde da última vez que se sentiram doentes nos últimos 12 meses (em ambos
os anos, sendo que a diferença entre eles não é significativa). A grande maioria dos indivíduos declarou que o
motivo para não terem procurado ajuda no sistema de saúde era o facto de a seu estado clinico não ser grave.
Ainda que este indicador esteja baseado numa análise subjetiva do indivíduo, sugere que a maioria dos casos
em que as pessoas não procuram ajuda nos cuidados de saúde são episódios que, pela sua natureza, não
requerem uma intervenção de profissionais de saúde (esta teria um beneficio adicional reduzido).
Apenas uma minoria da população declarou ter sentido dificuldades, pelo menos uma vez, no acesso aos
cuidados de saúde. A principal fonte de despesa no acesso aos cuidados de saúde é, segundo os cidadãos, o
gasto com medicamentos prescritos pelo médico e, de seguida, o gasto com as taxas moderadoras, embora
sem evitarem, de forma generalizada, a utilização dos serviços de saúde. É ainda plausível concluir que não
existem grandes barreiras no acesso aos cuidados de saúde devido à situação laboral do trabalhador.
Os resultados indicam que as barreiras sentidas pelos indivíduos no acesso aos cuidados de saúde têm um
claro gradiente económico, sendo que as classes socioeconómicas mais desfavorecidas enfrentam, em média,
maior probabilidade de enfrentar uma dificuldade no acesso ao sistema de saúde, mesmo que
quantitativamente a utilização seja pouco influenciada por estas barreiras. Globalmente, não existe evidência
estatística que tenha existido um aumento de barreiras no acesso aos cuidados de saúde, entre 2013 e 2015.
Sobre a utilização necessária e oportuna não realizada, concluiu-se que apenas uma proporção bastante
reduzida da população referiu ter procurado auxílio no sistema de saúde da última vez que se sentiram
doentes devido à deterioração da sua situação clinica por não ter procurado ajuda médica anteriormente.
Globalmente, a principal conclusão é que não há, nem houve, uma situação generalizada de falta de acesso a
cuidados de saúde quando estes deveriam ser utilizados. Este aspecto complementa a análise das barreiras de
acesso.
A análise da eficácia da medida de atribuição pró-ativa da nota informativa aos utentes, contendo informação
relativa aos custos médios dos serviços empregues tem como base dados relativos à utilização das urgências
de cinco entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde. A entrega da nota informativa, inicialmente
um projeto piloto (2012), foi um projeto alargado à globalidade do Sistema Nacional de Saúde em 2013. Nas
unidades hospitalares analisadas a taxa de entrega – rácio entre o total de entregas e o total de episódios – tem
variações, em sentidos opostos, bastante acentuadas ao longo do tempo e mantém-se, no agregado, a níveis
reduzidos.
Relativamente à alteração dos comportamentos dos utentes, os resultados obtidos sugerem que a medida
parece não resultar numa diminuição da procura dos serviços de urgências, mas antes promover um aumento
da procura dos mesmos, o que não deixa de ser uma surpresa a necessitar de aprofundamento.
Uma das prioridades na área da Saúde foi a promoção e intensificação da cirurgia de ambulatório.
Estabeleceu-se como objetivo a atingir em 2015, uma taxa efetiva de 60% de cirurgias de ambulatório, no
total de cirurgias. Várias medidas foram tomadas para a promoção da cirurgia de ambulatório: incentivos
financeiros em função da performance dos hospitais; reabilitação e criação de infraestruturas; introdução da
monitorização via benchmarking; revisão das tabelas de preços para as cirurgias de ambulatório; (v)
utilização de novos fármacos e, por conseguinte, de novos procedimentos que facilitem a utilização da
cirurgia de ambulatório.
As taxas alcançadas, e corroboradas noutros estudos, indicam que o objectivo quantitativo de cirurgias de
ambulatório em si foi alcançado. Menos claro é qual o instrumento, ou instrumentos, que tiveram mais efeito
ou o efeito decisivo. No que concerne aos incentivos financeiros e monitorização via benchmarking os
resultados obtidos indicam que não foram o aspecto central para se alcançar elevadas taxas de cirurgia de
iv

Nova Healthcare Initiative – Research / Universidade Nova de Lisboa

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ambulatório. Já relativamente à reabilitação e criação de novas infraestruturas (em seis unidades/centros
hospitalares), os resultados conseguidos sugerem a falta de eficácia desta medida na maioria dos casos, quer
no aumento da taxa, quer no acentuar da tendência, tendo muitas vezes um efeito negativo da taxa de cirurgia
de ambulatório verificada. Não foi possível retirar conclusões quanto ao papel das restantes medidas.
As despesas com medicamentos vendidas em ambulatório – total, do SNS com as comparticipações dos
medicamentos, e do utente – diminuíram aproximadamente 12%. Esta diminuição foi a consequência de uma
grande descida dos preços dos medicamentos que conseguiu contrariar o aumento do consumo sobre a
despesa total, e sobre a despesa pública em medicamentos. O aumento do consumo de medicamentos
aconteceu por duas vias. Por um lado, houve um aumento do consumo dos medicamentos que já existiam no
mercado. Por outro lado, novos medicamentos que entraram entretanto no mercado contribuíram também
para a expansão do consumo. A diminuição da despesa total com medicamentos em ambulatório decorreu de
reduções de preço e não de diminuição de acesso ao medicamento. A diminuição da despesa pública com
medicamentos não assentou na redução da comparticipação do Serviço Nacional de Saúde.
Entre 2011 e 2014, houve um aumento do número total de medicamentos genéricos no mercado e uma
diminuição do número total de medicamentos de marca. Os medicamentos genéricos representaram
anualmente sempre mais de 70% das entradas de novos medicamentos no mercado e, por cada medicamento
de marca que saiu do mercado, entraram, entre mais de 4 e 5 medicamentos genéricos. Em termos de
dinâmica de mercado, houve cada vez menos entradas de novos medicamentos no mercado em ambulatório,
cada vez menos saídas de medicamentos do mercado, e o número de medicamentos que permaneceram no
mercado por mais anos aumentou. Tudo isto sugere que o mercado do medicamento em ambulatório está a
estabilizar.
Várias das medidas adoptadas no campo do medicamento foram no sentido de aumentar a concorrência no
mercado do medicamento em ambulatório, nomeadamente através da prescrição por DCI da substância ativa
e do aumento da quota de mercado dos medicamentos genéricos. Os dados indicam que qualitativamente os
objetivos foram largamente atingidos.
É ainda analisada a evolução da quota de pseudo-genéricos, isto é todos os medicamentos genéricos e todos
os que, não sendo genéricos, já sofreram o efeito, no seu preço, da entrada dos genéricos no mercado, que
também se mostra alta, e a aumentar no período em análise.
A avaliação geral, quanto à evolução dos tempos de decisão para entrada de novos produtos no mercado em
ambulatório, que emerge após a análise do período 2008-2014 e em maior detalhe 2011-2014, o período da
legislatura atual, no que diz respeito aos tempos de decisão é positiva.
Há uma tendência descendente na média mensal dos tempos totais de decisão, que representam o tempo que
uma empresa demora desde a intenção de entrada no mercado, até à decisão por parte do regulador. Esta
tendência mantém-se no que diz respeito ao tempo tomado apenas pelo regulador, que tem vindo a diminuir
de ano para ano, mostrando que os picos de demora ao longo do tempo são explicados pelo tempo tomado
pelas empresas, durante os processos de decisão. Também a variabilidade ou dispersão dos tempos de
decisão tem diminuído. É ainda encontrada evidência de uma curva de aprendizagem nos pedidos de
admissão ao mercado, significando que o aumento da experiência das autoridades competentes, por
substância ativa, tem estado associado com uma diminuição do tempo tomado pelo regulador a decidir sobre
a sua admissão ao mercado.
No campo da saúde mental, uma área que poderá ser especialmente pressionada nos momentos de crise
económica, a primeira conclusão é o aumento do número de internamentos nos hospitais cuja área de
influência abrange concelhos com uma taxa de desemprego elevada. Adicionalmente, este aumento tem sido
feito a um ritmo menor ao longo do período da crise económica. O SNS tem enfrentado uma pressão
adicional no lado da procura por cuidados de saúde mental o que se tem traduzido numa menor qualidade da
resposta hospitalar, medida pelas taxas de readmissão hospitalar. Por outro lado, o aumento do número de
internamentos mostra uma capacidade do Serviço Nacional de Saúde acomodar uma maior pressão de
procura.
v
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23. Quanto aos suicídios, é possível afirmar que a evolução da taxa de suicídio foi melhor do que aquilo que se
podia prever com base nos dados antes da crise económica. Ou seja, a tendência de crescimento da taxa de
suicídios associada com a fase baixa do ciclo económico foi menos pronunciada do sugeria a experiência
passada em Portugal. Esta evolução menos desfavorável do era antecipável, ainda que tenha associado um
aumento dos suicídios, poderá resultar de fatores protetores presentes na sociedade portuguesa ou de uma
melhor resposta do Serviço Nacional de Saúde, não havendo possibilidade de distinguir entre as duas
explicações alternativas (ou determinar a contribuição de cada uma).
24. Analisou-se ainda um problema recorrente no Serviço Nacional de Saúde: as dívidas em atraso. Desde 2012
que o ritmo de crescimento dos pagamentos em atraso tem tido grande regularidade mensal. É interrompido
por períodos em que verbas adicionais são colocadas à disponibilidade dos hospitais mas esgotando-se o
efeito dessas verbas, retoma-se o ritmo histórico. Desvios a este padrão (fora de épocas de regularização de
dívidas) têm sido de curta duração. Nos efeitos de final de ano, o Ministério da Saúde assinalou que existem
ainda transferências de montantes adicionais aos contratos-programas, relativos a produção acrescida, e
rappel e créditos por parte da indústria farmacêutica, que contribuem para que seja possível diminuir dívida
nesse momento. Entendendo-se a existência de pagamentos em atraso como sendo reflexo de problemas de
gestão nos hospitais, não há ainda resultados visíveis das várias transformações legais (Lei dos
Compromissos e Pagamentos em Atraso e suas alterações) e organizacionais (os vários aspectos das
propostas do Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar que têm sido adoptados e aplicados).
25. Uma análise dos valores macro da saúde em Portugal no contexto internacional da OCDE, confrontando
resultados (medidos pela esperança de vida à nascença e aos 65 anos) com recursos usados (despesa em
saúde) e características do sistema de saúde, mostra que o sistema de saúde português é dos mais eficientes
(embora não o mais eficiente) nestas comparações internacionais. A sua posição relativa melhorou nos
últimos três anos de dados minimamente completos (2011-2013) para os países da OCDE. Esta melhoria não
será propriamente surpresa, pois os indicadores de esperança de vida continuaram a melhorar e a despesa
total foi contida sobretudo por restrição de preços e custos e não por menor prestação generalizada de
serviços.
26. Globalmente, a evolução registada, nos aspectos analisados, durante a presente legislatura foi positiva, apesar
de subsistirem ainda pontos de preocupação. No campo do acesso a cuidados de saúde, as barreiras de acesso
ao Serviço Nacional de Saúde, avaliadas pela utilização e necessidade de utilização da população, não são
significativas para a generalidade da população e, ao contrário do que frequentemente se assume com base
em situações episódicas, não aumentaram durante o período de crise económica. As desigualdades de
natureza geográfica reduziram-se. As desigualdades socioeconómicas continuam presentes. Os copagamentos
nos medicamentos consumidos em ambulatório continuam a ser a principal despesa direta das famílias, e a
redução dos preços, nomeadamente dos genéricos, contribuiu para atenuar os efeitos da crise económica. O
mercado de medicamentos em ambulatório teve dinâmica de entrada e saída durante este período,
aparentando estabilizar nos últimos anos. Os tempos de decisão do Infarmed melhoraram de forma clara,
situação mais visível quando se olha para a distribuição de tempos de decisão e não apenas para o tempo
médio. No funcionamento interno do Serviço Nacional de Saúde, a principal preocupação vai para a
dinâmica da criação de dívida hospitalar, mesmo que os stocks globais de dívidas dos hospitais diminui no
final de cada ano por via de injeções de capital (por diferentes designações). Em termos de comparação
internacional de eficiência macro, o sistema de saúde português tem bons resultados. Segundo indicadores de
eficiência macro similares aos usados pela OCDE, essa eficiência melhorou durante a presente legislatura,
resultado da redução de despesa e melhoria nos resultados de saúde.
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1 Introdução
Foi solicitada uma análise do impacto de políticas adoptadas na presente legislatura. O programa do XIX
Governo Constitucional, elaborado no contexto do apoio internacional a Portugal, incluiu um conjunto de
medidas na área da saúde. Não sendo possível realizar uma avaliação de todas essas medidas, foi selecionado,
pelo Ministério da Saúde, um conjunto restrito para discussão. A análise de medidas da presente legislatura
consegue captar apenas efeitos de curto e médio prazo (no caso das medidas adoptadas no início da legislatura).
Alguns impactos só serão completamente revelados num prazo mais longo, sejam impactos positivos ou
negativos.
Essa análise deverá produzir uma apreciação quantitativa, ou qualitativa em alguns casos, das medidas de política
escolhidas. A metodologia a utilizar em cada caso depende da natureza da medida, sendo umas mais susceptíveis
de análise quantitativa do que outras. Será definido, em cada capítulo, o âmbito das políticas adoptadas, o
instrumento de análise e os resultados obtidos.
Os anos da legislatura iniciada em Junho de 2011 são marcados de forma indelével pelo programa de auxílio
financeiro internacional a Portugal. Este programa de auxílio consubstanciou-se num conjunto de compromissos
de políticas públicas, que tomaram forma no Memorando de Entendimento (MoU) assinado com as entidades que
tiveram intervenção na ajuda financeira internacional a Portugal. Esse conjunto de entidades ficou conhecido pela
designação de Troika e inclui o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário
Internacional. No campo da saúde, foram acordados múltiplos compromissos de atuação, abarcando de forma
ampla todo o sector público de financiamento e de prestação de cuidados de saúde. O Ministério da Saúde tem
enfatizado o “contexto absolutamente extraordinário” desta legislatura ditado pelos cortes de despesa exigidos no
âmbito deste processo. Sendo factual a existência dessas exigências e os condicionalismos sobre as políticas
públicas de saúde que delas resultam, é de reconhecer igualmente que algumas das medidas teriam
provavelmente maior dificuldade de aceitação, mesmo no processo governamental, caso não houvesse esse
contexto. O exemplo mais evidente é o de cortes salariais nos profissionais de saúde que trabalham no sector
público (aspecto não incluído no conjunto de assuntos a abordar, surgindo apenas indiretamente na análise da
eficiência macro do sistema de saúde).
Face às reformas iniciadas nas legislaturas anteriores e aos condicionalismos ditados pela situação das contas
públicas, o grande desafio que se colocava era o de garantir a capacidade assistencial do Serviço Nacional de
Saúde, mais do que encetar novos conjuntos de reformas na organização do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Alguns dos compromissos assumidos no âmbito do Memorando de Entendimento constituíram, por seu lado,
pequenos passos reformistas, que podem ter tido maior ou menor impacto.
A solicitação de uma apreciação das políticas adoptadas no campo da saúde desde 2011 é uma tarefa
excessivamente ampla, dado o elevado número de medidas e iniciativas que tiveram lugar durante este período.
Atendendo a que houve, e há em curso, outras avaliações da evolução do sector público da saúde neste período,
delimitou-se o âmbito da presente apreciação a um conjunto limitado de áreas, cobrindo essencialmente as
questões associadas com barreiras de acesso a cuidados de saúde e com as dificuldades e reações dos cidadãos
durantes estes últimos anos.
A avaliação de políticas públicas pode adoptar diferentes perspectivas de análise, com distintas atenções aos
aspectos de processo (como são construídas e implementadas as políticas? quais os atores e os factores
contextuais relevantes?) e aos aspectos de resultados (as políticas adoptadas produziram os resultados esperados?
Produziram resultados positivos do ponto de vista do bem-estar social?).
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Toma-se aqui uma perspectiva de avaliação dos resultados das políticas adoptadas, procurando medir o impacto
(benefícios e custos) das medidas tomadas, e em que medida alcançaram os objectivos especificados, embora
nalguns casos os objectivos tenham uma natureza bastante genérica.
A avaliação dos resultados das políticas públicas é diferente da noção de auditoria, na medida em que esta última
procura verificar em que medida o processo seguiu critérios pré-determinados. É também diferente de uma
atividade de monitorização, que implica um acompanhamento contínuo, com recolha de informação de rotina.
A abordagem seguida está próxima do que se designa por avaliação sucessiva de impacto da legislação, com a
distinção importante de frequentemente não se referir a uma medida em particular e sim a um conjunto de
medidas ou políticas tomadas com um mesmo objectivo genérico.
Uma dificuldade óbvia que se encontra na análise proposta é a abrangência dos objectivos das diversas medidas,
muitas vezes abertos a diferentes interpretações. Por outro lado, escolher uma medida em particular, além de se
perder a visão de contexto, significa que o seu resultado isoladamente será provavelmente pequeno. A
identificação precisa do impacto de uma medida (ou conjunto de medidas) necessita de ser muito clara quanto à
forma como separa o efeito dessas medidas do resto das influências possíveis.
Previamente à apresentação do conjunto de informação recolhido para dar resposta à pergunta de qual a evolução
registada nos últimos quatros anos, é útil ter um enquadramento geral do que foram os condicionalismos criados
pelo Memorando de Entendimento. O programa formal de ajustamento terminou no Verão de 2014, embora
continue a haver um acompanhamento próximo da economia portuguesa, e das políticas públicas, por parte das
organizações internacionais que emprestaram fundos a Portugal na tabela do auxílio de emergência. Dentro do
enquadramento da União Europeia, há ainda as Recomendações Específicas a cada país.
As dezenas de medidas contidas no Memorando de Entendimento podem ser organizadas de acordo com nove
grandes áreas: taxas moderadoras; sector do medicamento; padrão de prescrição de medicamentos e de meios
complementares de diagnóstico e terapêutica; gestão de prestação de cuidados de saúde no Serviço Nacional de
Saúde; cuidados de saúde primários; capital humano e profissionais de saúde; subsistemas de saúde; redução de
benefícios fiscais; e relações de aquisição de bens e serviços de saúde ao sector privado, com e sem fins
lucrativos (sector social). É fácil constatar que as intervenções implicadas pelas medidas do Memorando de
Entendimento e adoptadas na presente legislatura afectam praticamente todas as áreas onde o Serviço Nacional
de Saúde ou o Estado se encontra presente.
Dentro destas áreas, muitas medidas foram previstas e aplicadas. Numa visão muito geral, para os aspectos e
medidas que exigiam uma ação legislativa, esta ocorreu normalmente de forma rápida, dentro do calendário
previsto. Os aspectos que envolvem alterar comportamentos e organizações do Serviço Nacional de Saúde têm
um tempo de construção mais lento e defrontam mais barreiras.
Não havendo possibilidade de avaliar e tratar todas as medidas adoptadas, foram selecionadas áreas ou medidas
particulares, como referido previamente.
No sector do medicamento, serão tratadas a promoção dos genéricos (que incluiu medidas como a prescrição por
DCI, alteração do mecanismo de resolução de litígios de propriedade intelectual, definição de um único ponto de
contacto para a introdução e comparticipação de medicamentos, etc.) (capítulos 10 e 11) e a evolução da despesa
com medicamentos em ambulatório (capítulo 9).
No campo da gestão do Serviço Nacional de Saúde, diversos aspectos podem ser incluídos, como a reorganização
da rede hospitalar, publicação de orientações (normas de orientação clínica), monitorização do padrão de
prescrição, desenvolvimento de concursos de aquisição centralizada de bens e serviços, regularização de dívidas,
etc. Destas várias possibilidades, serão focados os aspectos de regularização de dívidas geração de pagamentos
em atraso (capítulo 13), a introdução de nota informativa aos cidadãos do custo da sua utilização do Serviço
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Nacional de Saúde (capítulo 7) e uma medida mais específica, aumento da taxa de cirurgia de ambulatório
(capítulo 8).
Os cuidados de saúde primários são um dos aspectos centrais no acesso a cuidados de saúde, e são tratados no
capítulo 2. Espera-se também que o melhor funcionamento dos cuidados de saúde primários, nomeadamente em
termos de atividades de prevenção da doença e promoção da saúde, resultem em menor recurso a cuidados
diferenciados. Saber se há evidência desses efeitos é aspecto importante para definição de futuras políticas, pelo
que é de grande importância documentar e conhecer o que se passou nos cuidados de saúde primários neste
aspecto (capítulo 3). Mais geral é a visão sobre barreiras de acesso a cuidados de saúde, que incluem diversos
elementos que poderão ter sido influenciados pelos tempos de crise económica e financeira de três quartos da
presente legislatura, procurando quantificar estas barreiras e ver a sua evolução recente, 2013 a 2014 (capítulos 5
e 6). Também a satisfação dos utentes com Serviço Nacional de Saúde é relevante (capítulo 4). Um dos aspectos
de saúde específicos associado com este período foi a saúde mental, que presumidamente terá tido uma procura
acrescida durante estes últimos quatro anos, que importa documentar e identificar de forma mais precisa (capítulo
12). Uma visão mais global de eficiência do sistema de saúde é tratada no capitulo 14.
Os capítulos que se seguem reportam os resultados preliminares das análises realizadas. Deu-se preferência ao
tratamento de informação que gerasse conhecimento novo sobre o sistema de saúde português, e em particular
sobre o Serviço Nacional de Saúde. Não se procurou fazer uma recensão exaustiva dos trabalhos e estudos
existentes sobre o sector da saúde em Portugal nos últimos anos. As referências bibliográficas registam apenas os
elementos essenciais utilizados na análise de cada capítulo, não tendo como objectivo a exaustividade do
conhecimento sobre a realidade nacional neste período. Devido à extensão das análises produzidas, optou-se por
reportar apenas os resultados essenciais, libertando o texto tanto quanto possível da apresentação dos resultados
técnicos, que são disponibilizados num Volume Complementar. Procurou-se prestar toda a informação necessária
para que seja possível seguir os argumentos e as linhas de análise utilizadas, remetendo o leitor que procure mais
esclarecimentos para Volume Complementar.
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2 Acesso: Garantir a cobertura de cuidados de saúde primários
Ana Moura, Pedro Pita Barros
“garantir a cobertura dos cuidados de saúde primários, assegurando o acesso a um médico de família à
generalidade dos cidadãos, minimizando as atuais assimetrias de acesso e cobertura de natureza
regional ou social”, Programa do XIX Governo Constitucional, p.98.

2.1 Descrição do problema
Os cuidados de saúde primários são amplamente reconhecidos como o principal pilar do Serviço Nacional de
Saúde (SNS). A natureza das suas funções é holística, abrangendo a prevenção e prestação de cuidados de saúde
na doença, a promoção da saúde, a continuidade de cuidados e a articulação com outros serviços de saúde.
Idealmente, os cuidados de saúde primários constituirão o primeiro ponto de contacto do cidadão com o SNS. No
entanto, estes são frequentemente subtilizados pela população, em detrimento de idas à urgência hospitalar. O
facto do acesso a cuidados de saúde primários estar longe de ser o desejado, no sentido de requerido para
satisfação das necessidades da população, pode ser uma das causas desta situação.
A percentagem da população que não tem um médico de família atribuído é tradicionalmente significativa. De
acordo com o Relatório Anual sobre o Acesso a Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos do SNS e Entidades
Convencionadas relativo ao ano de 20141, publicado pela ACSS, 16,6% dos utentes inscritos em unidades
funcionais (UF) da rede de cuidados de saúde primários, como sendo as Unidades de Cuidados de Saúde
Personalizados (UCSP) ou as Unidades de Saúde Familiar (USF), não tinha médico de família atribuído em 2011.
É, pois, natural que haja uma preocupação com o acesso a cuidados de saúde em termos de políticas de saúde.

2.2 Descrição das medidas adoptadas
No início da sua legislatura, o Ministro da Saúde avançou com a promessa de que, no final de 2014, todos os
portugueses teriam um médico de família2. O objectivo concreto expresso no Plano do XIX Governo
Constitucional consistia em “garantir a cobertura dos cuidados primários, assegurando o acesso a um médico de
família à generalidade dos cidadãos, minimizando as atuais assimetrias de acesso e cobertura regional ou social e
apostando na prevenção”3.
Para que este objectivo fosse atingido, o Ministério da Saúde reconheceu a necessidade de “reforçar o papel das
entidades integrantes da Rede de Cuidados de Saúde Primários, criando mecanismos que permitam e induzam a
autonomia de gestão de cuidados primários por parte dos profissionais de saúde, entidades privadas ou sociais,
mediante o aumento da oferta com a racionalização de recursos”4.
De forma a garantir esta cobertura universal da população no que toca ao acesso aos cuidados de saúde primários,
foi assinado, em 14 de Outubro de 2012, o primeiro de dois acordos entre os Ministérios da Saúde e das Finanças
e os representantes dos dois sindicatos médicos.
Uma das medidas contempladas neste acordo prendia-se com o aumento do número de utentes na lista do médico
de família, dos 1.550 verificados à data, para 1.900 utentes. Esta medida foi formalizada no Decreto-Lei nº 266D/2012, publicado em 31 de Dezembro de 2012. As expectativas do Ministério da Saúde eram de que, numa
1

Documento disponível em http://goo.gl/RQN7mQ. Consultado em 12 de Setembro de 2015.
De acordo com notícia da RTP, datada de 11 de Janeiro de 2012 e disponível em http://goo.gl/ng7fUu.
3
O Plano do XIX Governo Constitucional encontra-se disponível em http://www.parlamento.pt/Documents/prg-XII-1.pdf.
Consultado em 24 de Maio de 2015.
4
Programa do XIX Governo Constitucional para o Sector da Saúde, disponível em http://goo.gl/eZqPKs.
2
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primeira fase, esta medida possibilitaria atribuir um médico de família a 700.000 utentes, sendo que o objectivo
seria atingir 1 milhão de utentes a médio prazo5.
Esta medida foi acompanhada pelo reforço da rede de cuidados de saúde primários, como forma de minimizar
efeitos colaterais relacionados com possíveis aumentos do tempo de espera para consulta nas unidades de
cuidados de saúde primários. No geral, as medidas adoptadas pelo XIX Governo Constitucional atuam sobre três
eixos determinantes da cobertura:
i)

Aumento do número de médicos de família: neste âmbito foram abertos concursos para novos
especialistas, houve um aumento de vagas na especialidade de Medicina Geral e Familiar, foram
adoptadas medidas com vista à fixação de médicos em zonas do interior do país e com menor
acessibilidade. Adicionalmente, foi feita a contratação de serviços de consulta a IPSS, bem como o
recrutamento de médicos estrangeiros e de médicos aposentados.

ii)

Aumento do número de utentes por médico de família: A medida sobre a qual recai a análise do
presente capítulo enquadra-se neste eixo, tenho sido acompanhada por outras medidas. Nomeadamente,
e ainda no Decreto-Lei nº 266-D/2012, foi alargado o horário de trabalho dos médicos das 35 para as 40
horas semanais. Procedeu-se também à optimização geográfica da distribuição e utilização de recursos
médicos.

iii)

Aumento da produtividade do médico de família: Neste eixo cabem, entre outros, a abertura de novas
USFs e a passagem de USFs modelo A para modelo B. Ambos estes pontos estão em conformidade
com o que foi acordado no Memorando de Entendimento assinado no âmbito da ajuda financeira
internacional a Portugal.

Adicionalmente, foi instituída a publicação periódica de um relatório de acesso aos CSP por parte da ACSS,
como forma de contribuir para um conhecimento generalizado das condições de acesso. O relatório tem uma
natureza essencialmente descritiva e a informação que fornece não permite responder a todas as questões
relevantes em matéria de acesso aos CSP.

2.3 Metodologia de análise
Procede-se, em primeiro lugar, a uma análise descritiva da evolução da proporção de utentes inscritos em
unidades de cuidados de saúde primários sem acesso a médico de família, por UF dos cuidados de saúde
primários, durante o período de 2009 a 2014.
Adicionalmente, utilizando análise de regressão, é estudada a relação entre a falta de cobertura e um conjunto de
características dos concelhos onde os utentes das UF residem. Estas características serão detalhadas adiante, bem
como as respectivas fontes de informação, sendo que em primeiro lugar são tecidas algumas considerações no
que toca à variável dependente.
Tem-se como variável de interesse na análise de regressão a proporção de indivíduos com inscrição ativa na UF,
a quem não foi atribuído um médico de família6. A base de dados utilizada tem uma natureza de painel, em que a
UF é a unidade de observação, sendo observada ao longo dos anos em análise. Note-se, contudo, que se trata do
que, em termos técnicos, se designa por um painel não balanceado, uma vez que nem todas as UF são observadas
ao longo de todo o período em análise (basta tomar como exemplo o caso de UFs criadas ou extintas durante o
período em análise).
5

De acordo com notícia do jornal Público “Paulo Macedo acredita que em 2014 haverá médicos de família para todos”, datada de 16
de Outubro de 2012 e disponível em http://goo.gl/Uz85K0.
6
De acordo com informação fornecida pela ACSS, o conceito de inscrição ativa abrange aqueles que no SINUS têm "Primeira
inscrição nos cuidados primários" ou "Transferido de inscrição primária”, excluindo "utentes esporádicos”, ”utentes não frequentadores" e
outras formas de inscrição.
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Para lidar com estas especificidades da variável de interesse, são utilizados modelos econométricos de natureza
fraccionária, aplicáveis a painéis não balanceados. Adicionalmente, optou-se por modelos capazes de acomodar
efeitos fixos ao nível de cada UF, dado que a proporção de inscritos em cada UF a quem não foi atribuído médico
de família pode ser influenciada por características únicas de cada unidade. Isto é, os modelos admitem a
possibilidade de existir uma influência permanente ou especifica em cada unidade.7
Os primeiros modelos estimados têm como objectivo a análise da tendência temporal exibida pela variável
dependente de uma forma mais robusta do que apenas com recurso a valores médios anuais. Assim, numa
primeira especificação, são incluídas apenas duas variáveis: Uma delas é uma variável que representa a tendência
temporal dos dados, para capturar efeitos globais. A segunda é uma variável binária cujo objectivo é identificar
eventuais alterações de tendência fruto das políticas implementadas ao longo da legislatura do XIX Governo
Constitucional (dum2012). A fim de testar a robustez desta variável binária e como forma de capturar a
possibilidade de os efeitos das políticas do atual Governo se terem começado a sentir logo em 2011, é estimada
uma especificação alternativa do modelo, em que a variável é recuada um ano (dum2011). Estas estimações são
realizadas utilizando cada um dos três métodos acima enumerados, para o total de UFs na base dados e para os
grupos de UFs que se não registaram alterações de estatuto, isto é, que se mantiveram UCSP e USF durante o
horizonte temporal em análise.
São igualmente testadas especificações extensões das anteriores, sendo adicionados indicadores a nível do
concelho de residência dos utentes inscritos em cada UF, como sendo a proporção de idosos, proporção de
crianças e proporção de mulheres, a taxa de desemprego e uma medida do poder de compra concelhio, sendo que
alguns destes indicadores eram usados na fórmula de financiamento dos cuidados de saúde primários. A
introdução destes indicadores no modelo tem como objectivo analisar a possível existência de factores que
estejam sistematicamente associados com dificuldades de acesso aos cuidados de saúde primários e, como tal,
justifiquem possíveis desigualdades existentes. Adicionalmente, o número de inscritos na UF é introduzido no
modelo como forma de acomodar a importância da dimensão de cada unidade.
Em relação às fontes de dados, estas encontram-se detalhadas na tabela 2.1. Em alguns casos, ainda não estavam
disponíveis dados para o ano de 2014, pelo que se tomou o ano de 2013 como proxy.

7

Os detalhes da metodologia encontram-se descritos no capítulo correspondente do Volume Complementar.
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Tabela 2.1: Fontes de dados e descrição das variáveis utilizadas na análise.
Variável

Descrição

Fonte

Detalhes

p_sem_mf

Proporção do total de utentes
ACSS
com inscrição ativa a quem não
foi atribuído médico de
família, por UF

anual

inscritos_tot

Total de utentes com inscrição
ativa, por UF.

ACSS

em milhares; anual

p_idosos

Percentagem de idosos

INE

% da população com idade superior a 65 anos; anual

p_crianças

Percentagem de crianças

INE

% da população com idade inferior a 15 anos; anual

sexratio

Relação de masculinidade

INE

Número de homens / número de mulheres x 100; anual

txdesemp

Taxa de desemprego

IEFP e INE (Número de desempregados / população entre os 15 e os 65
anos) x 100; anual

si

Medida do poder de compra
concelhio

Marktest

Resulta da combinação dos índices de rendimento e de
população, também calculados pela Marktest. Assume um
valor de 1000 para o total dos concelhos em Portugal
continental e permite avaliar a contribuição relativa de cada
concelho para esse total.

Fonte: Elaboração própria
Como acima mencionado, a ACSS forneceu também informação acerca do concelho de residência dos inscritos
em cada UF, o que possibilitou o cruzamento desta base de dados com indicadores a nível concelhio
disponibilizados pelas restantes fontes de dados. Em termos metodológicos, uma vez que os inscritos em cada UF
provinham de vários concelhos, foi criado um ponderador para o peso de cada concelho no total de inscritos em
cada UF. Este ponderador possibilita a criação de um “concelho fictício” cujas características são uma média
ponderada das características dos concelhos de residência dos utentes da UF em consideração. As variáveis às
quais foi aplicado o ponderador são as seguintes: p_idosos, p_crianças, sexratio, tx_desemp e si.
Deste ponto em diante, a designação destas variáveis será precedida por w para indicar que se trata da variável
após a aplicação do ponderador.
A tabela 2.2 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas ao longo da análise.

8

Nova Healthcare Initiative – Research / Universidade Nova de Lisboa

Tabela 2.2: Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas ao longo da análise
Variável

Observações

Média

Desvio Padrão

Mínimo

Máximo

p_sem_mf

4 789

0,136

0,216

0

1

inscritos_tot

4 789

13,276

8,843

0,002

69,778

w_p_idosos

4 789

20,060

5,685

10,169

44,336

w_p_crianças

4 789

14,468

2,108

5,360

19,475

w_sexratio

4 789

91,191

3,179

71,662

108,676

w_txdesemp

4 789

8,912

2,565

2,481

18,230

w_si

4 789

10,649

20,102

0

111,059

t

4 789

2011,58

1,702

2009

2014

Fonte: Elaboração própria
Por fim, caso os resultados da análise de regressão realizada revelem evidência estatística de desigualdades
geográficas na distribuição da proporção de residentes sem acesso a médico de família, são calculadas medidas
dessa desigualdade, nomeadamente curvas de concentração, que relacionam a proporção de indivíduos sem
médico de família com factores específicos de caracterização da população.
Na construção de curvas de concentração existem duas variáveis chave: uma variável que captura o agregado de
interesse e que, no presente caso, é a proporção de indivíduos com inscrição ativa em UF sem médico de família
atribuído; e uma variável que captura o nível de vida, sendo para este efeito utilizado o indicador do poder de
compra concelhio (variável w_si, anteriormente descrita).
Novamente, a análise é realizada ao nível da UF. Mais concretamente, para cada ano do horizonte temporal
analisado, as UFs são ordenadas de forma crescente de acordo com o poder de compra dos concelhos de origem
dos utentes inscritos. A concentração, por sua vez, é calculada no número de pessoas sem médico de família
atribuído. Em particular, procura-se quantificar a) a percentagem do total de pessoas sem médico de família em
Portugal que se encontra nas 10% UFs que servem uma população mais desfavorecida em termos de poder de
compra; e b) a percentagem do total de pessoas sem médico de família atribuído que se encontra nas 10% UFs
que servem a população com maior nível de poder de compra. Esta é uma forma simples de ganhar conhecimento
sobre as desigualdades de acesso, tomando como unidade de observação a UF.
Idealmente, verificar-se-ia uma igual percentagem de pessoas sem médico de família atribuído em todas as UFs,
independentemente da população que servem, correspondendo à situação em que as curvas de concentração são
coincidentes com uma recta a 45 graus (ou seja, x% das UFs que servem população mais desfavorecida tem x%
da proporção de inscritos sem médico de família atribuído). Caso as curvas de concentração não coincidam, então
a diferença entre elas traduz se as pessoas sem médico de família atribuído estão mais ou menos concentradas em
UFs que sirvam populações economicamente mais desfavorecidas.

2.4 Avaliação do resultado
Até ao momento, pouco se sabe acerca do impacto do aumento da dimensão da lista de utentes dos médicos de
família na cobertura e acesso aos cuidados de saúde primários por parte da população. A ACSS publica
regularmente informação acerca da evolução deste agregado a nível nacional. A tabela 2.3 baseia-se em
informação publicada do Relatório Anual sobre o Acesso a Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos do SNS e
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Entidades Convencionadas relativo ao ano de 2013. Com base nos dados apresentados, verifica-se, em primeiro
lugar, que foram realizadas alterações ao nível da organização da rede de cuidados de saúde primários durante o
horizonte temporal analisado. Com efeito, o número de UCSP diminuiu, ao mesmo tempo que se verificou um
aumento no número de USF. Este segundo efeito mais do que compensou o primeiro, pelo que a rede de cuidados
de saúde primários foi reforçada, tendo em 2013 globalmente mais unidades do que tinha em 2011. A evolução
da percentagem de inscritos em cada tipo de UF reflete esta evolução da rede de cuidados de saúde primários.
Tabela 2.3: Evolução do acesso aos CSP entre 2011 e 2014, de acordo com a ACSS
2011
UCSP
USF-A
USF-B
Total
2012
UCSP
USF-A
USF-B
Total
2013
UCSP
USF-A
USF-B
Total
2014
UCSP
USF-A
USF-B
Total

N.º UF
503
183
137
823
N.º UF
488
195
162
845
N.º UF
472
213
181
866
N.º UF
450
225
193
868

N.º inscritos
7 157 711
2 058 457
1 879 383
11 095 551
N.º inscritos
6 737 537
2 159 837
2 250 094
11 147 468
N.º inscritos
5 471 744
2 250 310
2 483 615
10 205 669
N.º inscritos
5 176 615
2 399 137
2 646 534
10 222 286

Sem MF
1 819 248
13 579
5 968
1 838 795
Sem MF
1 634 318
23 480
2 811
1 660 609
Sem MF
1 265 116
50 725
16 584
1 332 425
Sem MF
1 383 705
62 835
31 731
1 478 271

% inscritos sem MF
25,4
0,7
0,7
16,6
% inscritos sem MF
24,3
1,1
0,1
14,9
% inscritos sem MF
23,1
2,3
0,7
13,1
% inscritos sem MF
26,7
2,6
1,2
14,5

Fonte: ACSS; Ministério da Saúde (2015)
Em relação à percentagem de inscritos em UF dos cuidados de saúde primários que não tem médico de família
atribuído, esta registou uma tendência decrescente a nível global e para as UCSP. No caso das USF, esta
tendência é crescente, tanto para o modelo USF A como para o modelo USF B, ainda que a magnitude dos
valores seja reduzida. Esta tendência de aumento da proporção de utentes sem MF atribuído parece resultar, no
caso das USF, de um efeito de composição. De facto, uma vez que as USCP têm uma maior percentagem de
inscritos sem MF, quando passam para USF vão passar com uma percentagem de inscritos sem médico de família
que é maior do que a das unidades que estavam inicialmente no grupo das USF. Por outro lado há também uma
redução do número global de inscritos em 2013, o que facilita a redução de pessoas sem médico de família. Esta
redução do número global de inscritos é resultado de verificação e limpeza de registos. Note-se que o número de
inscritos excede a população residente em Portugal, correspondendo a duplicações de registo, bem como a
pessoas emigradas. Este efeito é muito claro em 2012 e desaparece em 2013 (a população residente em território
nacional em 2013 consistia em 10 457 300 indivíduos, de acordo com o INE). Mais recentemente, a ACSS
passou a publicar a informação relativa ao acesso aos cuidados de saúde primários em moldes distintos. O
Relatório Sobre a Cobertura nos Cuidados de Saúde Primários contém a seguinte informação:8
Tabela 2.4: Evolução do acesso aos cuidados de saúde primários em 2015, de acordo com a ACSS
N.º inscritos
N.º inscritos sem médico de
% inscritos sem médico de
família
família
10-02-2015
10 215 047
1 284 820
12,6
05-05-2015
10 170 554
1 233 236
12,1
Fonte: ACSS
Data

8
Tabela retirada do comunicado da ACSS, disponível no respectivo website através do endereço http://goo.gl/LmgDb7. Consultado
em 24 de Maio de 2015.
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De acordo com a informação apresentada na tabela 2.4, mantém-se a tendência global decrescente da
percentagem de utentes sem médico de família atribuído, embora este agregado tenha ainda uma magnitude
considerável.
Os dados que nos foram disponibilizados pela ACSS a 8 de Junho de 2015, consistem em 4 835 observações. O
primeiro passo consiste em confrontá-los com os dados publicamente disponíveis para o período compreendido
entre 2011 e 2013, que foram apresentados nas tabelas anteriores. Os resultados deste exercício revelaram
algumas diferenças nos dados, tal como detalha a tabela 2.5. Mais concretamente, as colunas “número de
inscritos”, “inscritos sem MF” e “número de UFs” referem-se à base de dados que nos foi disponibilizada e as
colunas imediatamente à direita destas apresentam a diferença entre os dados divulgados pela ACSS e os que
constam da nossa base de dados. Mais concretamente, um valor negativo na coluna diferencial significa que a
base de dados que nos foi disponibilizada contém menos inscritos ativos/inscritos sem MF/UFs em atividade do
que os dados publicados pela ACSS. Esta diferença é considerável e verifica-se ao nível dos três agregados
considerados. Não foi possível perceber qual a origem deste diferencial, uma vez que a fonte de dados é a ACSS
em ambos os casos e que a variável de interesse também é a mesma, tendo em conta apenas os utentes com
inscrição ativa. Feita esta ressalva, a análise é realizada com os dados fornecidos pela ACSS, independentemente
de diferirem dos dados que a mesma entidade divulgou publicamente e que podem refletir atualização da
informação correspondendo a duas extrações em momentos diferentes da base de dados.
Tabela 2.5: Diferenças entre os dados utilizados e os publicados pela ACCS
Ano

Tipo de UF

2011

2012

2013

2014

Número de
inscritos
ativos

diferencial

Número de
inscritos
ativos sem
MF

diferencial

Número de
UFs

diferencial

UCSP

7 031 532

-126 179

1 852 175

32 927

492

6

USF-A

1 966 592

-91 865

38 060

24 481

173

-11

USF-B

1 883 048

3 665

15 106

9 138

137

0

UCSP

6 127 667

-609 870

1 481 902

-152 416

469

4

USF-A

2 075 081

-84 756

31 810

8 330

191

-4

USF-B

2 229 974

-20 120

3 460

649

162

0

UCSP

5 349 525

-122 219

1 185 774

-79 342

447

-11

USF-A

2 232 717

-17 593

21 662

-29 063

212

-1

USF-B

2 229 974

-253 641

7 587

-8 997

181

0

UCSP

5 178 081

1 466

1 355 273

-28 432

436

-6

USF-A

2 399 064

-73

62 833

-2

225

0

USF-B

2 646 490

-44

31 731

0

193

0

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados ACSS
Recorrendo aos dados que nos foram disponibilizados, a tabela 2.3 anteriormente apresentada é refeita, tendo em
conta quatro grupos específicos de unidades: aquelas que são sempre UCSP ao longo do período em análise; as
que são sempre USF-A; as que são sempre USF-B; e, finalmente, as que transitam de estatuto algures entre 2009
e 2014 ou que são fundidas com outras UFs. Os resultados são apresentados na tabela 2.6.
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Tabela 2.6: Evolução do acesso a CSP e alterações de estatuto das UF
2009

N.º UF

N.º inscritos

Inscritos sem MF

% inscritos sem MF

Sempre UCSP

349

6 176 921

1 309 314

21,2

Sempre USF-A

57

569 957

14 661

2,6

Sempre USF-B

101

1 333 573

3 259

0,2

Transitam de
estatuto

238

3 113 030

463 438

14,9

Total

745

11 193 481

1 790 672

16,0

N.º inscritos

Inscritos sem MF

% inscritos sem MF

2010

N.º UF

Sempre UCSP

356

5 720 918

1 378 249

24,1

Sempre USF-A

57

677 122

15 700

2,3

Sempre USF-B

115

1 567 074

20 608

1,3

Transitam de
estatuto

244

2 923 524

516 982

17,7

Total

772

10 888 638

1 931 539

17,7

N.º inscritos

Inscritos sem MF

% inscritos sem MF

2011

N.º UF

Sempre UCSP

370

5 615 302

1 454 869

25,9

Sempre USF-A

57

679 522

14 552

2,1

Sempre USF-B

132

1 815 369

13 753

0,8

Transitam de
estatuto

243

2 759 885

422 167

15,3

Total

802

10 870 078

1 905 341

17,5

N.º inscritos

Inscritos sem MF

% inscritos sem MF

2012

N.º UF

Sempre UCSP

385

5 166 839

1 205 090

23,3

Sempre USF-A

59

692 677

18 251

2,6

Sempre USF-B

153

2 114 727

3 447

0,2

Transitam de
estatuto

225

2 447 775

290 384

11,9

Total

822

10 422 018

1 517 172

14,6
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2013

N.º UF

N.º inscritos

Inscritos sem MF

% inscritos sem MF

Sempre UCSP

402

4 956 112

1 080 007

21,8

Sempre USF-A

59

685 715

6 323

0,9

Sempre USF-B

159

2 191 754

4 196

0,2

Transitam de
estatuto

220

2 223 674

124 497

5,6

Total

840

10 057 255

1 215 023

12,1

N.º inscritos

Inscritos sem MF

% inscritos sem MF

2014

N.º UF

Sempre UCSP

421

5 052 391

1 343 851

26,6

Sempre USF-A

59

668 114

23 079

3,5

Sempre USF-B

163

2 250 761

27 515

1,2

Transitam de
estatuto

211

2 175 817

55 392

2,5

Total

854

10 147 083

1 449 837

14,3

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados fornecidos pela ACSS
De acordo com a tabela 2.6, os diferentes grupos de unidades têm evoluções distintas ao longo do tempo. No caso
das unidades que se mantiveram sempre UCSP, a percentagem de inscritos sem médico de família começou a
diminuir em 2012, tendo registado um novo aumento em 2014. A evolução das unidades que permaneceram USF
durante o período em análise não é tão linear, mas também se verifica um aumento em 2014. Apenas para o
grupo de unidades cujo estatuto foi alterado se verifica uma evolução favorável da percentagem de utentes sem
médico de família constante desde 2010.
Importa analisar ainda a evolução da distribuição da proporção de inscritos que não tem médico de família
atribuído, por tipo de UF, ao longo do horizonte temporal em análise. Para tal, foram construídos os histogramas
correspondentes. A figura 2.1 apresenta os resultados deste exercício para o total de UF, sendo que as Figuras 2.2
e 2.3 apresentam os resultados apenas para as UCSP e USF, respectivamente.9

9
Neste caso a análise é feita para o total de UF, total de UCSP e total de USF, independentemente de terem ocorrido alterações no
seu estatuto.
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Figura 2.1: Histogramas da proporção de inscritos em UF sem médico de família atribuído, por ano

Fonte: Elaboração própria
Figura 2.2: Histogramas da proporção de inscritos em UCSP sem MF, por ano

Fonte: Elaboração própria
Figura 2.3: Histogramas da proporção de inscritos em USF sem médico de família, por ano
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Fonte: Elaboração própria
Como se observa, a distribuição da proporção de inscritos em cada UF sem médico de família atribuído é muito
distinta entre UCSP e USF. No caso das UCSP, existe um grau de dispersão considerável entre as unidades. Já no
caso das USF, é possível observar um elevado grau de concentração no que toca à proporção de utentes sem MF
atribuído.
Importa então realizar uma análise a nível mais desagregado, de forma a avaliar a existência de disparidades entre
diversas zonas geográficas, bem como de factores específicos que estejam sistematicamente associados com
essas desigualdades.

2.4.1 Resultado dos modelos econométricos
O resumo dos resultados dos vários modelos estimados para a proporção de inscritos sem médico de família é
apresentado de seguida. Note-se que, apesar de a base de dados disponibilizada pela ACSS conter um total de
4835 observações, algumas destas não tinham associada informação acerca do concelho de origem dos utentes, o
que inviabilizou o cruzamento com as variáveis independentes. Consequentemente, foram apenas utilizadas 4789
observações na estimação dos modelos econométricos.
Importa igualmente relembrar que a variável dependente na estimação de cada um dos modelos é a proporção de
utentes que não tem médico de família atribuído. Desta forma, um coeficiente negativo associado, por exemplo,
com a variável que representa a tendência temporal deve ser interpretado como uma evolução desejada da
variável dependente.
No que toca aos resultados das primeiras especificações, para o universo das UF, independentemente de terem
sofrido ou não alterações de estatuto, estes apontam para a existência de uma tendência temporal de crescimento
da proporção de utentes sem médico de família atribuído. No entanto, a significância estatística e a magnitude do
coeficiente variam conforme o estimador utilizado. Em relação às variáveis binárias que capturam os efeitos de
políticas implementadas pelo atual Governo, o sinal dos coeficientes associados vai no sentido de atenuar a
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tendência de crescimento da proporção de utentes sem médico de família atribuído, embora não exiba
significância estatística.10 Não há pois uma evidência firme de evolução média comum a todas as UF.
Relativamente aos resultados considerando apenas as UF que se mantiveram USF ao longo de todo o período em
análise, dependendo do modelo utilizado, a tendência temporal da proporção de utentes sem acesso a médico de
família pode ser de crescimento, diminuição ou estatisticamente indistinguível de zero. Contudo, o coeficiente
associado com a variável que captura o início da legislatura do XIX Governo Constitucional, aponta para uma
diminuição da proporção de utentes sem médico de família atribuído, independentemente de o limiar seja
estabelecido em 2011 ou 2012.11
Finalmente, de acordo com os resultados obtidos para UF que mantiveram o estatuto de UCSP ao longo do
período analisado, existe uma tendência de crescimento da proporção de utentes sem médico de família atribuído,
bem como evidência de uma atenuação da mesma no período de 2011 em diante. Novamente, a variável binária
que captura o efeito do início da legislatura do atual Governo apresenta robustez estatística, já que uma vez
alterado o limiar para 2012, os resultados continuam a apontar no mesmo sentido.12
Tendo em conta os resultados acima apresentados, conclui-se que o facto pelo qual não se encontra evidência
estatística de uma diminuição na tendência temporal da proporção de utentes sem médico de família atribuído
quando se considera o universo de UFs se deve às que transitaram de estatuto algures durante o período
analisado.
De facto, existe evidência estatística desta alteração de tendência de 2011 ou 2012 em diante, tanto para unidades
que mantiveram o estatuto de USF como de UCSP. Por um lado, pode haver factores específicos a estas unidades
que estejam por trás do resultado encontrado. Por outro lado, importa realçar que estamos a olhar para um
período de tempo muito reduzido e, no caso de unidades cujo estatuto foi alterado, este período pode ser ainda
mais reduzido uma vez que a ACSS atribui um código identificativo novo quando a unidade muda de estatuto,
fazendo com que esta seja observada um menor número de períodos.
Verificou-se que o ano de 2014 representou um abrandamento na evolução favorável que o agregado de interesse
tinha vindo a registar ao longo dos períodos anteriores.
Em relação às variáveis a nível do concelho, a estimação segundo dois dos métodos ensaiados sugere que as
características da população servida pela UF não têm impacto no agregado em análise. No entanto, utilizando um
terceiro método de estimação, verifica-se o contrário, sendo que todas as características incluídas no modelo se
encontram associadas com uma maior proporção de utentes sem MF atribuído, à exceção da taxa de desemprego,
cujo coeficiente não é estatisticamente significativo. Esta dependência do resultado face ao método de estimação
sugere que as estimativas para os efeitos em causa terão alguma incerteza quanto à sua importância.

2.4.2 Resultado da análise de curvas de concentração
Finalmente, são apresentados os resultados do cálculo das medidas de concentração. Para cada ano, ordenando as
UFs crescentemente com o poder de compra da população que servem obtêm-se as curvas de concentração da
proporção de utentes inscritos em UF sem acesso a médico de família apresentadas na figura 2.4.

10

Estes resultados são apresentados em detalhe nas tabelas A.2.1a do Volume Complementar associado ao presente relatório.
Resultados apresentados em detalhe na tabela A.2.1b do Volume Complementar.
12
Resultados apresentados em detalhe no Volume Complementar.
11
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Figura 2.4: Curvas de concentração

Fonte: Elaboração própria
Como se observa na figura 2.4, em 2009 as UFs que servem populações economicamente mais favorecidas são
aquelas onde se verifica maior concentração da proporção de utentes sem acesso a médico de família, uma vez
que a curva de concentração estimada se encontra abaixo da linha de igualdade perfeita (recta a 45 graus, traçada
a cinza e cada um dos gráficos da figura 2.4). No caso das UFs que servem população mais desfavorecida em
termos de poder de compra, verifica-se uma situação próxima da igualdade.
Entre 2009 e 2014 a curva de concentração da proporção de utentes sem médico de família tem vindo a
aproximar-se da igualdade perfeita, registando uma evolução favorável. Mais concretamente, em 2009, as 10%
UFs que servem população mais desfavorecida têm 11.2% do total de utentes sem médico de família atribuído.
Em 2014, este valor diminui para 10.7%, evidenciando uma ligeira melhoria.
No caso das 10% UFs que servem uma população economicamente mais favorecida, estas tinham, em 2009,
15.3% da proporção acumulada de utentes sem acesso a médico de família. O valor para 2014 corresponde a
14.7%. Este resultado deve ser analisado de forma cuidada uma vez que pode refletir, por um lado, o facto de as
populações economicamente mais favorecidas estarem localizadas em zonas urbanas com maior escassez de
médicos. Por outro lado, as populações economicamente mais favorecidas podem simplesmente optar por não ter
médico de família no SNS. Enquanto o primeiro caso reflete uma insuficiência por parte da oferta de cuidados de
saúde, o segundo caso pode apenas refletir as preferências de um grupo especifico da população. A presente
análise não permite distinguir entre os dois efeitos.
Importa ainda mencionar que a análise realizada não está isenta de limitações. Estas são essencialmente de
natureza metodológica. Em primeiro lugar, o facto de a análise incidir sobre um horizonte temporal muito curto
pode estar na origem da ausência de resultados mais consistentes. Ademais, alterações constantes no estatuto das
UF também dificultam a identificação dos efeitos que se pretendia analisar. Por fim, as especificidades de cada
um dos modelos econométricos utilizados e a frequente dificuldade em fazê-los convergir ou em calcular os erros
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padrão associados aos coeficientes impuseram algumas limitações relativamente aos efeitos que foi possível
estudar.

2.5 Conclusões e implicações
O ponto de partida que motivou a análise realizada no presente capítulo é a evolução do acesso da população aos
cuidados de saúde primários ao longo dos últimos anos. Em particular, pretendeu avaliar-se o efeito de medidas
específicas, adoptadas durante a legislatura do XIX Governo Constitucional, entre as quais se inclui o aumento
do número de utentes que constam da lista do médico de família. O objectivo inicial do Ministério da Saúde era
claro: no final de 2014, todos os portugueses deveriam ter acesso a um médico de família. O objectivo, quando
colocado desta forma, não foi cumprido, independentemente das medidas adoptadas. De facto, existe ainda uma
proporção considerável de utentes inscritos em UFs que não têm um médico de família atribuído. A este respeito,
o Ministério da Saúde informou que procedeu à contratação de todos os médicos disponíveis e que teve de
enfrentar o efeito adverso de reformas antecipadas de médicos. Importa avaliar se houve lugar a uma alteração da
tendência de evolução deste aspecto. Nesse aspecto, se alguma evolução ocorreu foi no sentido de redução, em
média por UF, da proporção de utentes sem médico de família.
Adicionalmente, são procuradas características dos concelhos de origem dos utentes inscritos em cada UF, que
estejam sistematicamente associados com dificuldades de acesso aos cuidados de saúde primários e, como tal,
justifiquem possíveis desigualdades existentes.
Um primeiro resultado da análise realizada prende-se com o facto de as UFs serem muito distintas entre si. Isto
verifica-se não apenas quando se comparam grupos de unidades com diferentes estatutos, mas também entre
unidades com o mesmo estatuto.
Em termos globais, para o conjunto de UFs a nível nacional e para as UCSP em particular, existe evidência de
uma tendência temporal de aumento da percentagem de utentes sem médico de família no período 2009-2014. No
caso das USF, a direção deste efeito varia conforme o modelo utilizado, o que sugere enorme heterogeneidade
subjacente. No caso das USF, por definição na sua criação, não deveriam ter utentes sem médico de família. As
estatísticas fornecidas, contudo, têm situações em que há utentes de USF sem médico de família (em números
baixos, mas positivos). Este aspecto na criação das USF significa que conforme vão sendo criadas USF, alguns
utentes sem médicos de família passam a dispor do mesmo mas outros permanecem nas UCSP sem médico de
família atribuído. Tal pode gerar, por efeito mecânico, um aumento da percentagem de utentes sem médico de
família nas UCSP.
Não se tendo alcançado o objectivo de não existirem residentes em Portugal sem médico de família, o número
total de utentes sem médico de família não se tem alterado de forma a que este objectivo possa ser alcançado
rapidamente ao ritmo dos últimos anos (2009-2014). Os anos da presente legislatura não foram marcadamente
diferentes dos anteriores. As análises estatísticas usando como unidade de observação as unidades funcionais
acabam por traduzir, nos seus resultados, sobretudo efeitos de alteração de composição e de mudança de estatuto
das unidades funcionais. Atendendo ao período de crise económica e restrições impostas à despesa pública na
tabela da ajuda de emergência financeira internacional a Portugal durante este período, a conclusão mais robusta
é a de não ter ocorrido qualquer colapso dos cuidados de saúde primários em termos de acesso dos utentes ao
médico de família, e de se ter verificado uma evolução globalmente positiva, onde, conjectura-se, às mudanças
organizacionais que procuram atribuir mais médicos de família a utentes que não o têm se contrabalançam outras
dinâmicas, como a reforma de médicos de família.
Regra geral, existe evidência estatística de que UFs de maior dimensão estão associadas com uma menor
proporção de doentes sem médico de família atribuído. Este é, na verdade, um dos resultados mais consistentes
da análise realizada. De acordo com alguns dos modelos estimados, existe igualmente evidência estatística no
sentido de factores geográficos relativos ao concelho de origem dos utentes de cada UF estarem sistematicamente
associados com dificuldades de acesso.
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Em relação aos resultados das medidas de concentração que capturam desigualdades geográficas na distribuição
da proporção de utentes sem acesso a médico de família em Portugal, conclui-se que o acesso a médico de
família não é um problema que afecta desproporcionalmente mais as populações mais desfavorecidas. Antes pelo
contrário, a concentração de UF com maior proporção de utentes sem acesso a médico de família está em zonas
onde residem populações com maior poder de compra. Houve, ainda assim, uma melhoria ao longo dos anos em
análise, no que toca à eliminação de desigualdades geográficas. De facto, as curvas de concentração estimadas
vão se aproximando da curva de igualdade perfeita com o passar dos anos.
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3 Cuidados de saúde primários: promoção da saúde e prevenção da
doença
Alexandre Lourenço, Pedro Pita Barros
A “prevenção da doença e a promoção da saúde” é uma das buzzwords mais disseminadas pelos atores do sistema
de saúde. Contudo, tem sido dos conceitos de maior complexidade e conflitualidade. O seu caráter multissectorial
e multidisciplinar transcende os atores tradicionais do sector da saúde, sendo complexo o seu entendimento e a
sua aplicação. Por outro lado, a sua aplicabilidade tem diferentes implicações sobre os atores económicos
exigindo um forte engajamento e capacidade de resolução por parte dos diferentes decisores políticos. A titulo de
exemplo, basta observar as reações às recentes alterações à lei do consumo de bebidas alcoólicas ou lei do tabaco.
Pelo menos desde 1978, com a publicação da Declaração de Alma-Ata, tem-se advogado que os cuidados de
saúde primários (CSP) têm um papel essencial para o desenvolvimento da “prevenção da doença e a promoção da
saúde”. Portugal é dos Países com maior experiência no desenvolvimento dos CSP (WHO, 2008), e nos últimos
dez anos encetou uma profunda reforma ao nível da organização e financiamento dos cuidados (Sakellarides,
2009).
Ao nível do presente trabalho avalia-se a evolução de indicadores, contratualizados nos cuidados de saúde
primários, entre 2009 e 2014, que correspondam a prevenção da doença e promoção da saúde, em termos de
tendência temporal e em termos de desigualdades ao longo do território.

3.1 Atual organização dos cuidados de Saúde Primários
A rede de cuidados de saúde primários é constituída na sua base por unidades funcionais, individualizadas por
localização e denominação. As unidades intervêm nos âmbitos: comunitário e de base populacional;
personalizado, com base na livre escolha do médico de família pelos utentes; do exercício de funções de
autoridade de saúde. As unidades funcionais organizam-se em ACES, serviços de saúde com autonomia
administrativa, constituídos por várias unidades funcionais, que integram um ou mais centros de saúde. Os ACES
têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde primários a uma população de uma determinada área
geográfica, desenvolvendo atividades de promoção da saúde e prevenção da doença, prestação de cuidados na
doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos cuidados. Desenvolvem também atividades de
vigilância epidemiológica, investigação em saúde, controlo e avaliação dos resultados e participam na formação
de diversos grupos profissionais nas suas diferentes fases, pré́ -graduada, pós-graduada e continua. Os ACES
compreendem vários tipos de unidades funcionais: unidades de cuidados de saúde familiar (USF); unidades de
cuidados de saúde personalizados (UCSP); unidades de cuidados na comunidade (UCC); unidade de saúde
pública (USP; uma por ACES); unidade de recursos assistenciais partilhados (URAP; uma por ACES) e outras
unidades ou serviços, propostos pela respetiva ARS e aprovados por despacho do Ministro da Saúde, e que
venham a ser considerados como necessários.

21

Nova Healthcare Initiative – Research / Universidade Nova de Lisboa

Figura 3.1. Modelo organizacional dos cuidados de saúde primários.

Fonte: Sakellarides et al. (2009).
A unidade funcional mais desenvolvida é a USF. Esta unidade representa uma estrutura de primeira linha na
prestação de cuidados de saúde, constituindo uma pequena unidade multiprofissional, com autonomia funcional e
técnica, que presta cuidados de saúde primários personalizados num quadro de contratualização interna,
envolvendo objetivos de acessibilidade, efetividade, eficiência e qualidade. Os modelos de USF legalmente
previstos diferenciam-se consoante o grau de autonomia organizacional, o modelo retributivo e de incentivos dos
profissionais e a forma de financiamento e respetivo estatuto jurídico, sendo denominados por USF de modelo A,
B e C. Os modelos A e B de USF constituem iniciativas em constante desenvolvimento e evolução, sendo que a
grande maioria desenvolve a sua atividade há já alguns anos, denotando uma visível maturidade resultante do
trabalho desenvolvido, da disponibilidade, dedicação e empenho das equipas multiprofissionais envolvidas. Por
outro lado, o Despacho n.º 12876/2012, de 19 de setembro, do Senhor Secretário de Estado Adjunto do Ministro
da Saúde, criou um grupo de trabalho para analisar as condições de abertura do modelo C de USF, a título
experimental, ao sector social e cooperativo, sem que contudo tenha sido dada prioridade à proposta apresentada
pelo relatório final deste grupo.
Os ACES são serviços desconcentrados da respetiva ARS, estando sujeitos ao seu poder de direção, ARS e
possuem autonomia administrativa, tendo como órgãos de administração e fiscalização: o diretor executivo, o
conselho executivo, o conselho clínico e o conselho da comunidade.

3.2 Medidas adotadas entre 2009 e 2014
No período em análise podemos organizar as medidas neste sector em três grandes grupos: 1) diminuição do
número de utentes sem médico de família (aspecto tratado no capítulo anterior), 2) redefinição de área dos ACES,
3) aprofundamento do modelo de contratualização dos ACES e USF.
A diminuição do número de utentes sem médico de família é um objetivo eterno do SNS, e consta dos vários
programas de governo. O período em análise não é exceção. Desde cedo, o Ministro da Saúde comprometeu-se
em oferecer a todos os portuguese médico de família. Para tal, foram encetadas várias medidas, salientando-se a
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limpeza da lista de utentes e alargamento do número de utentes por médico (unicamente em médicos não
inseridos em USF); a aprovação do novo regime para médicos reformados; e, a aprovação de legislação para o
reconhecimento de especialistas em medicina geral e familiar a clínicos gerais.
Para além destas medidas especificas, manteve-se politicamente a ênfase na criação de novas USF. Entre 2011 e
junho de 2015 foram criadas 105 novas USF (46 de modelo A e 59 de modelo B) e 76 UCC.
Tabela 3.1. Evolução do número de USF e UCC entre 2006 e 2015.
USF-A
USF-B
USF
UCSP
UCC

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

43
0
43
0
0

120
0
120
548
0

91
69
160
540
0

127
103
230
530
10

160
117
277
518
66

183
137
320
503
162

195
162
357
488
182

213
181
394
464
218

225
193
418
442
237

229
196
425
442
238

Fonte: Ministério da Saúde (2015)

Figura 3.2 Evolução do número de USF, UCSP e UCC entre 2006 e 2015.

Fonte: Elaboração própria
Sobre o aspeto de redefinição das áreas geográficas dos ACES, o Decreto-lei n.º 253/2012, de 27 de novembro
veio dar uma nova formulação ao artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, quanto a delimitação
geográfica dos ACES, permitindo acolher diferentes modelos e dimensões destes Agrupamentos, tendo sido
suprimida a regra de limitar a um máximo de 200 000 utentes o número de pessoas residentes na área do ACES.
A reconfiguração dos ACES, estabelecida pelas portarias n.ºs 308/2012, 310/2012 e 394-A/2012 e 394-B/2012,
permitiu reduzir o número de ACES existentes até à data, por agregação em estruturas de maior dimensão e mais
eficientes que abranjam grupos de população mais numerosa, cumprindo também, de acordo com o Ministério da
Saúde, o imperativo de adoção de medidas para a racionalização da despesa e otimização dos recursos
disponíveis, atento o contexto económico atual, e com correspondência mais direta com as unidades hospitalares.
Na prática, a redefinição das áreas dos ACES correspondeu a uma redução do número de ACES inicialmente
aprovado. O processo não foi homogéneo em todo o País estando dependente de cada ARS. Algumas procederam
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a uma profunda redução do número de ACES (e.g. região Centro) e outras a alterações mínimas (e.g. ARS
Norte). Os órgãos dirigentes dos ACES já de si limitados em termos de autonomia e recursos viram-se
confrontados com áreas geográficas mais extensas. Não é objetivo da presente análise verificar as consequências
diretas desta medida.
Tabela 3.2. Número de ACES antes e depois da sua reconfiguração ocorrida em 2012.
N.º inicial de ACES
Até 2012

N.º atual de ACES
Após a reconfiguração de 2012

ARS Norte

26

24

ARS Centro

17

9

ARS LVT

22

15

ARS Alentejo

6

4

ARS Algarve

3

3

Total

74

55

Fonte: Ministério da Saúde (2015).
Apesar de interligados, os modelos de contratualização, entre as ARS e os ACES e entre os ACES e as
USF/UCSP, são distintos. Vulgarizou-se a utilização dos termos “contratualização externa” e “contratualização
interna” para caraterizar cada um dos modelos, respetivamente.
A contratualização externa está alinhada com o aprofundamento do modelo de autonomia dos ACES, e em
termos de saúde procura o desenvolvimento do modelo gestão de base populacional. Por outro lado, a
contratualização interna está associada ao modelo de cuidados de saúde personalizados preconizado pelo modelo
USF.
O modelo de contratualização externa foi desenvolvido em 2009. Contudo, foi no período em análise que se
procedeu à generalização dos contratos-programa com ACES ao todo nacional. O Plano de Desempenho e o
Contrato-Programa dos ACES são, por excelência, os 2 instrumentos de transferência de autonomia e de
responsabilidade para os responsáveis dos cuidados de saúde primários. Apesar de serem serviços
desconcentrados das ARS, estes instrumentos permitem fomentar uma cultura de gestão por objetivos junto dos
ACES, preparando as estruturas para o aprofundamento da autonomia. Apesar ter sido iniciada a sua aplicação
em 2010, apenas foi possível generalizar, ao todo nacional, a metodologia de contratualização com os ACES
durante os últimos três anos.
O Plano de Desempenho é um documento estratégico negociado anualmente com o ACES, no qual se caracteriza
o ACES, designadamente através de indicadores populacionais de cariz sociodemográfico, socioeconómico e de
resultados em saúde, são definidas prioridades assistenciais e são explicitados os recursos materiais, humanos e
financeiros que o ACES tem ao dispor para cumprir a sua missão assistencial. Trata-se de uma ferramenta de
monitorização e acompanhamento muito importante para todos os profissionais do ACES e, em particular, para
os seus responsáveis. O Plano de Desempenho está organizado em nove grandes áreas: (1) Caracterização; (2)
Linhas estratégicas; (3) Plano Atividades; (4) Plano Formação; (5) Mapa de Equipamentos; (6) Mapa de
Recursos Humanos; (7) Indicadores de Desempenho; (8) Plano de Investimentos e (9) Orçamento-Económico.
O Contrato-Programa é o documento que o ACES deve outorgar com a ARS e está alinhado com o definido no
Plano de Desempenho, identificando claramente as obrigações e as contrapartidas de ambas as partes e as regras
de acompanhamento, monitorização e avaliação das atividades a desenvolver pelo ACES. Os objetivos e metas
assistenciais expressas no Contrato-Programa não correspondem necessariamente a todos os indicadores de
desempenho apresentados em Plano de Desempenho.
A contratualização entre as ARS e os ACES é baseada numa matriz de 20 indicadores, em 3 eixos:
24

Nova Healthcare Initiative – Research / Universidade Nova de Lisboa

• Eixo nacional: 14 indicadores selecionados a nível nacional, suscetíveis de avaliar ganhos em saúde, e em linha
com os objetivos de contratualização interna com as USF e UCSP. A soma das ponderações destes indicadores é
de 75%.
• Eixo regional: as ARS escolhem 4 indicadores para a contratualização externa que vão ao encontro dos
programas regionais ou prioridades de saúde definidas regionalmente que não tenham ficado colmatados pelos
indicadores do eixo nacional. Os indicadores selecionados para a contratualização externa aplicam-se a todos os
ACES pertencentes à ARS. A soma das ponderações destes indicadores é de 17%.
• Eixo local: cada ACES tem a possibilidade de, em conjunto com a ARS, definir 2 indicadores específicos, de
acordo com necessidades locais de saúde e que não tenham ficado colmatados pelos indicadores do eixo nacional
regional. A soma das ponderações destes indicadores é de 8%.
Tabela 3.4. Indicadores de âmbito nacional, relacionados com a contratualização externa dos ACES.
Código

Nome do Indicador

Área do
Indicador

Tipo

Ponder.

ID

3.15.02

Taxa de utilização de consultas médicas - 3 anos

Transversal

Acesso

5,0%

6

4.30.01
7.09.01
5.25

Taxa de domicílios enfermagem por 1.000 inscritos Transversal
Proporção medicam. faturados, que são genéricos
Transversal
Proporção inscritos >= 14 A, c/ quantificação Transversal
hábitos tabágicos nos últimos 3 anos

Acesso
Desemp. assist.
Desemp. assist.

4,0%
6,0%
4,0%

4
66
47

5.28.01
6.41
6.30

Proporção cons. méd. presenciais, com ICPC-2
Transversal
Taxa internam. DCV, entre residentes < 65 A
Saúde adultos
Proporção MIF, com acompanhamento adequado PF SM / PF

Desemp. assist.
Desemp. assist.
Desemp. assist.

6,0%
3,0%
6,0%

74
87
52

6.40
6.38
6.39

Proporção de RN de termo, de baixo peso
Saúde Materna
Proporção jovens 14A, c/ cons. méd. vig. e PNV
SIJ
Incid. amputações major Minf. (DM), em residentes Diabetes

Desemp. assist.
Desemp. assist.
Desemp. assist.

1,5%
2,5%
3,0%

86
64
85

5.21.01
Proporção idosos, sem ansiol. / sedat. / hipnót.
Saúde Mental
Desemp. assist.
4,0%
56
7.06.02
Despesa medic. faturados, por utiliz. (PVP)
Transversal
Eficiência
16,0%
68
7.07.02
Despesa MCDTsfatur., por utiliz. SNS (p. conv.)
Transversal
Eficiência
8,0%
69
Legenda: Ponder. – Ponderação do indicador na contabilização do Score; SIJ – Saúde infantil e Juvenil; SM/PF - Saúde da
Mulher e Planeamento Familiar; Desemp. assist. - Desempenho assistencial; ID – Nº sequencial do Indicador no documento
“Bilhete de identidade dos indicadores utilizados na contratualização dos ACES, USF e UCSP”.

Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde (2013). Metodologia de Contratualização para os Cuidados de
Saúde Primários no ano de 2013. Lisboa, Portugal: Administração Central do Sistema de Saúde, Departamento
de Gestão e Financiamento de Prestações de Saúde; 2013.
Em termos de contratualização interna importa ainda atender à redefinição de indicadores de contratualização em
2014 com unidades de cuidados de saúde personalizados (i.e. UCSP e USF).
A metodologia de contratualização desenvolvida para as USF de modelo A, em funcionamento desde 2006,
previa a existência de incentivos institucionais para aplicação nas respetivas USF. Desde 2007, o Decreto-Lei n.º
298/2007, de 22 de agosto, veio consagrar e ampliar esta possibilidade para todas as USF, independentemente do
modelo em que se enquadrem. A Portaria n.º 301/2008, de 18 de abril, veio regular os critérios para a atribuição
de incentivos institucionais às USF e incentivos financeiros aos profissionais que as integram, designadamente,
enfermeiros e pessoal administrativo.
Decorridos mais de cinco anos desde a publicação da referida portaria, o Ministério da Saúde reviu os critérios e
condições para a atribuição dos incentivos institucionais, introduzindo-se, por um lado, um índice global de
desempenho, que consistiu num valor apurado resultante da soma do grau de cumprimento ajustado de cada
indicador, ponderado pelo respetivo peso relativo, e por outro lado, um conjunto de novos indicadores de
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contratualização e de monitorização da atividade das USF, que permitiu abranger outras áreas e patologias, como
as doenças respiratórias e de saúde mental, e reforçar o número de indicadores de resultado. Através da portaria
n.º 377-A/2013, de 30 de dezembro, o Ministério da Saúde alarga o número de indicadores passíveis de
contratualização para 100, possibilitando, para além de um tronco comum nacional, a contratualização de
indicadores selecionados regionalmente e localmente. De forma a aumentar a participação e transparência do
processo de contratualização, foi ainda criada uma comissão de acompanhamento externa em cada região de
saúde, a quem compete acompanhar o processo de contratualização e arbitrar eventuais conflitos.
Uma outra medida adoptada com potencial impacto na capacidade dos cuidados de saúde primários na promoção
da saúde e prevenção da doença é a criação da figura de enfermeiro de família. Neste sentido, foi publicado o
Decreto-lei n.º 118/2014, de 5 de agosto, que estabeleceu os princípios e o enquadramento da atividade do
enfermeiro de família no âmbito das unidades de prestação de cuidados de saúde primários, nomeadamente nas
Unidades de Saúde Familiar (USF) e nas Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP). Foi
posteriormente constituído o Grupo de Acompanhamento para a implementação da atividade do enfermeiro de
família através de experiências-piloto (Despacho n.º 12425-A/2014, de 7 de outubro) e foi publicada a Portaria
n.º 8/2015, de 12 de janeiro, que identifica as USF modelo A e B e as UCSP que integram as experiências piloto
para a implementação da atividade do enfermeiro de família no SNS. Foi finalizado o “Modelo de
acompanhamento e avaliação das experiências-piloto para implementação da atividade do enfermeiro de família”.
O carácter recente da criação desta figura impossibilita uma avaliação, neste momento, dos efeitos que possa
produzir.

3.3 Seleção de indicadores e metodologia
A avaliação da evolução de indicadores contratualizados nos cuidados de saúde primários, entre 2009 e 2014, que
correspondam a prevenção da doença e promoção da saúde, desenvolve-se em termos de análise de processo e
análise de resultados.
Em termos de processo pretende-se analisar a adequação da forma em como os cuidados são prestados. Por outro
lado, a análise de resultados pretende avaliar o impacto e o efeito da prestação de cuidados no estado de saúde da
população analisada.
Ambas as análises estão limitadas à disponibilidade de indicadores contratualizados para o período em análise.
Efetivamente, ao nível dos cuidados de saúde personalizados (i.e. USF/UCSP), apenas estão disponíveis
indicadores de processo para a totalidade do período compreendido entre 2009 a 2014, tendo apenas sido
introduzidos indicadores de resultado em 2012. Mesmo numa lógica de base populacional (i.e. ACES), em que
imperam os indicadores de resultado, a análise de evolução temporal é constrangida pela redefinição das áreas
geográficas dos ACES ocorrida em 2012. Assim, a análise em termos de tendência temporal recai sobre
indicadores de processo ao nível dos cuidados de saúde personalizados (i.e. USF/UCSP), tendo sido selecionados
os seguintes indicadores:
Eficiência
Qualidade

Acesso

157 – Custo de medicamentos faturados, por utilizador (Preço de Venda ao Público)
160 – Custo MCDT faturados, por utilizador SNS (preço convencionado)
134 – Percentagem de utentes [50; 75[ anos com colonoscopia ou Pesquisa de Sangue Oculto
nas Fezes
136 – Percentagem de utentes com diabetes (vigiados), com 2 ou mais HbA1c registadas nos
últimos 12 meses, desde que abranjam 2 semestres
148 – Percentagem de crianças com PNV atualizado – 14 anos
108 – Taxa de utilização global de consultas
118 – Taxa de visitação domiciliária enfermagem por 1.000 inscritos
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Dado o elevado número de unidades, observadas repetidamente ao longo do período, optou-se pela análise de
dados em painel. De forma a contornar os problemas associados a painéis não balanceados, apenas foram
consideradas, na análise a cada indicador, as unidades que apresentavam observações para todos os anos em
análise e em que não existiu alteração de modelo (i.e. apenas são analisadas as unidades mantiveram o modelo de
organização – USF Modelo A, USF Modelo B, UCSP).
Em termos desigualdades ao longo do território, optou-se por uma análise de indicadores resultado aplicados na
contratualização entre as ARS e os ACES. Esta opção considerou que, a análise de indicadores aplicados ao nível
dos cuidados de saúde personalizados iria ser contaminada pela localização geográfica das USF, primordialmente
em centros urbanos e área litoral. Por outro lado, dadas as limitações já relatadas anteriormente para a análise de
desigualdades apenas considera um único momento de medição – estudo transversal.

3.4 Resultados
Ao nível da eficiência, foram selecionados dois indicadores: Custo de medicamentos faturados, por utilizador e
Custo MCDT faturados, por utilizador SNS. Como esperado, verifica-se uma redução do custo de medicamentos
por utilizador (PVP), de 203,82€ em 2010 para 151,33€ em 2014, tendo o decréscimo sido mais pronunciado,
como seria de esperar, nos anos 2011 e 2012, e praticamente estabiliza em 2014. A análise por unidade funcional,
utilizando regressão múltipla, produz essencialmente a mesma conclusão.13
Contudo, o comportamento do indicador custos de MCDT por utilizador não apresenta um comportamento
semelhante. Entre 2010 e 2013 verifica-se uma interrupção da redução do custo com MCDT por utilizador, sendo
a tendência interrompida entre 2013 e 2014: passou de 62,86€ em 2010 para 67,58€ em 2012, o ano de valor mais
elevado, com evolução incerta desde então – 54,79€ em 2013 e 61,91€ em 2014. A análise de regressão múltipla
permite ainda adicionar que, considerando a variação entre unidades funcionais e ao longo do tempo, não há uma
evolução neste indicador. As reduções e aumentos globais observados têm por detrás flutuações de cada unidade
funcional que não possuem uma tendência clara.
Ao nível da qualidade foram selecionados três indicadores: Percentagem de utentes [50; 75[ anos com
colonoscopia ou Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes; Percentagem de utentes com diabetes (vigiados), com 2
ou mais HbA1c registadas nos últimos 12 meses e Percentagem de crianças com PNV atualizado – 14 anos. O
primeiro retrata o acesso à detecção do cancro do cólon e reto, o segundo a qualidade do acompanhamento do
doente diabético e o terceiro avalia a cobertura do Plano Nacional de Vacinação aos 14 anos.
Ao longo do período em análise verifica-se uma clara melhoria da detecção precoce do cancro do cólon e reto,
evoluindo dum valor médio de 14,5% em 2010, para um valor de 35,7% em 2014. Os valores globais são de
permanente aumento. A utilização de regressão múltipla para identificação de tendência comum a todas as
unidades funcionais é muito clara numa progressão comum e de ritmo essencialmente constante desde final de
2010 a final de 2014.
Ao nível do acompanhamento da diabetes verificamos uma melhoria continua do indicador selecionado. Em
2010, apenas 15,5% dos utentes diabéticos vigiados realizavam as duas medições de hemoglobina glicolizada
preconizadas pelas recomendações terapêuticas. Este valor, mais que duplicou no período para 35,7% em 2014.
Também neste caso, o progresso global segue um padrão de evolução constante, não ocorrendo nem aceleração
ao longo dos anos 2010 a 2014. Este progresso é partilhado, genericamente, por todas as unidades de saúde
envolvidas na análise.
O sucesso do Plano Nacional de Vacinação depende do número de indivíduos que efetivamente possuem o seu
atualizado. De uma forma genérica tem-se observado elevados níveis de cumprimentos em idades mais precoces
13
Os detalhes da análise estatística encontram-se disponibilizados em volume complementar. Sobre a evolução no campo da despesa
pública com medicamentos, ver os capítulos 8 a 10.
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(i.e. 1 ano, 2 anos, 6 anos) e uma deterioração dos valores na adolescência. No período em análise observa-se
uma redução efetiva da cobertura aos 14 anos entre 2011 e 2012. Contudo, este valor é melhorado nos anos
subsequentes, tendo-se atingido o valor mais elevado em 2014, ano em que 9 em cada 10 crianças cumpre o
PNV. Assim, se durante a presente legislatura houve dois anos em que se esteve ligeiramente abaixo dos valores
no final de 2010, o ano de 2014 apresenta uma recuperação para níveis superiores aos desse início de período.
Estas flutuações, ao nível das unidades funcionais, são sistemáticas, e têm o mesmo padrão da evolução global,
aspecto confirmado com análise de regressão.
O nível do acesso foi analisado considerando duas variáveis: 1) Taxa de utilização global de consultas e 2) Taxa
de visitação domiciliária enfermagem por 1.000 inscritos. A taxa de utilização de consultas aumentou de 60,3%,
em 2010, para 63,0% em 2014, numa evolução comum à maioria das unidades analisadas. Quanto à taxa de
visitação domiciliária, verificamos uma acentuada redução dos domicílios de enfermagem, após um pico atingido
em 2011.

3.5 Conclusões e implicações
Os indicadores analisados, indicam nesta visão, para a maioria dos indicadores uma evolução favorável, em
média, ao longo dos quatros anos. Especialmente, os indicadores de qualidade apresentam uma franca melhoria
que terá, conjectura-se, repercussões diretas na melhoria de indicadores de saúde.
Contudo, verifica-se uma evolução desfavorável ao nível da despesa com MCDTs por utilizador e na taxa de
visitação domiciliária enfermagem por 1.000 inscritos. Quanto a este último, importa compreender se o valor
médio de visitação domiciliária se encontra num valor adequado ao nível dos cuidados de saúde personalizados.
Nesse caso, o ajustamento observado pode refletir um ajustamento da visitação e uma transferência desta
atividade para outros prestadores, por exemplo de cuidados continuados integrados. Quanto aos custos com
MCDT, considerando que no período ocorreu uma redução dos preços do sector convencionado, infere-se que o
aumento decorre do aumento de prescrição destes meios de diagnóstico e terapêutica. Assim, convém
futuramente analisar a sua adequação às necessidades da população servida.
Em qualquer caso, a realização de intervenções de prevenção por parte dos cuidados de saúde primários manteve,
durante estes quatro anos, uma trajetória de melhoria, mais pronunciada nos aspectos de qualidade que nos
aspectos de eficiência, com alguma ambiguidade nos indicadores de acesso (aumento de consultas, redução de
visitas domiciliárias de enfermagem). No aspecto de eficiência, a evolução terá sido em grande medida
determinada pela evolução dos preços dos medicamentos, não sendo possível distinguir o que possa ter sido
efeito de menor prescrição de efeito de menor preço nas despesas com medicamentos por utente. Em
contrapartida, nos aspectos de qualidade (indicadores de prevenção), a evolução é regular e sistemática ao longo
dos quatros anos 2011-2014.
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4 Satisfação dos cidadãos com o Serviço Nacional de Saúde
Filipe Silvério, Pedro Pita Barros

4.1 Introdução
O acesso aos cuidados de saúde é o resultado da conjugação de fatores que influenciam a procura e a oferta por
serviços de saúde. A avaliação da utilização efetiva do sistema de saúde é insuficiente para analisar as potenciais
barreiras que surgem no acesso: esses dados são incapazes de capturar a procura por serviços de saúde que não se
realizou devido à existência de barreiras.
Desta forma, os inquéritos surgem como a metodologia possível para tentar capturar essa utilização necessária
não realizada, uma vez que as pessoas podem ser inquiridas sobre as dificuldades que sentiram em aceder aos
cuidados de saúde. Idealmente, o registo e seguimento das condições de saúde e utilização de cuidados de saúde
pela população teria capacidade de, via registos objectivos, detetar essa utilização necessária não realizada. No
entanto, não havendo estudos de seguimento da população disponíveis, a utilização de percepções declaradas em
inquéritos é a melhor aproximação disponível.
Neste contexto, a Direção-Geral da Saúde (DGS) promoveu em 2015 o seu primeiro estudo com base em
sondagens, de forma a avaliar a satisfação dos utentes do sistema de saúde português. Nesse relatório, intitulado
de “Estudo de Satisfação dos Utentes do Sistema de Saúde Português”, é possível encontrar os resultados da
sondagem e possíveis interpretações para os mesmos. Dada a relação de interdependência que existe entre a
satisfação dos utentes e as condições de acesso ao sistema de saúde, os inquéritos realizados contêm perguntas
diretamente relacionadas com as (potenciais) barreiras no acesso aos cuidados de saúde, destacando-se seguintes
questões: Faltou a consultas por não ter transporte? Faltou a consultas por dificuldades financeiras? Deixou de
realizar exames médicos, tratamentos ou consulta de seguimento por dificuldades financeiras? Deixou de adquirir
medicação prescrita por dificuldades financeiras?
A riqueza do referido inquérito, quer pelo tipo de questões, quer pela atualidade do mesmo, permite extrair
conhecimento adicional. Complementando a análise dos resultados da sondagem, que é realizada no relatório
produzido pela DGS, é ainda possível aprofundar o estudo das barreiras de acesso aos cuidados de saúde com
base nesses mesmos dados.
Em particular, é possível tentar identificar se existem fatores sistemáticos que podem estar a influenciar as
respostas dos inquiridos, isto é, tentar identificar se existem variáveis que possam explicar (em parte) as barreiras
no acesso aos cuidados de saúde nas mais diversas dimensões abordadas pelas quatro questões realçadas
anteriormente. Para avaliar esse aspeto, a base de dados com as respostas ao Inquérito de Satisfação de 2015, foi
gentilmente cedida pela Direção-Geral da Saúde.
Uma vez que esta base de dados contém informação sobre o local de residência do indivíduo foi possível
construir uma base de dados mais alargada: além dos dados que resultaram do inquérito, foram incluídas
variáveis municipais14 de forma a controlar para fatores exógenos ao potencial utente, mas com um possível
impacto na sua resposta.
O CEISUC – Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra realizou uma avaliação da
satisfação dos cidadãos com os cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde – UCSP, USF-A e
USF-B (CEISUC, 2015). Além da comparação entre diferentes tipos de unidades de cuidados de saúde primários
14

As variáveis municipais utilizadas são descritas ao longo do estudo. Devido à insuficiência de dados estatísticos completos mais
recentes à data de elaboração do inquérito, foram usados dados de 2012, recolhidos a partir de diversas fonts. No entanto, sendo variáveis
municipais, é possível que estas não variem muito ao longo do período deste lapso de tempo (3 anos).
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realizam também uma comparação com um inquérito prévio de 2009. A ordenação das unidades de saúde
segundo a satisfação dos seus utilizadores confirmou os resultados obtidos seis anos antes: um elevado nível de
satisfação, de forma geral, e uma ordenação clara. As USF-B apresentam o maior nível de satisfação, seguindo-se
as USF-A e por fim as UCSP.
Em termos de comparação ao longo do tempo, a mudança de estatuto de várias das unidades não permitiu aos
autores a realização de uma avaliação direta entre os dois anos. Optaram, em alternativa, por fazer uma
comparação do grau de satisfação entre os dois momentos no tempo com base em valores por região. As
conclusões obtidas são inequívocas, com um aumento claro do grau de satisfação dos utilizadores com os
cuidados de saúde primários.15
Embora o horizonte temporal não corresponda exatamente ao da presente legislatura, a inferência mais natural é a
de os anos mais recentes terem sido de melhoria sucessiva da satisfação com os cuidados de saúde primários. As
conclusões obtidas dos inquéritos sugerem igualmente o interesse, usualmente consensual, no desenvolvimento
das unidades USF-B.
As secções seguintes descrevem em detalhe, respetivamente, os dados e metodologias usados com esse propósito
No entanto, a leitura destas não dispensa a consulta do relatório da DGS (2015) para uma análise mais detalhada
dos resultados a várias das questões incluídas no inquérito de satisfação.

4.2 Dados
Os resultados da seguinte secção baseiam-se num inquérito desenvolvido pela DGS e aplicado pela empresa
“Eurosondagem” a uma amostra da população portuguesa com mais de 16 anos. No total, foram inquiridas 2300
pessoas com 16 ou mais anos, entre 10 de Fevereiro e 13 de Março de 2015. Como referido anteriormente, esta
base de dados foi alargada de forma a incluir variáveis municipais que permitam controlar para fatores
específicos de cada concelho. Informações adicionais podem ser obtidas consultando DGS (2015).

4.3 Dificuldades sentidas no acesso ao sistema de saúde
No inquérito realizado pela Direção Geral de Saúde em 2015 os indivíduos foram questionados se sentiram
dificuldades em aceder ao sistema de saúde, mais especificamente devido ao nível das consultas (por não ter
transporte ou por dificuldades financeiras), da compra de medicamentos (por dificuldades financeiras) e da
realização de exames médicas (por dificuldades financeiras).
As questões em causa apenas permitem uma resposta afirmativa ou negativa por parte dos indivíduos. Esta
limitação será discutida em maior detalhe no próximo capítulo, tendo por base o inquérito próprio realizado.
Foram aplicados modelos Probit para tentar identificar fatores sistemáticos que influenciem essas respostas.16 Por
outras, pretende-se concluir se existem (e, se sim, quais) características individuais ou de município que
influenciem a probabilidade de um utente enfrentar dificuldades em aceder ao sistema de saúde (mais
especificamente, em cada dos níveis considerados).
Com base nas respostas às perguntas referidas anteriormente, construíram-se dois indicadores que pretendem, de
uma forma mais agregada, capturar se os indivíduos enfrentam as barreiras nos acesso aos cuidados de saúde.
Em primeiro lugar, criou-se um indicador que indica se o indivíduo alguma vez faltou a consultas por falta de
transporte ou se deixou de ir a consultas, de fazer exames médicos, tratamentos, consultas de seguimento ou de
adquirir medicação prescrita por dificuldades financeiras. Por outras palavras, este indicador indica se o
15

A forma de realização dos inquéritos envolve algum enviesamento metodológico a favor de se encontrar mais satisfação do que
será o verdadeiro valor médio na população e de se encontrarem utilizadores mais frequentes, uma vez que são realizados nas unidades de
saúde num dia pré-determinado. Conjectura-se que este enviesamento não será de molde a invalidar as principais conclusões.
16
Para os aspectos metodológicos, remete-se o leitor interessado para o próximo capítulo e para o volume complementar ao presente
relatório, onde são descritos em maior detalhe a propósito de inquérito realizado no âmbito deste trabalho.
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indivíduo respondeu “Sim” em pelo menos uma das questões anteriores17. Pela sua natureza, este indicador
apenas pretende capturar se os indivíduos sentiram, pelo menos uma vez, dificuldades no acesso aos cuidados de
saúde, deixando de o realizar devido a motivos financeiros ou falta de transporte. Mais uma vez este indicador
surge como uma variável binária, existindo apenas duas possíveis categorias: um indivíduo ou sentiu barreias no
acesso aos cuidados de saúde em pelo menos uma das dimensões consideradas ou não sentiu qualquer uma dessas
dificuldades. Deste modo, é também utilizado um modelo Probit com base nas características dos indivíduos e do
município em que o indivíduo reside.
Numa segunda fase, criou-se uma variável que indica o número de respostas afirmativas às questões anteriores.
Embora também permita ter uma visão mais abrangente, sendo construído com base nas respostas a quatro
questões, esta variável tem um objetivo diferente da anterior, captando outro tipo de informação: pretende-se com
esta variável capturar se existem indivíduos que enfrentam barreiras no acesso aos cuidados de saúde em mais do
que uma das dimensões consideradas. Esta variável permite, por exemplo, verificar se existe uma persistência nas
respostas de indivíduos dos indivíduos às várias questões.
Em cada um dos modelos foram consideradas dois tipos de variáveis: individuais e municipais. A nível
individual, o inquérito aplicado pela DGS permite avaliar os efeitos de género, a situação laboral e a idade.18 Por
outro lado, as variáveis municipais consideradas foram: média do salário total dos trabalhadores; percentagem de
trabalhadores com o nível de educação (primário, secundário, terciário); número total de população; número de
indivíduos com mais de 65 anos e número de indivíduos com menos de 15 anos; densidade populacional; número
de desempregado há mais e menos de um ano; número de beneficiários de subsídio de desemprego; número de
beneficiários de subsídio de doença; número de beneficiários de Rendimento Social de Inserção; e, finalmente,
número de empresas por sector de atividade económica (primário, secundário, terciário)19. Neste inquérito é
impossível captar a possível diminuição (ou aumento) sentida no acesso ao sistema de saúde uma vez que foi
apenas realizado para o ano de 2015 (ao contrário do inquérito anterior).
Os resultados obtidos indicam uma natural relação entre a existência de barreiras financeiras (sobretudo de
pagamentos com cuidados de saúde – medicamentos, consultas e exames) e a situação de desemprego. Também
os reformados apresentam uma maior probabilidade de reporte de dificuldades financeiras, mais acentuadas nos
medicamentos e consultas, não sendo visível no exames. Apesar da atenção que frequentemente suscitam as
dificuldades com custos de transporte para deslocação a consultas não surge como tendo associação com
características individuais, sendo por isso uma dificuldade que, a estar presente, se apresenta transversal à
população. Os aspectos de contexto do local de residência não têm, em geral, efeitos sistemáticos de assinalar,
sendo identificado que concelhos com maior proporção de população com menos de cinco anos apresentam
respostas que indicam menores problemas financeiros relacionados com medicamentos. Atendendo que é
sobretudo a população idosa que mais utiliza medicamentos, esta regularidade encontrada encontra-se alinhada
com os restantes resultados a nível individual.
De acordo com os resultados do inquérito, apenas uma minoria dos inquiridos (1.4%) afirmou que faltou a
consultas médicas devido ao facto de não ter transporte, ao passo que quase a totalidade dos mesmos (96%)
referiu não ter faltado a nenhuma consulta por causa desse motivo. Face a estas proporções, não é de surpreender
que não se encontre, na análise estatística, qualquer relação sistemática das dificuldades financeiras com custos
de transportes e quase todas as características da população (individuais, e do concelho onde residem). Apenas a
situação laboral, desempregado ou reformado, tem uma relação com as dificuldades em custos de transportes.
Um cidadão desempregado enfrenta uma probabilidade maior, em cerca de 2,66 pontos percentuais (e 2,3 pontos
percentuais no caso de reformados) de ter faltado a uma consulta devido à falta de transporte do que um
índividuo empregado.
17

Os casos omissos e não aplicáveis foram ignorados para fins estatísticos.
sendo que foi também incorporado um termo com a idade ao quadrado para captar um possível efeito não linear da idade.
19
As variáveis de Concelho dizem respeito ao ano de 2012, à semelhança do que aconteceu anteriormente.
18
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Considerando agora a questão “faltou a consultas por dificuldades financeiras?”, tal como na pergunta anterior,
existiu uma percentagem minoritária (8.3%) a responder afirmativamente a esta questão, sendo que a quase
totalidade dos inquiridos não indicou motivos financeiros como justificação para uma falta a consultas de saúde
(90.1%). Neste aspecto, o único factor adicional que surge como associado com maiores dificuldades é o género,
sendo que as mulheres apresentam uma probabilidade menor (em 3,7 pontos percentuais) de faltarem a consultas
devido a motivos financeiros.
Relativamente à situação laboral, uma pessoa desempregada tem uma maior probabilidade de faltar a consultas
devido a restrições financeiras em comparação a um individuo empregado, sendo a diferença de cerca de 11
pontos percentuais. O efeito é qualitativamente idêntico para domésticas e reformados, sendo que ambos os
grupos apresentam uma probabilidade inferior em responderem “Sim” de 3,2 pontos percentuais quando
comparados com os indivíduos empregados.
Cerca de 87% dos indivíduos inquiridos declarou que não deixou de realizar exames, tratamentos ou consultas
por motivos financeiros. À semelhança dos resultados anteriores, as mulheres uma menor probabilidade de ter
deixado de fazer exames médicos, tratamentos ou consultas de seguimento por dificuldades financeiras (em cerca
de 4,7 pontos percentuais), em relação um indivíduo do sexo masculino. A situação laboral atual do inquirido
surge também como relevante. Em relação aos sujeitos empregados, os desempregados, os domésticos e os
reformados enfrenta uma maior probabilidade de deixar de fazer exames médicos, tratamentos ou consultas de
seguimento por dificuldades financeiras (sendo essa diferença de 10,70, 2,65 e 1,18 pontos percentuais
respetivamente). O impacto de ser estudante aparece no sentido inverso: a probabilidade destes deixarem de
realizar as ditas idas ao sistema de saúde por razões financeiras é inferior em 3,89 pontos percentuais aos
indivíduos empregados.
A quase totalidade da população inquirida (88%) declarou não sofreram dificuldades financeiras que os inibiram
de comprar medicação prescrita. Também na aquisição de medicação se confirmam as regularidades anteriores.
As mulheres reportam uma menor probabilidade de não adquirir medicamentos prescritos devido a problemas
financeiros, em 2,7 pontos percentuais quando comparadas com os homens. Por seu turno, a situação laboral
atual do indivíduo parece também ser uma importante determinante na resposta esta pergunta. Em particular, os
desempregados, os domésticos e os reformados enfrentam uma maior probabilidade (em 9,64, 7,11 e 6,36 pontos
percentuais, respetivamente) de não adquirirem medicação prescrita por motivos financeiros, relativamente aos
indivíduos empregados. Mais uma vez, o facto de um indivíduo ser estudante parece contribuir para que as
barreiras no acesso à saúde sejam menores: enfrentando uma menor probabilidade (2,34 pontos percentuais) de
responder “sim” à questão do que indivíduos empregados. Os elementos de contexto do concelho de residência
surgem aqui com maior relevância, provavelmente devido à maior utilização de medicamentos pela população.
Em concreto, em concelhos onde há maior rendimento e mais populosos há menor probabilidade de um inquirido
reportar dificuldades. Interessante é o efeito protetor aparentemente associado com beneficiar de subsídio de
desemprego (a situação de desempregado, que recebe ou não apoio social, é captada por outro factor): para o
mesmo volume de desemprego, haver maior número de pessoas a receber subsídio de desemprego está
positivamente associado com menor probabilidade de ter dificuldades financeiras na aquisição de medicamentos.
No entanto, todos estes impactos, quer negativos quer positivos apresentam uma magnitude não significativa,
sendo que os efeitos marginais são sempre inferiores a 0,01 pontos percentuais.
A maioria das pessoas inquiridas (81.81%) respondeu negativamente ao conjunto de todas as questões
anteriormente referidas. Desta forma, de acordo com os dados do inquérito, apenas 18.18% da população assumiu
ter deixado de realizar um acesso aos cuidados de saúde (nas dimensões consideradas) por falta de transporte ou
por dificuldades financeiras (não significando que não tiveram acesso em todas as circunstâncias de necessidade;
apenas se pode afirmar que houve pelo menos uma situação em que tiveram dificuldade de acesso).20 De forma
20

Esta distinção será explorada no capítulo seguinte.
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pouco surpreendente, os factores associados com este indicador agregado são similares às situações de cada tipo
de dificuldade de acesso por si, que eram praticamente idênticas. As mulheres enfrentam uma probabilidade
menor em cerca de 6,9 pontos percentuais relativamente aos homens de ter algum tipo de dificuldade financeira
de acesso, e im indivíduo empregado enfrenta uma menor probabilidade de enfrentar as referidas dificuldades
comparativamente aos índividuos desempregados, domésticos ou reformados, sendo as diferenças de 15,42, 6,57
e 8,46 pontos percentuais, respectivamente. A situação de desempregado é, pois, a mais penalizadora em termos
de acesso a cuidados de saúde.
Com o intuito de obter uma medida de intensidade das dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, construiu-se
uma variável que indica o número de respostas afirmativas às quatros questões analisadas anteriormente. Deste
modo, a nova variável toma apenas valores inteiros, entre 0 (se o respetivo individuo não enfrentou qualquer tipo
de dificuldade) e 4 (se o respetivo individuo respondeu afirmativamente a todas as questões). Dos inquiridos que
responderam afirmativamente a pelo menos uma das questões (18.18%), existe alguma diversidade na
intensidade com que são afetados: 9% dos inquiridos sentiu dificuldades, pelo menos uma vez, numa das
dimensões consideradas; 5% não teve o acesso desejado a dois dos cuidados de saúde considerados por motivos
financeiros ou pela falta de transporte; adicionalmente, 3% teve essa dificuldade, pelo menos uma vez, em 3 das
dimensões consideras; por último, apenas 1,13% teve todas as dificuldades inquiridas.

4.4 Estado de Saúde
Quando inquiridos sobre o seu estado de saúde, os portugueses consideram-no, em média, bom. De facto, 56%
dos inquiridos considerou o seu estado de saúde bom, muito bom ou ótimo. Embora estes resultados tenham um
grau de subjetividade inerente são usados frequentemente como indicadores do estado de saúde de um país. Do
ponto vista político, é curioso saber se existem fatores sistemáticos que possam influenciar o estado de saúde de
um individuo. No caso de existirem, pode-se tentar combater esse facto, aumentando muito provavelmente a
equidade no acesso aos cuidados de saúde.
Embora exista uma clara ordem na resposta à pergunta, não existe uma interpretação quantitativa possível para a
mesma (isto é, um 5 = muito bom não significa cinco vezes mais saúde que 1 = muito má). Como tal, é
necessária uma metodologia adequada para tentar explicar o estado de saúde de um indivíduo com base nas suas
características individuais e nas fatores que caracterizam o seu conselho de residência, usando-se um modelo
Probit ordenado.21 Ao contrário de resultados de estudos similares para outras amostras da população portuguesa,
as mulheres tendem a reportar melhor estado de saúde, mas é necessário aqui alguma cautela – na medida que a
situação de “doméstica” é preenchida sobretudo por mulheres, o seu estado de saúde auto-reportado será pior do
que o dos homens, retomando a regularidade habitual. Os resultados incidiam sobretudo que mulheres
participantes ativas no mercado de trabalho terão melhor estado de saúde. Em linha com esses outros estudos,
idades mais avançadas estão associadas com menor saúde auto-reportada. O interesse recai novamente sobre o
papel da situação laboral do inquirido, pois os desempregados e os reformados tendem a reportar menor saúde
auto-percepcionada que pessoas empregadas. Ou seja, os grupos da população com menor saúde autopercepcionada são os mesmos grupos que estão associados com a indicação de maiores dificuldades financeiras
no acesso a cuidados de saúde. Daqui não se pode inferir causalidade, pois maior necessidade poderá resultar
mais facilmente em ter pelo menos um episódio de dificuldades financeiras de acesso, bem como maiores
dificuldades financeiras no acesso a cuidados de saúde poderá determinar pior condição de saúde. Na
incapacidade de resolver o sentido da causalidade, assinala-se que os grupos mais vulneráveis no acesso (no
sentido de terem maior probabilidade de apresentarem episódios de dificuldades financeiras) são também os que
reportam pior estado de saúde.

21

Os resultados são apresentados no volume complementar.
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4.5 Conclusões
O inquérito de satisfação realizado pela DGS (2015) permite a identificação de vários aspectos importantes.
Alguns desses aspectos serão desenvolvidos no capítulo seguinte, através de inquérito próprio. Outros
consideram-se suficientemente estabelecidos para não se realizar um seu aprofundamento.
O primeiro aspecto de realce é o elevado grau de satisfação com o Serviço Nacional de Saúde. Só por isso, seria
improvável que esse grau de satisfação atingisse os níveis observados se na experiência direta de cada cidadão
com o Serviço Nacional de Saúde houvesse recorrência de dificuldades de acesso.
A análise direta de questões que inquirem os entrevistados sobre dificuldades financeiras no acesso a cuidados de
saúde (medicamentos, consultas, exames e custos de transporte para consultas) revela que há um número pouco
elevado de pessoas que indica a existência dessas dificuldades. Porém, essas dificuldades não surgem de forma
aleatória, identificando-se grupos populacionais que apresentam maior probabilidade de indicarem que tiveram
(pelo menos um episódio de) dificuldades financeiras de acesso a cuidados de saúde. Esses grupos mais
vulneráveis são, sem surpresa, constituídos por desempregados e por reformados.
Nalguns casos essa vulnerabilidade, medida pela probabilidade de apresentarem dificuldades financeiras, não é
muito grande. Por exemplo, no caso de custos de transporte, essa probabilidade difere menos de três pontos
percentuais. O efeito cumulativo é no entanto relevante. Um desempregado, face a uma pessoa empregada, tem
uma probabilidade cerca de 16 pontos percentuais superior de ter pelo menos uma das quatro dificuldades
financeiras de acesso analisadas.
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5 Utilização de cuidados de acesso: barreiras de acesso
Filipe Silvério, Pedro Pita Barros

5.1 Barreiras no acesso aos cuidados de saúde
Em Portugal, desde 1976, todos os cidadãos têm o direito constitucional à proteção da saúde, assim como o dever
de a defender e promover22. A necessidade de garantir o acesso a todos os cidadãos aos cuidados de saúde,
independentemente da sua condição económica conduziu à criação, em 1979, do Serviço Nacional de Saúde
(SNS). Desde então, o SNS é principal responsável23 por assegurar esse acesso, caracterizando-se por ser um
sistema universal, geral e tendencialmente gratuito.
Dada a incessante vontade de proporcionar aos cidadãos cuidados abrangentes e de elevada qualidade24, torna-se
fundamental avaliar o acesso aos cuidados de saúde e tentar identificar as potenciais barreiras ao mesmo, de
forma a garantir uma contínua melhoria e uma constante adaptação do SNS às exigências atuais. Em particular, o
presente estudo, que visa identificar as potenciais barreiras no acesso aos cuidados de saúde, ganha uma maior
relevância devido à conjugação da recente crise financeira que afetou fortemente a economia Portuguesa com as
medidas adotadas nos últimos anos com vista a melhorar a eficiência do SNS.
O acesso aos cuidados de saúde pode ter origem num problema de saúde, com intuito de o resolver ou pelo
menos controlar, mas também na necessidade de prevenir o mesmo. Por um lado, um indivíduo pode sentir que
necessita de recorrer aos sistema de saúde, criando uma procura pelos serviços de saúde. Por outro lado, esta
procura pode ser induzida por um profissional de saúde (por exemplo, quando este decide que o utente necessita
de uma operação) ou até mesmo pelo plano nacional de saúde (por exemplo, existe um programa nacional de
vacinações). Desta forma, as potenciais barreiras no acesso aos cuidados de saúde são todos os fatores que
limitam ou, até mesmo, impedem o uso do sistema de saúde por parte do utente, quando ele sente necessidade de
o usar ou quando é induzido a tal.
Neste sentido, o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 definiu o acesso aos cuidados de saúde como “a obtenção
de cuidados de qualidade necessários e oportunos, no local apropriado e no momento adequado”25. A Comissão
Europeia, por sua vez, considera que a acessibilidade aos cuidados de saúde depende de um conjunto vasto de
fatores, incluindo a cobertura do sistema de saúde e a sua profundidade, o acesso e disponibilidade dos serviços
de saúde (Comissão Europeia, 2014). Do ponto vista teórico, embora seja amplamente reconhecido que o acesso
é um fator chave na performance dos sistemas de saúde, diferentes autores têm interpretado de maneira distinta as
diversas noções do mesmo. Dada a complexidade na sua definição, diversos especialistas têm tentado obter uma
conceptualização do acesso aos cuidados de saúde, através da descrição das diferentes dimensões e determinantes
que afetam a procura e a oferta dos cuidados de saúde (e.g., Levesque et al., 2013).
A título de exemplo, o Observatório Português dos Sistemas de Saúde, através do seu Relatório Primavera
(2015), conclui que a crise económica que tem afetado a economia Portuguesa interferiu no acesso aos cuidados
de saúde, tanto nas dimensões da oferta como procura26. Para além disso, o estudo realça a importância de se
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Constituição da República Portuguesa, artigo 64.
Para além do SNS, o sector privado tem também um papel de relevo na prestação de cuidados de saúde, nomeadamente ao nível
de meios de diagnóstico e cuidados especializados (Anexo I, Plano Nacional de Saúde 2012-2016). Parte desses cuidados são prestados a
beneficiários do SNS, ao abrigo de convenções com o Estado, assim como a beneficiários de subsistemas e seguros de saúde.
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Página 2, 3.2 Eixo Estratégico – Equidade e Acesso aos Cuidados de Saúde, Plano Nacional de Saúde 2012-2012.
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consequentemente, nas conclusões. Alguns dos erros, sobretudo ao nível dos dados, foram apontados pelo Secretário de Estado Adjunto do
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colocar na ordem do dia o acesso aos cuidados de saúde devido a razões estruturais, como a transição
demográfica e epidemiológica. Em suma, o citado Relatório afirma que Portugal possui “uma procura e oferta
com características inadequadas, que se justifica por insuficiência/inexistência de outras respostas específicas”.
Deste modo, torna-se essencial proceder a uma análise mais detalhada do acesso aos cuidados de saúde, de forma
identificar possíveis limitações do SNS. A base de evidência utilizada tem sido, frequentemente, bastante mais
frágil do que o desejável, generalizando a partir de relatos individuais ou episódicos. Há, inevitavelmente, a
necessidade de um aprofundamento da base de informação, de uma forma que seja clara na interpretação que
possa ser dada.
Relativamente ao estudos empíricos de avaliação de acesso aos cuidados de saúde, numa primeira fase, anterior
aos anos 80, a maioria desses estudos baseava-se “na premissa que o melhor indicador de acesso é a efetiva
utilização dos serviços, não bastando a existência para garantir o acesso” (ERS, 2009, p. 21). Desta forma, a
metodologia aplicada pretendia avaliar se os serviços de prestação de saúde existentes se adequavam às
exigências da população, através da comparação de indicadores de utilização desses mesmos serviços e de
resultados de saúde.
Embora tais análises tivessem em conta que não basta existir uma capacidade instalada para garantir o acesso aos
cuidados, estas apresentavam uma forte limitação: os indicadores de utilização dos serviços de saúde são
insuficientes para distinguir a não utilização por dificuldades no acesso aos serviços de saúde e a não utilização
por ausência de necessidade por parte dos cidadãos. Em suma, torna-se fundamental identificar os cuidados
necessários e oportunos27 que deixaram de ser realizados devido a barreiras no acesso aos cuidados de saúde.
De forma a obter uma análise mais robusta, é necessário recolher evidência para além da utilização efetiva. Neste
âmbito, Penchansky e Thomas (1981) identificaram um conjunto de fatores que podem afetar o acesso aos
cuidados de saúde, propondo o seu agrupamento em 5 dimensões: capacidade, proximidade, esforço financeiro,
adequabilidade e aceitabilidade28.

Ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa, no discurso que proferiu no encerramento da apresentação do relatório em causa. (disponível
em http://goo.gl/MfdXRa)
27
A noção de contatos “cuidados necessários e oportunos” refere-se a todos os casos em que o custo marginal de aceder ao sistema
de saúde é inferior ao beneficio marginal desse mesmo acesso.
28
No seu artigo “The concept of Access: Definition and Relationship to Consumer Satisfaction”, Perchansky e Thomas utilizam as
seguintes expressões para se referir, respetivamente, às cinco dimensões: availability, accessibility, affordability, accommodation e
acceptability. (a tradução usada no presente estudo segue a adotada pelo Estudo do Acesso aos Cuidados de Saúde Primários do SNS,
ERS, 2009).
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Figura 5.1: Dimensões de acesso a cuidados de saúde

Fonte: Penchansky e Thomas (1981)
Em primeiro lugar, o SNS deve ter capacidade suficiente para prestar serviços de cuidados de saúde que se
adeqúem às necessidades da população. Por outras palavras, é fulcral garantir que o prestador está dotado dos
recursos necessários (como pessoal, tecnologia e bens de saúde) para satisfazer a potencial procura por cuidados
de saúde por parte dos cidadãos. Naturalmente, designa-se a esta dimensão por “Capacidade”.
Além da capacidade de prestar os serviços, é necessário garantir que a distribuição geográfica dos mesmos é
adequada à distribuição geográfica dos beneficiários do SNS. Na verdade, a rede de cuidados de saúde deverá
estar desenhada de forma a mitigar as desigualdades na distribuição dos cuidados primários e especializados,
entre zonas rurais e urbanas, e entre o litoral e o interior. Nesta dimensão, designada por “Proximidade”, torna-se
fulcral ter em conta quer a distância, quer o tempo despendido, entre o local onde se pode encontrar o utente e a
unidade de saúde onde se prestam os respetivos cuidados. A distância geográfica ou a dificuldade na deslocação
são, naturalmente, possíveis barreiras no acesso aos cuidados de saúde, com particular relevância para grupos
mais desfavorecidos uma vez que estes podem mais facilmente, por exemplo, ter dificuldades em pagar o
transporte, não estar aptos para faltar ao trabalho ou não possuir veículo próprio.
Por sua vez, a dimensão “Esforço Financeiro” avalia se o utente tem capacidade financeira para suportar os
encargos incorridos com o consumo de serviços de saúde. Atualmente, apesar do sistema ser tendencialmente
gratuito, os beneficiários do SNS estão sujeitos a um pagamento de uma taxa moderadora (em alguns serviços),
cujo intuito é evitar uma procura desnecessária dos cuidados de saúde, que varia consoante o serviço prestado.
Relativamente a estas taxas, existem um conjunto de situações que permitem ao utente estar isento do seu
pagamento. O objetivo desta isenção, ao ser aplicada usualmente aos utentes com menores capacidades
financeiras e/ou utentes que utilizam mais frequentemente o serviço, é fazer com que as taxas moderadoras não
sejam uma barreira significativa. Embora as taxas não sejam consideravelmente altas para consultas, os valores
podem ser altos e restritivos no que respeita à utilização de meios de diagnóstico (Plano Nacional de Saúde 2012-
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2016)29. Para além das taxas, os utentes são também responsáveis por um copagamento quando consomem certos
bens de saúde (como medicamentos, próteses, óculos, entre outros). Estes pagamentos podem ser também uma
potencial barreira, levando a uma utilização efetiva inferior à necessária. Para além destes custos diretos, existem
também custos indiretos que podem, por exemplo, surgir da deslocação ou até mesmo da falta ao trabalho por
parte do utente.
A dimensão da “Adequabilidade” procura descrever não só a qualidade na prestação dos cuidados de saúde,
como também tenta avaliar se a organização por parte do prestador dos cuidados de saúde se adequa às
preferências, exigências e restrições dos utentes. Como exemplos de potenciais barreiras a nível organizacional
podemos ter os horários de funcionamento das unidades de saúde, os sistemas de marcação de consultas, a
alocação do médico de família e até a obtenção de cuidados de saúde atempados.
Por último, a prestação de cuidados de saúde deve estar adaptada à população que serve. Neste sentido, a
dimensão “Aceitabilidade” procura descrever se as expectativas e necessidades dos utentes são satisfeitas pelos
atos de prestação de cuidados de saúde. Adicionalmente, “representa as atitudes dos utentes e dos profissionais de
saúde em relação às características e práticas de cada um” (ERS, 2009, P. 22).
Embora os diversos fatores que afetam o acesso aos cuidados de saúde estejam organizados nessas cinco
dimensões sugeridas por Penchansky e Thomas (1981), é impossível ignorar que existe uma interdependência
entre as diferentes categorias: por exemplo, se os recursos humanos ou tecnológicos não forem suficientes para
satisfazer a procura de cuidados de saúde, as restantes dimensões podem ser afetadas através de um aumento de
custos, diminuição de qualidade nos serviços prestados, aumento de tempo de espera e até aumento da distância
geográfica entre o local onde se encontra o utente e o local onde se presta o cuidado de saúde.
Em alternativa, mas de uma forma complementar, podemos afirmar que as potenciais barreiras no acesso aos
cuidados de saúde podem surgir a vários níveis: ao nível do indivíduo que pretende usar os serviços de saúde; ao
nível do prestador dos cuidados de saúde; ao nível do sistema de saúde como um todo; e, finalmente, de uma
forma mais abrangente, ao nível do contexto socioeconómico, cultural e até mesmo político que caracteriza o
país.
O nível individual relaciona-se com as características inerentes ao potencial utente, de que são exemplo a sua
literacia em saúde30, as suas capacidades, as suas restrições financeiras ou até mesmo crenças sobre saúde. Ao
nível do prestador de serviço, temos de ter em conta que todos os fatores que determinam a qualidade da relação
entre o utente e o seu prestador de serviço. Deste modo, a este nível, podemos falar da dimensão, composição e
características socioeconómicas e demográficas da força de trabalho, não esquecendo que o seu conhecimento,
capacidades técnicas, expectativas e atitudes em relação aos utentes desempenham também um papel fulcral
neste contexto. Adicionalmente, é necessário garantir que os serviços de saúde estão distribuídos adequadamente
de acordo com as necessidades da população e que estão localizados geograficamente de modo a permitirem um
acesso relativamente fácil aos potenciais utentes e de forma a reduzirem as possíveis desigualdades regionais.
Para além disso, é necessário que a sua organização seja apropriada. Nesta dimensão, é necessário garantir que os
serviços ocorrem de uma maneira conveniente e atempada (sistema de marcação de consultas, horários de
funcionamento, tempos de espera, etc.) e que os utentes têm acesso ao conjunto total dos serviços disponíveis. Ao
nível do sistema de saúde como um todo, é necessário que este esteja desenhado de forma a garantir que as
necessidades da população são satisfeitas da forma mais eficiente possível. Neste contexto, é necessário também
ter em conta a forma de financiamento do sistema de saúde e que este deve ser feito de uma forma partilhada e
29

O reconhecimento desta situação está no facto de existir um limite de 50 euros em episódios de urgência hospitalar, em que o
valor varia entre 15,45€ e 20,60€, mas ao qual podem ser acrescidas taxas moderadoras de exames e meios de diagnóstico. Informação
mais detalhada sobre as categorias de isenção e valor das taxas moderadoras está disponível no site da ACSS (http://goo.gl/dqAn1S
30
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define literacia em saúde como o conjunto de “competências cognitivas e sociais e a
capacidade dos indivíduos para ganharem acesso a compreenderem e a usarem informação de formas que promovam e mantenham boa
saúde” (WHO, 1998).
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solidária, dado o Estado Social que caracteriza Portugal. Finalmente, o acesso aos cuidados de saúde pode
também ser afetado por determinantes fora do sistema de saúde: outras políticas públicas e também o contexto
socioeconómico, cultural e político que caracteriza o país.
Sakellarides et al (2015) apresentam uma descrição da lista de medidas especificadas no Memorando de
Entendimento e reportam uma apreciação, em grande medida qualitativa, do seu impacto até meados de 2013. A
utilização de painéis de peritos procurou captar tendências que não se encontrem ainda refletidas nas estatísticas
recolhidas de forma regular. A informação quantitativa e qualitativa recolhida por Sakellarides et al. (2015)
aponta, de uma forma genérica, para uma diminuição na utilização de cuidados de saúde do Serviço Nacional de
Saúde quando se compara 2012 com 2011. As razões para esta diminuição, em diversas áreas, não foram
identificadas de forma clara. Os valores mais recentes revelam que muitos foram efeitos transitórios. O papel dos
custos de transporte e do receio de faltar ao trabalho para recorrer aos serviços de saúde surgiu como hipótese de
trabalho para explicar o padrão observado. Em qualquer dos casos mencionados, não há em Sakellarides et al.
(2015) a identificação de restrições do lado da oferta do Serviço Nacional de Saúde que possam explicar de
forma causal essa evolução. Há, por esse motivo, necessidade de recolha adicional de informação.

5.2 Metodologia
5.2.1 Como avaliar a utilização necessária não realizada?
Dadas as limitações inerentes às análises que se baseiam somente na utilização efetiva do sistema de saúde, a
necessidade de identificar as potenciais barreiras no acesso ao SNS exige uma metodologia diferente. Neste
contexto, a realização de um inquérito à população surge como o meio adequado para tentar aferir informação
acerca da utilização necessária não realizada do SNS e das condições de acesso que os diversos agentes
enfrentam.
A realização de um inquérito e, sobretudo, a interpretação dos resultados exigem cuidado e uma análise crítica
por parte do investigador. Em primeiro lugar, uma das principais especificidades dos inquéritos é que os mesmos
são quase sempre caracterizados pela sua brevidade: por um lado, porque existem limitações a capacidade de as
pessoas relembrarem episódios passados; por outro lado, porque a dificuldade em obter respostas, por parte da
população em estudo, aumenta com a complexidade do inquérito.
Como tal, quando um investigador está a elaborar um inquérito deverá ter que lidar com esse constrangimento,
tentado otimizar os tópicos abordados por cada pergunta, mas também deverá estar ciente que o modo como as
perguntas são realizadas influencia as respostas e consequentemente os resultados das mesmas. Obviamente, a
falha no desenho do inquérito ou, posteriormente, na análise dos resultados poderá colocar em causa a validade
de qualquer estudo, devendo por isso ser uma fonte de preocupação para qualquer investigador.
A título de exemplo, se o inquérito inclui uma questão em que se pergunta se o individuo alguma vez deixou de ir
a uma consulta por dificuldades financeiras, a resposta irá ser positiva se, nesse período de referência, o inquirido
enfrentou pelo menos uma vez esse obstáculo quando sentiu a necessidade de ir a uma consulta médica. Ou seja,
um valor de 25% de respostas positivas nesta questão, apenas significa que, das pessoas inquiridas, 25% relatou
ter abdicado de ir a uma consulta médica por dificuldades financeiras pelo menos uma vez, no período
considerado. A resposta a este tipo de pergunta não nos permite concluir nada sobre a gravidade do(s) caso(s)
ocorrido(s), nem tão pouco significa que as pessoas enfrentaram sempre (ou só uma vez) essa dificuldade. Para
sumariar, a resposta a este tipo de pergunta não deve ser confundida com a proporção de situações em que a
população inquirida não recorreu a uma consulta médica por limitações financeiras, nem tão pouco nos revela
qualquer informação sobre a gravidade dos casos em que ocorreu.
De forma a ilustrar a relevância deste detalhe na interpretação dos resultados, Barros et al. (2013) sugerem para
considerarmos uma situação hipotética em que existem dois indivíduos que, durante o último ano, tiveram dois
episódios de doença cada um, em que sentiram necessidade de ir a uma consulta médica, mas acabaram por não ir
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num dos episódios, de forma a evitar pagar a taxa moderadora. No entanto, no outro episódio de doença, ambos
se deslocaram à consulta.
Quando inquiridos se, no último ano, deixaram de ir a uma consulta de forma a não pagar a mesma, ambos os
indivíduos iriam responder afirmativamente. Ou seja, os resultados indicariam 100% dos indivíduos sentiram,
pelo menos uma vez, dificuldades em aceder ao sistema de saúde por dificuldades financeiras. Repare-se, no
entanto, que os indivíduos apenas enfrentaram limitações financeiras em 50% dos episódios ocorridos. Este
exemplo hipotético ilustra de forma clara as diferenças que decorrem da forma como a informação é recolhida.
Em suma, a generalidade da pergunta leva naturalmente a “um enviesamento a favor de se encontrar uma elevada
proporção de pessoas que indique ter sido limitada por motivos financeiros no seu acesso a cuidados de saúde”
(Barros et al., 2013, P. 8).
Para além dessa distinção, é importante realçar que a pergunta nada nos revela sobre a gravidade das situações
ocorridas. Como exemplo assuma que cada individuo teve dois tipos de episódios de doença, em que num a
gravidade do estado de saúde é bem maior. Do ponto vista prático, é diferente se o individuo deixou de ir à
consulta médica (para não pagar a taxa moderadora) no episódio em que a gravidade da situação era mais
acentuada, em comparação ao outro episódio de doença com menor gravidade.
Do ponto vista teórico, seria então desejável ter conhecimento sobre todos os episódios em que o individuo sentiu
necessidade de aceder ao sistema de saúde, incluindo informação sobre as vezes em que essa utilização foi
efetiva e sobre a gravidade do episódio. No entanto, como referido anteriormente, os inquéritos são usualmente
pouco exaustivos, até porque existem limitações na capacidade dos indivíduos se relembrarem de todas as
ocorrências no passado.
Em alternativa, pode-se inquirir se o individuo deixou de ir a uma consulta da última vez que teve um episódio de
doença. Se houver aleatoriedade no tipo e nos momentos dos episódios de doença, esta pergunta pode levar a um
menor enviesamento a favor da proporção de episódios em que o individuo sentiu limitações financeiras. Para
além disso, com o aumento do tamanho da amostra, o resultado tende a ser consistente, isto é, mais próximo do
verdadeiro (algo que não acontece com a outra pergunta).
Em determinadas circunstâncias, ambos os tipos de pergunta podem levar à mesma resposta. Considerando ainda
o exemplo apresentado por Barros et al. (2013) assuma que dos dois indivíduos apenas um enfrentou limitações
financeiras em pagar a consulta e que essa situação foi constante, isto é, sempre que sentiu necessidade de ir a
uma consulta não foi para não pagar a respetiva taxa moderadora. Facilmente se conclui que ambos os tipos de
questão neste caso levarão ao mesmo tipo de resultado: 50% das situações/pessoas sentiram limitações
financeiras em aceder ao SNS.
Face ao anteriormente exposto, é possível concluir que existem grandes diferenças na interpretação dos vários
tipos de perguntas e que os dados recolhidos através de inquéritos apresentam eles próprios limitações. Deste
modo, é necessário garantir que o investigador e, em geral, o leitor estão cientes destas diferenças, de forma a não
extrapolar conclusões erradas a partir de dados concretos.
Por último, idealmente, um investigador deveria tentar obter dados exaustivos sobre todas as cinco dimensões
que são consideradas como fulcrais por Penchansky e Thomas (1981) com o intuito de avaliar as condições de
acesso aos cuidados de saúde. Dada a necessidade de brevidade do inquérito, nem sempre tal exaustão é possível.

5.2.2 Inquérito Realizado e População (Maio 2015)
De forma a avaliar as potenciais barreiras no acesso aos cuidados de saúde em Portugal, e em particular a
utilização necessária não realizada, são usados os resultados de um inquérito desenvolvido com esse propósito.
Para além dessa avaliação estática no tempo, o presente estudo pretende também realizar uma comparação
temporal entre as condições de acesso aos cuidados de saúde em 2013 e 2015 de forma a identificar quais as
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dimensões que sofreram evolução, positiva ou negativa. Esta comparação é possibilitada uma vez que em 2013
foi realizado um inquérito semelhante, com o intuito de identificar o impacto do aumento das taxas moderadoras
na utilização dos serviços de saúde (Barros et al., 2013), contendo um conjunto perguntas que dada a sua
abrangência permitem analisar as potenciais barreiras nos acessos aos cuidados de saúde.
De forma a garantir a comparabilidade dos resultados, o inquérito aplicado em 2015 foi elaborado pela equipa de
trabalho baseando-se no anterior inquérito, realizado em 2013, tendo apenas pequenas alterações fruto da
diferente finalidade do mesmo. De uma forma geral, o inquérito aborda as diversas dimensões que se devem
considerar na análise das potenciais barreiras no acesso aos cuidados de saúde, permitindo obter uma análise
robusta sobre as mesmas. Ambos os inquéritos foram aplicados (e adaptados) pela empresa GfK a uma amostra
representativa da população portuguesa31.

5.3 Evidência sobre utilização e acesso a cuidados de saúde
Com intuito de identificar a existência de possíveis barreiras no acesso aos cuidados de saúde em Portugal são
usados, como referido anteriormente, dados de dois inquéritos realizados em 2013 e 2015. Em ambos os períodos
considerados, foram inquiridas pessoas idades iguais ou superiores a 15 anos, residentes em Portugal Continental.
Em 2013, o número total de inquéritos realizados foi de 1254, sendo uma amostra de representativa de 8 496 198
pessoas. Por sua vez, em 2015, foram inquiridas 1260 pessoas, representativas de 8 470 214 pessoas32.
Na tabela 5.1 está representada a distribuição por classes socioeconómicas33 em cada inquérito, em que a classe A
corresponde à classe económica mais favorecida e a E à menos favorecida. As diferenças entre os dois anos são
mínimas uma vez que em ambos os períodos se pretende uma amostra representativa da população com 15 ou
mais anos, algo que não sofreu alterações significativas dado o curto período temporal considerado.
Tabela 5.1: Amostras representativas por estatuto económico
2013

2015

% (do total)

Total

% (do total)

Total

A

2%

26

2%

25

B

12%

150

10%

135

C

20%

250

19%

247

D

49%

592

51%

609

E

18%

236

18%

244

Fonte: Elaboração Própria
Todos os resultados apresentados ao longo do estudo foram ponderados de acordo com a representatividade de
cada individuo. Os ponderadores de representatividade foram também tidos em conta na estimação dos modelos
econométricos utilizados neste capítulo.
Em 2013, 43,57% do total de inquiridos declaram que sentiram ou estiveram doentes pelo menos uma vez nos
últimos 12 meses (abril de 2012 a março de 2013). Sendo que os indivíduos podem ter-se sentido diversas vezes
doentes ao longo desse período, os mesmos foram questionados se, na última vez em que tal sucedeu, procuraram
auxílio no sistema de saúde (em concordância com a discussão na secção anterior). Dos 43,57% que se sentiram
doentes nesse período, apenas 12,97% não procuraram o sistema de saúde como forma de ultrapassar o mesmo
31

Ambos os inquéritos podem ser consultados nos Anexos, assim como as informações sobre a Amostra representativa, que
garantem a fiabilidade dos mesmos. As principais características do inquérito estão descritas nas próximas secções.
32
Os dados sobre a população foram retirados das Estimativas Anuais da População Residente (Instituto Nacional de Estatística),
sendo que 8 496 198 é o número de pessoas com 15 ou mais anos a residir em Portugal Continental, em 2013; esse número foi de
8 470 214 em 2014 (ano mais recente para o qual existem dados).
33
O Status Social é determinado com base no nível de escolaridade e na ocupação do Principal Contribuinte para o Agregado. Para
mais informações, ver Anexo 4.A.1 e Anexo 4.A.2.
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(ou seja, dos 541 inquiridos que afirmaram ter estado doentes pelo menos uma vez, 74 inquiridos não procuraram
auxílio, representando apenas 5,67% da população com 15 ou mais anos).
Em 2015, os ambos os números são ligeiramente superiores. Do número de pessoas inquiridas, 47,79% indicaram
ter estado doentes pelo menos uma vez durante os últimos 12 meses (junho de 2014 a maio de 2015). No entanto,
apenas 14,8% desses 47,79% (ou seja, 94 inquiridos em 584 que indicaram ter estado doentes pelo menos uma
vez, representando 7,07% da população com 15 ou mais anos) afirmaram não ter procurado qualquer auxílio no
sistema de saúde. Os dados revelam que, em 2015, existiu um aumento de 1,4 pontos percentuais,
comparativamente a 2013, na população com 15 ou mais anos que afirmou ter estado doente sem procurar auxilio
no sistema de saúde.
De forma a analisar as decisões efetivas dos indivíduos no seu contacto do sistema de saúde, questionou-se
diretamente sobre a opção tomada em caso de recurso ao sistema de saúde, na última vez que se sentiu doente.
Dados os resultados apresentados anteriormente, apenas se analisa a decisão de 37,92% (2013) e 40,72% (2015)
da população com 15 ou mais anos. Os resultados encontram-se apresentados na tabela 5.2.
Tabela 5.2: Da última vez que se sentiu doente e recorreu ao sistema de saúde, nos últimos doze meses, que
forma de auxílio no sistema de saúde procurou?
2013

2015

Foi a uma consulta sem marcação num centro de saúde (ou USF)

46,15%

38,51%

Foi a uma consulta de urgência de um hospital público

40,29%

36,79%

Marcou uma consulta com o seu médico de família

15,48%

29,24%

Telefonou para o serviço Saúde24

0,17%

0,18%

Foi a um consultório privado

5,52%

3,76%

Foi a uma consulta de urgência de um hospital privado

2,09%

5,02%

Consultou um farmacêutico

0,39%

4,89%

Consultou um enfermeiro

0,00%

0,00%

Outra

0,61%

0,70%

Nota: São admissíveis múltiplas respostas.

Fonte: Elaboração própria
Em ambos os anos, os resultados são qualitativamente idênticos, sendo que os serviços mais utilizados pelos
indivíduos que indicaram ter procurado auxílio no sistema de saúde da última vez que se sentiram doentes foram,
respetivamente, as consultas sem marcação num centro de saúde (ou numa USF), as consultas de urgência num
hospital público e as consultas com os respetivos médicos de família.
Da análise da tabela 5.2, um primeiro aspeto que é importante realçar é a importância da utilização de serviços de
atendimento não programado em ambos os anos de análise, tanto a nível de consultas de cuidados de saúde
primários, como a nível de urgências hospitalares, com um particular destaque para o sector público (Serviço
Nacional de Saúde). Contrariamente, o serviço Saúde24 apresenta uma baixa utilização. Sendo uma iniciativa que
procura racionalizar a utilização dos recursos existentes através de triagem, aconselhamento e reencaminhamento
dos utentes para as instituições mais adequadas integradas no SNS, os resultados sugerem que continua, à
semelhança de 2013, a ser um serviço fortemente negligenciado pelos cidadãos quando se sentem doentes,
embora tenha existido, de 2013 para 2014, um aumento de 11,6% do volume de atividade da linha Saúde2434
(Ministério da Saúde, Julho 2015, p. 54) e os utilizadores deste serviço apresentem um elevado grau de satisfação
quando recorrem ao mesmo (Cordeiro, 2015, p. 9).

34
Em 2014, o número total de contactos estabelecidos pela Linha Saúde24 foi de 805.127, ao passo que em 2013 esse número foi de
720.897.
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Na comparação do conjunto de respostas em ambos os anos, há um aspecto que ressalta: a percentagem de
indivíduos que recorreram ao sistema de saúde através de uma consulta com o respetivo médico de família quase
duplicou de 2013 para 2015 (aumentou cerca de 14 pontos percentuais, de 15,48% para 39,24%).
Neste âmbito, note-se que, ao nível dos cuidados de saúde primários, existem 8.982.846 utentes (Agosto de 2015)
que têm médico de família e que existiu um aumento do acesso ao SNS em 2014, sendo que cerca de 80% (mais
de 7 milhões) dos utentes com médico de família acederam a pelo menos uma consulta médica neste ano
(Ministério da Saúde, Julho 2015, P. 9).
A análise conjunta deste resultado com o fato de ter existido uma ligeira menor utilização dos serviços de
atendimento não programado no sector público, sugere que pode ter existido aqui um efeito substituição nos tipos
de serviços de cuidados de saúde, embora tal conclusão não possa ser retirada com toda a certeza, dado serem
admissíveis várias respostas por indivíduo. Contrariamente, no sector privado, existiu uma ligeira diminuição na
utilização das consultas mas um ligeiro aumento no uso das suas urgências hospitalares.
A observação generalizada de um maior recurso às urgências de hospitais privados surge como resultado
essencialmente de uma redução das idas a consultório privado, sendo provavelmente resultado de uma
transformação do sector privado, em que há uma passagem da prática individual ou em pequeno grupo para o
atendimento hospitalar, por um lado, e da visibilidade gerada pelos investimentos em hospitais privados nos
principais centros urbanos, por outro lado. A evolução do recurso ao sector público não permite dizer que o
aumento do recurso às urgências do sector privado foi consequência de uma menor capacidade de resolução de
problemas no sector público. A evolução no sector público sugere aliás um menor recurso aos atendimentos não
programados.
Deve-se ter em consideração que estes são valores médios, e não resultam do seguimento das mesmas pessoas ao
longo do tempo. Não é por isso possível descrever com mais detalhe a evolução precisa. Por exemplo, poderá
suceder que em lugar de ir a uma urgência num hospital público os cidadãos tenham passado a ir a um hospital
privado, e que os cidadãos que optavam por ir ao consultório privado tenham passado a escolher fazer uma
marcação com o respectivo médico de família. São, naturalmente, possíveis outras combinações de movimentos,
e sem um estudo de seguimento dos cidadãos ao longo do tempo tem-se apenas conjeturas. Por último, em 2015,
também existiu um aumento significativo de pessoas que reportaram ter recorrido a um farmacêutico como forma
de auxílio.
De forma a compreender melhor a utilização efetiva do sistema de saúde, foi solicitado aos indivíduos que
indicassem qual o motivo para terem procurado auxilio no sistema de saúde, da última vez que se sentiram
doentes (nos últimos 12 meses).
A primeira conclusão que se pode retirar é que não existem diferenças significativas no conjunto de respostas em
ambos os anos. O principal motivo para os cidadãos terem procurado ajuda é então o facto de terem
experimentado uma situação clínica associada com febre, tosse, gripe, constipação, amigdalite, laringite ou
viroses. De seguida, surgem os problemas respiratórios e as dores nas costas, musculares ou reumatismo. Os
problemas cardíacos e as indisposições são também duas razões significativamente apontadas pelos cidadãos.
No entanto, os resultados não devem ser interpretados apenas de uma forma agregada, sob pena de conduzirem a
conclusões erradas. A razão para esta preocupação surge uma vez que a procura por cada tipo de serviço é
condicionada, entre outros factores, pelo motivo que leva o utente a procurar auxílio no sistema de saúde. A título
de exemplo, um utente que sofra uma fractura de uma perna irá mais provavelmente dirigir-se a uma urgência
médica (num hospital privado ou público), em detrimento de consultas médicas em centros de saúde. De forma a
capturar esta informação, cruzou-se a informação sobre o tipo de serviço procurado e o motivo que desencadeou
a procura por auxílio no sistema de saúde.
Não existem grandes diferenças entre ambos os anos, quando se analisam os motivos que levaram os utentes a
deslocarem-se ao sistema de saúde. O surgimento de sintomas de febre, tosse, gripe, constipação e amigdalite,
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laringite e virose surge como a principal razão para a procura por consultas em centros de saúde (ou USF),
representando 32% (2013) e 29% (2015) dos casos. De seguida, os problemas respiratórios representam um
pouco mais do que 12% da procura de consultas não agendadas nos centros de saúde (ou USF) em ambos os
anos. O reumatismo, as dores nas costas e musculares são igualmente razões frequentes para essas deslocações
(10% e 11% em 2013 e 2015, respectivamente), assim como as indisposições (7% em anos os anos)
Por outro lado, espera-se que as deslocações a consultas de urgência num hospital público sejam motivadas por
motivos consideravelmente distintos em relação aos de um centro de saúde, dado que o serviço tem como
objectivo prestar cuidados de saúde a utentes que sofram episódios que requerem uma intervenção urgente. Os
resultados são bastante semelhantes em ambos os anos, apesar de ligeiras diferenças. A maior diferença regista-se
nos “problemas urinários” uma vez que representaram cerca de 5% dos casos de deslocações a urgências
hospitalares públicas em 2013 mas apenas 0,5% em 2015. Todas as outras categorias não apresentam diferenças
superiores a 3 pontos percentuais quando se comparam os resultados de cada ano, indicando uma consistência
nos motivos que levam os utentes a procurem as urgências hospitalares públicas.
Os problemas respiratórios surgem como o principal motivo para recorrer às urgências hospitalares públicas,
representando cerca de 16% (2013) e 20% (2015) dos casos. A febre, tosse, gripe, constipação, amigdalite,
laringite e virose são também estados de saúde relevantes neste contexto (14% em 2013 e 12% em 2015), assim
como o reumatismo, as dores nas costas e musculares (9% e 13%, em cada ano, respectivamente). Os restantes
motivos são reportados com frequências menores, com exceção de analises de rotina, que, como seria de esperar,
representam 0% dos casos.
Os sintomas de febre, tosse, gripe, constipação, amigdalite, laringite e virose representaram cerca de 17% (2013)
e 15 % (2015) das razões da procura de consultas com médicos de família, valores semelhantes aos da categoria
do reumatismo, dores nas costas e musculares, constituindo as duas principais razões para a marcação dessas
consultas. O surgimento de problemas respiratórios foi também um motivo frequentemente apontado pelos
utentes (um pouco mais de 11% em ambos os anos).
A procura pelo Serviço Saúde24 foi praticamente nula em ambos os anos, sendo que o único caso em 2013 foi
devido a uma fractura, aos passo que em 2015 a procura pelo mesmo se deveu a sintomas de febre, tosse, gripe,
constipação, amigdalite, laringite e virose. Dada a reduzida dimensão de respostas sobre este serviço, os
resultados devem ser interpretados com cuidado, sendo impossível fazer qualquer inferência.
Para além do sistema público, os utentes podem ter procurado auxílio no sistema privado. Apenas cerca de 2%
em 2013 e 5% em 2015 dos inquiridos, que se sentiram doentes nos últimos 12 meses e que recorreram ao
sistema de saúde para tratar esse episódio de doença, reportaram ter utilizado uma urgência de um hospital
privado. Dado o reduzido número de respostas sobre este tipo de serviço, podem surgir diferenças significativas
em ambos os anos, face à grande influência que cada observação tem individualmente no peso relativo da
respetiva categoria. A análise dos resultados deve ter em conta este aspecto técnico.
Ao contrário do que sucedeu na análise dos serviços públicos (incluindo urgências hospitalares), o recurso aos
prestadores privados apresenta diferenças significativas entre os dois anos. Enquanto os sintomas de febre, tosse,
gripe, constipação, amigdalite, laringite e virose constituíram a principal razão reportada pelos inquiridos em
2013 (30%), estes só representavam cerca de 10% dos casos em 2010. Por outro lado, o reumatismo, as dores nas
costas e musculares representaram 27% das respostas em 2015, sendo a razão mais frequentemente apontada
pelos inquiridos, mas em 2013 esse valor apenas foi de 11%. Nas restantes categorias existem também
diferenças significativas, com especial relevo para a de acidentes e de problemas respiratórios, que foram
reportadas menos frequentemente em 2015 (com diferenças de cerca 7 e 16 pontos percentuais, respectivamente,
em relação ao ano de 2013).
Com o intuito de capturar as possíveis barreiras no acesso aos cuidados de saúde, o inquérito realizado em 2015
incluiu uma questão adicional, comparativamente ao de 2013: foi solicitado aos indivíduos que afirmaram ter
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recorrido ao sistema de saúde da última vez que se sentiram doentes (nos últimos 12 meses) que indicassem se
essa ida resultou de um problema inesperado, um problema crónico, um tratamento incompleto de um problema
anterior ou de um agravamento de um problema anterior em que não procurou ajuda.
Dos indivíduos que se sentiram doentes nos últimos 12 meses e procuraram auxílio no sistema de saúde, apenas
2,63% referiram ter sido por agravamento de uma situação clínica anterior em que não houve recurso a cuidados
de saúde. Um valor elevado neste indicador iria transmitir a ideia de que, provavelmente, existiriam barreiras no
acesso aos cuidados de saúde, o que levava os cidadãos a adiar a sua decisão de recurso ao sistema de saúde, até
ao momento em apercebem que tal é inevitável. No entanto, um valor baixo deste indicador (como é o caso) não
significa necessariamente que não existam barreiras no acesso aos cuidados de saúde. De maneira a ilustrar este
aspeto assuma que, num caso extremo, todos os indivíduos que enfrentavam barreiras no acesso aos cuidados de
saúde nunca recorriam ao sistema de saúde, mesmo após o agravamento da situação inicial. Nesta situação
hipotética, ninguém iria afirmar que o acesso ao sistema de saúde decorreu de o agravamento da situação clínica
e mesmo assim existiam claras barreiras no acesso aos cuidados de saúde. Por outras palavras, a leitura deste
valor deve ser completada com outros indicadores. Apesar deste cuidado metodológico, conjectura-se que esses
casos, a existirem, terão uma fraca expressão no total. As razões para não procurar o sistema de saúde são
analisadas posteriormente.
Tabela 5.3: E essa sua ida a um serviço de saúde resultou…?
2015
… De um problema com uma doença crónica

36,11%

… De um problema inesperado

54,75%

… De agravamento de um problema anterior em que não procurou ajuda

4,60%

… De tratamento incompleto resultante de um problema anterior

2,63%

Outra

1,57%

Fonte: Elaboração Própria

5.4 A experiência dos cidadãos sobre as barreiras no acesso aos cuidados de saúde
De forma a aprofundar a análise das barreiras no acesso aos cuidados de saúde, foi solicitado aos indivíduos que
descrevessem o seu comportamento (e, posteriormente, o comportamento de outros) sem ter como ponto de
referência a última situação em que tiveram de recorrer ao sistema de saúde, isto é, considerando como horizonte
temporal um período de tempo mais alargado. Capturando um ângulo diferente no que diz respeito à avaliação
das barreiras no acesso aos cuidados de saúde, a interpretação dos resultados apresentados nesta subsecção deve
ser feita de forma complementar (e não como alternativa) à análise anterior.
Os indivíduos foram então convidados a descreverem se determinadas situações já lhes tinham acontecido e,
posteriormente, se conheciam alguém que já tivesse estado numa dessas situações. Ao contrário da secção
anterior, uma vez que não havia qualquer ponto temporal de referência, os resultados consideram respostas de
todos os inquiridos, independentemente do fato de terem ou não sentido uma condição clínica menos favorável
durante o último ano.
Os resultados estão sumariados na tabela 14, onde as colunas “Próprios” indicam os resultados quando os
indivíduos foram questionados sobre a sua experiência pessoal e as colunas “Outros” reportam os resultados
quando os cidadãos responderam tendo por base o conhecimento de pessoas que tivessem estado nessa situação.
Por outras palavras, a tabela 5.5 sintetiza o que os cidadãos revelam sobre o seu comportamento e sobre o
comportamento que pensam observar em familiares e amigos.
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Tabela 5.4: Já esteve nalguma das seguintes situações? E conhece alguém que tenha estado?

Não adquiriu todos os medicamentos que devia por falta de dinheiro
Não foi a uma urgência ou a uma consulta por falta de dinheiro
Na farmácia pediu para trocar medicamento de marca por genérico
por este ser mais barato
Deixou de ir à urgência ou a uma consulta pelo preço do transporte
Não foi a uma urgência por não poder perder o dia de salário

2013
Próprios
15,14%
8,68%
31,00%
5,05%
6,00%

Outros
17,95%
14,37%
22,28%

2015
Próprios
19,65%
8,94%
38,37

Outros
20,57%
13,2%
28,3%

9,26%
9,9%

6,4%
6,76%

9,39%
10,43%

Fonte: Elaboração própria
Em primeiro lugar, ressalta uma conclusão: não existem grandes diferenças qualitativas entre os dois anos, quer
consideremos as respostas sobre a experiência da própria pessoa, quer consideremos a resposta sobre a
experiência percepcionada pelos indivíduos relativamente a familiares a amigos. Adicionalmente, concluímos
que a proporção de situações de limitação de acesso aos cuidados de saúde é ligeiramente maior em 2015 do que
em 2013 em quase todos os aspetos considerados, sendo a única exceção a proporção de pessoas que indica
conhecer alguém que não foi a uma consulta ou urgência hospitalar devido por falta de dinheiro. Desta forma,
globalmente, esta evolução poderia indicar um pequeno aumento das barreiras no acesso aos cuidados de saúde.
Contudo, uma análise mais profunda, com recurso as técnicas econométricas, permite concluir que não existe
evidência que suporte o aumento ou a redução das barreiras no acesso aos cuidados de saúde.
Focando no conjunto de respostas para cada ano, as situações de limitação de acesso a cuidados de saúde são
sempre mais assinaladas no que é atribuído aos outros, com exceção da compra de genéricos, provavelmente pelo
facto de estes serem mais baratos e ser aceitável a procura do genérico mais barato em termos de comportamento
do utente.
Em relação a este último aspecto, das várias situações consideradas nas questões, é o único que pode não revelar
uma limitação no acesso aos cuidados de saúde: isto é, as pessoas podem adquirir um genérico por uma simples
opção orçamental, sem que isso a impeça de beneficiar da medicação necessária. Há também uma aceitação
generalizada da utilização de genéricos, presente em inquéritos anteriores (Cabral e Silva, 2008 e 2010), onde a
principal barreira se encontrava no conselho do médico e não na confiança do doente no medicamento genérico.
Os resultados referentes a situações em que o individuo não acedeu aos cuidados de saúde por motivos
financeiros são consistentes com os estudos recentes realizados em Portugal nos últimos anos. No entanto, existe
uma forte diferença entre estas perguntas genéricas sobre o acesso aos cuidados de saúde e a pergunta que
questiona sobre a decisão da última vez que que os indivíduos se sentiram doentes (tratada na subsecção
anterior).
Como explicado anteriormente, as diferentes questões revelam ângulos diferentes em relação às barreiras no
acesso aos cuidados de saúde. Desta forma, é natural que existam diferenças entre estes resultados e os presentes
na subseção anterior, sendo que estes últimos sugerem uma proporção muito menor de situações de não recorrer
aos cuidados de saúde (consultas ou urgências) por falta de condições financeiras.
Adicionalmente, não se pode esquecer que um número significativo destas respostas que indicam barreiras no
acesso aos cuidados de saúde são indicadas por pessoas que não se sentiram doentes durante o último ano ou que,
no caso de se terem sentido, recorreram ao sistema de saúde da última vez que tiveram um problema de saúde.
Em 2013, Barros et al. (2013, p. 14) sublinharam que essas fortes diferenças estão inerentes à própria natureza
das perguntas, tendo dois objetivos distintos: “saber que percentagem de situações de utilização potencial de
cuidados de saúde necessários não se realizou por restrições financeiras, e saber que proporção da população já
teve pelo menos uma vez decisões de uso diferente de recursos de saúde” devido restrições financeiras.
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A título de exemplo, não se pode concluir que, em 2015, 19,65% da população com 15 ou mais anos não adquiriu
os medicamentos prescritos pelos médicos, em todas as situações em que tal era necessário. Alternativamente,
este indicador revela que 19,65% das pessoas com 15 ou mais anos tiveram pelo menos uma situação, no passado
recente, em que não adquiriram a totalidade dos medicamentos prescritos pelos médicos (ou seja, basta ter
acontecido uma única vez, com um único medicamento para se ter em conta neste indicador).
Em suma, como apenas se questionam os indivíduos sobre se experimentou ou tem conhecimentos de alguém que
tenha experimentado as situações descritas, a interpretação das estatísticas deve ser feita com base nisso e não
como a percentagem de indivíduos que tem consistentemente essas restrições quando pretender aceder ao sistema
de saúde.
Na verdade, a principal limitação destes resultados é que não indicam qualquer informação sobre o grau de
intensidade com que estas barreiras afetam os indivíduos que já experimentaram, pelo menos uma vez, uma
dessas situações, limitando-se a fornecer informação sobre a proporção de indivíduos que já foi afetada pelo
menos uma vez por tais situações.
O conjunto de respostas tem um claro gradiente económico. Com o intuito de capturar essas diferenças, a tabela
5.6 e a tabela 5.7 apresentam os resultados por classe social, para ambos os anos, respetivamente. Os resultados
permitem concluir que, como esperado, as situações limitadoras de acesso aos cuidados de saúde são mais
frequentes nas classes sociais de menor rendimento.
Tabela 5.5: Já esteve nalguma das seguintes situações? (por estatuto económico)
2013
Não adquiriu todos os medicamentos que devia por falta de
dinheiro
Não foi a uma urgência ou a uma consulta por falta de
dinheiro
Na farmácia pediu para trocar medicamento de marca por
genérico por este ser mais barato
Deixou de ir à urgência ou a uma consulta pelo preço do
transporte
Não foi a uma urgência por não poder perder o dia de
salário

A
0,00%

B
2,50%

C
9,34%

D
18,91%

E
21,00%

0,00%

3,14%

6,12%

8,99%

12,11%

11,55%

13,65%

2,83%

10,1%

35,00%

0,00%

11,90%

1,52%

36,49%

8,82%

3,73%

2,53%

6,01%

6,19%

10,55%

Fonte: Elaboração própria
Mais uma vez, é necessário cuidado na interpretação dos resultados. Por exemplo, podemos concluir que, face
aos dados de 2015, 6,10% das pessoas da classe B não adquiriram, pelo menos uma vez, os medicamentos
prescritos por restrições financeiras, sendo essa percentagem de 2,50% segundo os dados de 2013.
Globalmente, comparando ambos os anos, os resultados são qualitativamente semelhantes e permitem tirar as
mesmas conclusões, ainda que os valores de 2015 sejam ligeiramente superiores (em média) para todas as classes
sociais.

47

Nova Healthcare Initiative – Research / Universidade Nova de Lisboa

Tabela 5.6: Já experienciou as seguintes situações? (por estatuto económico)
2015
Não adquiriu todos os medicamentos que devia por falta
de dinheiro
Não foi a uma urgência ou a uma consulta por falta de
dinheiro
Na farmácia pediu para trocar medicamento de marca por
genérico por este ser mais barato
Deixou de ir à urgência ou a uma consulta pelo preço do
transporte
Não foi a uma urgência por não poder perder o dia de
salário

A
0,00%

B
6,10%

C
11,44%

D
23,99%

E
25,83%

3,89%

4,65%

6,42%

9,39%

13,25%

49,14%

25,09%

28,56%

43,13%

41,20%

4,11%

5,78%

4,10%

6,29%

9,69%

7,84%

6,97%

4,49%

6,15%

10,54%

Fonte: Elaboração própria
No entanto, da análise de ambos os quadros, ressalta uma conclusão: a proporção de pessoas que reportou ter
pedido para trocar medicamentos de marca por genérico por este ser mais barato é amplamente maior em todas as
classes sociais em 2015, comparativamente a 2013, sendo esta evolução particularmente relevante para as classes
sociais mais elevadas. Os dados de 2013 revelam que as classes sociais mais baixas optaram por comprar
significativamente medicamentos de marca branca, enquanto em 2015 estes parecem ter sido usados de forma
significante por todos os indivíduos. Este resultado pode refletir o aumento da promoção e informação acerca de
genéricos, aliadas às recentes iniciativas legislativas para aumentar a taxa de penetração dos genéricos no
mercado Português35.
Procura-se agora identificar se existem fatores sistemáticos que podem estar a influenciar as respostas dos
inquiridos, isto é, tentar identificar se existem variáveis que possam explicar (em parte) as barreiras no acesso aos
cuidados de saúde nas mais diversas dimensões abordadas pelas quatro questões realçadas anteriormente
A riqueza do referido inquérito, quer pelo tipo de questões, quer pela informação que permite caracterizar o
inquirido, permite então proceder a essa análise. Com esse intuito, o conjunto de respostas a ambos os inquéritos
(2013 e 2015) foram agrupados numa única base de dados. Adicionalmente, uma vez que os resultados do
inquérito contêm informação sobre o local de residência do indivíduo inquirido foi possível construir uma base
de dados mais alargada: além dos dados que resultaram do inquérito, foram incluídas variáveis municipais36 de
forma a controlar para fatores exógenos ao potencial utente, mas com um possível impacto na sua resposta.
Foram, numa primeira fase, estimados vários modelos Probit, um para cada questão referida imediatamente
acima. O objetivo destes modelos é tentar então encontrar fatores sistemáticos que possam influenciar a resposta
a cada uma dessas questões. Procedeu-se a uma adaptação em cada modelo, retirando as variáveis estaticamente
insignificantes (com exceção da variável de interesse que identifica o ano).
Cerca de 15% dos inquiridos, em 2013, e 21%, em 2015, afirmaram ter experienciado, pelo menos uma vez, uma
situação em que não compraram todos os medicamentos que precisavam por falta de dinheiro.
A análise permite concluir que, em 2015 e face a 2013, um cidadão com características semelhantes a nível
individual e de município enfrentou uma maior probabilidade (de cerca de 2,74 pontos percentuais) de ter
respondido afirmativamente quando questionado se alguma vez já tinha deixado de comprar medicamentos que
precisava por falta de dinheiro. Esta diferença é estatisticamente significante (a um nível de significância de
10%), sugerindo que as barreiras no acesso aos cuidados de saúde aumentaram, pelo menos no que diz respeito à
compra de medicamentos. Este resultado tem um lado de surpresa, uma vez que os preços dos medicamentos
35

Ver os capítulos 3 e 5 para análise das medidas no campo do medicamento e respectivos resultados.
As variáveis municipais utilizadas são descritas ao longo do estudo. Devido à insuficiência de dados estatísticos completos mais
recentes à data de elaboração do inquérito, foram usados dados de 2012, recolhidos a partir de diversas fontes. No entanto, sendo variáveis
municipais, é possível que estas não variem muito ao longo do período de tempo considerado (3 anos).
36
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desceram substancialmente nos últimos quatro anos. Contudo, é necessário recordar que a maior descida de
preços ocorreu até 2012, e que o primeiro ano de inquirição beneficia já dessa descida de preços. Entre 2012 e
2014, as variações de preços dos medicamentos foram menos acentuadas, e sendo esta despesa a principal
despesa em cuidados de saúde dos agregados familiares de rendimentos mais baixos, a informação recolhida
poderá ser então menos surpreendente.
Um individuo do sexo masculino, tudo o resto igual, enfrenta uma menor probabilidade de cerca de 7,2 pontos
percentuais de não ter passado por essa situação, em relação à uma pessoa do sexo feminino. O efeito da idade
não é um efeito linear: à medida que a idade aumenta, o efeito da idade torna-se cada vez menor na probabilidade
de um individuo não comprar medicamentos. Isto é, para idades jovens, um ano adicional vai aumentar a
probabilidade de estar nessa situação, mas à medida que a idade aumenta, esse acréscimo na probabilidade será
cada vez menor. A correlação da idade com a condição crónica poderá estar aqui presente: doentes crónicos
tomam regularmente mais medicamentos. O estado civil dos indivíduos também surge como uma variável
significante ao nível individual, sendo que, em comparação aos solteiros, os indivíduos divorciados enfrentam
uma maior probabilidade de já terem experimentado essa situação (em cerca de 7,1 pontos percentuais), um
efeito muito semelhante aos viúvos (8,37 pontos percentuais); por sua vez, os indivíduos casados enfrentam uma
menor probabilidade de já terem estado numa situação dessas em relação aos indivíduos solteiros, em cerca de
0,35 pontos percentuais. O facto de um indivíduo ser isento do pagamento da taxa moderadora37 no momento da
resposta ao inquérito parece aumentar a probabilidade de a resposta ser afirmativa (em 1,19 pontos percentuais),
ao contrário do facto de o individuo ter seguro, que diminui essa probabilidade em 8,48 pontos percentuais em
relação aos que não são cobertos por nenhum seguro.
Em relação às variáveis de contexto do local de residência, o número de beneficiários de subsídio de desemprego,
doença e rendimento social de inserção (RSI) revelam-se fatores significativos. Viver em concelhos em que o
número de beneficiários de subsídio de desemprego é superior em 1000 unidade (tudo o resto constante), diminui
a probabilidade de um indivíduo responder “sim” à questão em cerca de 8 pontos percentuais; efeito contrário
têm o número de beneficiários de subsídios doença e RSI. Adicionalmente, o número total da população no
concelho e de população jovem (com menos de 15 anos) também parece ter um impacto negativo: à medida que
esses números aumentam, a probabilidade de um indivíduo que reside nesse concelho não ter comprado
medicamentos por falta de dinheiro aumenta (ainda que numa magnitude muito reduzida, sendo praticamente
nula).
Relativamente ao facto de um indivíduo não ter ido a uma consulta ou urgência por restrições financeiras (cerca
de 9% das respostas em ambos os anos), os resultados voltam a sugerir que os indivíduos do sexo masculino
enfrentam um menor probabilidade de experienciarem essas situações (em cerca de 7,00 pontos percentuais). A
idade volta a ter um efeito semelhante ao do modelo anterior, sendo o seu impacto (no aumento da probabilidade)
cada vez menor com o passar dos anos. Neste modelo, o estatuto social do individuo também se revela como um
importante determinante: à medida que a categoria decresce na escala, a probabilidade de enfrentar dificuldades
no acesso a consultas e urgências aumenta. Por exemplo, um indivíduo na classe E enfrenta uma maior
probabilidade (em cerca de 8,22 pontos percentuais) de ter sentido, pelo menos uma vez, a necessidade de
recorrer a uma consulta ou urgência, mas não o ter feito por restrições financeiras. Adicionalmente, a
probabilidade de um individuo que tem seguro ter enfrentado pelo menos uma vez restrições financeiras ao ponto
de evitar idas às consultas ou urgências, em comparação aos que não têm, diminui 6,24 pontos percentuais. Por
sua vez, os isentos têm uma probabilidade superior, em 2,64 pontos percentuais, em relação aos não isentos.
Quanto à evolução temporal, em 2015 um indivíduo enfrentava uma menor probabilidade de ter respondido
“sim” à questão. No entanto, o efeito é estatisticamente idêntico a zero, sugerindo que não existem alterações de
outra natureza que motivem uma resposta positiva.
37
Convém salientar que a pergunta sobre o estado de isenção não quer dizer que o indivíduo estivesse esse estatuto quando sofreu
(ou não) alguma dificuldade no acesso aos cuidados de saúde, mas apenas que o tem no momento em que responde à questão.
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Cerca de 5% dos inquiridos, em 2013, e 6,4%, em 2015, afirmaram ter deixado de ir a uma consulta ou urgência
pelo preço do transporte. No entanto, esse aumento não tem significado estatístico, uma vez ajustados os valores
para as diferenças das populações inquiridas em cada um dos anos. Por outro lado, os cidadãos que se encontrem
viúvos ou divorciados enfrentam uma maior probabilidade, em relação aos solteiros, de ter respondido
afirmativamente à questão, em 3,42 e 1.72 pontos percentuais, respetivamente; num campo oposto, surgem os
indivíduos casados, cuja probabilidade de não ir a uma consulta ou urgência pelo preço do transporte é inferior
em 2,97 pontos percentuais, em relação aos solteiros (que são aqui o ponto de referência).
Adicionalmente, o estatuto de isenção de taxa moderadora volta a ter um impacto positivo na probabilidade de
enfrentar dificuldades no acesso aos cuidados de saúde: a probabilidade de um isento ter deixado de ir a consultas
pelo preço do transporte é superior à dos não isentos em 5,31 pontos percentuais, controlando para as
características individuais e de concelho. Dado que há um volume substancial de isenções motivadas por baixo
rendimento e/ou desemprego, poderá ser esse o factor aqui capturado e não o papel do estatuto de isenção da taxa
moderadora (que funcionaria no sentido inverso – por não ter que pagar a taxa moderadora, fica com a
capacidade para poder pagar o custo do transporte). Por último, quem está coberto por um seguro tem uma menor
probabilidade de já ter enfrentado este tipo de restrições.
O facto de uma ida às urgências implicar a perda de salário foi motivo para cerca de 6% dos inquiridos
afirmarem, em 2013, e 6,76%, em 2015, não terem, pelo menos uma vez, ido às urgências.
Relativamente ao estatuto social, as classes sociais mais desfavorecidas são as que, conforme esperado,
apresentam uma maior probabilidade de não terem ido, pelo menos uma vez, a uma urgência para não perderem o
salário (a única exceção é para a classe B que apresenta uma probabilidade inferior à classe A, em cerca de 2,67
pontos percentuais). Mais uma vez, os resultados sugerem que indivíduos isentos de taxa moderadora enfrentam
uma maior probabilidade de, pelo menos uma vez, terem deixado de aceder aos cuidados de saúde devido ao
facto de isso implicar a perda do salário diário nos respetivos empregos, relativamente aos não isentos (em cerca
de 2,94 pontos percentuais). No campo oposto, está o papel dos seguros: pessoas não cobertas por um seguro
enfrentam uma maior probabilidade de terem sentido tais dificuldades, sendo a diferença de cerca de 3,86 pontos
percentuais, controlando para variáveis do individuo e do concelho.
Um outro aspecto relevante é que não há diferença, com significado estatístico, entre os dois anos na
probabilidade de um indivíduo ter deixado de ir a uma urgência para não perder o salário, aumentou em 2015
comparativamente a 2013 (1,18 pontos percentuais).
Em 2013, cerca de 31% dos indivíduos afirmou ter, pelo menos uma vez, pedido para trocar medicamentos de
marca por genéricos devido ao seu preço ser mais baixo. Em 2015, esse valor aumentou para 38,27% do total dos
inquiridos. Tal como referido anterior, a escolha de genéricos em detrimento de medicamentos de marca não tem
necessariamente que revelar que os indivíduos estão a enfrentar dificuldades no acesso aos cuidados de saúde,
podendo tal decisão ser simplesmente orçamental, ainda que os indivíduos não estejam restringidos
financeiramente. No entanto, é importante compreender o perfil dos utentes que o fazem.
Os resultados sugerem que as mulheres apresentam uma maior probabilidade de terem respondido “sim” (em
cerca de 9,62 pontos percentuais). Por sua vez, a idade volta também ter um impacto semelhante ao dos modelos
anteriores. Outra das variáveis com significância estatística é o estatuto social. Neste caso, os resultados sugerem
um resultado inesperado: as classes B e C enfrentam uma menor probabilidade de trocar genéricos por
medicamentos de marca branca, comparativamente à classe mais elevada (A). O estado civil surge também como
variável estatisticamente significantes, sendo que os solteiros têm uma menor probabilidade de terem pedido para
trocar medicamentes de marca por genéricos devido ao preço, em relação a todas as outras categorias. Como
última variável individual, o estatuto de isenção revela mais uma vez que os isentos enfrentam uma maior
probabilidade de responderem afirmativamente (em cerca de 14,91 pontos percentuais).
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A compra de genéricos parece também ser determinado pelo sistema ou subsistema de saúde mais usado pelos
cidadãos: um individuo que prefira o SNS enfrenta uma maior probabilidade de ter feito tal pedido, em relação a
todas as ouras categorias (por exemplo, a diferença nas probabilidades é de 11,41 pontos percentuais em relação
aos indivíduos que usam mais frequentemente a ADSE).
Nesta abordagem, com base nas variáveis caracterizadoras do individuo e do concelho de residência, os cidadãos
tiveram uma maior probabilidade de terem comprado genéricos em 2015, em comparação com 2013 (em 5,31
pontos percentuais). Esta diferença é significativa e estatisticamente relevante.
Para sumariar, entre ambos os anos, a análise de regressão múltipla realizada38 permitiram-nos concluir que
houve um aumento dos casos relativos em que as pessoas pediram genéricos no lugar de medicamentos de marca
e também existiu um aumento na probabilidade de os indivíduos terem deixado de comprar medicamentos devido
à falta de dinheiro.
Uma vez que as três primeiras questões podem refletir barreiras no acesso aos cuidados de saúde, construíram-se
dois indicadores que pretendem de uma forma mais agregada capturar se os indivíduos enfrentam barreiras nos
acesso aos cuidados de saúde.
Em primeiro lugar, criou-se um indicador que indica se um indivíduo alguma vez experienciou alguma das
seguintes situações: Não adquiriu todos os medicamentos que devia por falta de dinheiro; Não foi a uma
urgência ou a uma consulta por falta de dinheiro; Deixou de ir à urgência ou a uma consulta por causa do preço
do transporte: e, Não foi a uma urgência por não poder perder o dia de salário. Por outras palavras, este indicador
capta se o indivíduo respondeu “Sim” em pelo menos uma das questões anteriores. Pela sua natureza, este
indicador apenas verifica se os indivíduos sentiram, pelo menos uma vez, dificuldades no acesso aos cuidados de
saúde, deixando de o realizar devido a motivos financeiros. Os dados revelam que, em 2013, cerca de 19,23% dos
inquiridos afirmou ter sentido pelo menos uma dessas dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, em 2013,
sendo que esse valor atingiu um valor ligeiramente mais elevado em 2015 (22,94%). Contudo, uma vez
acomodadas as restantes diferenças na composição da amostra, não há um efeito temporal que se possa dizer
diferente em 2015 face a 2013, pelo que não há motivo para pensar em alteração destas dificuldades de 2013 para
2015 (seja no sentido de maiores ou menores dificuldades).
Numa segunda fase, criou-se uma variável que indica o número de respostas afirmativas às questões anteriores.
Embora também permita ter uma visão mais abrangente, sendo construído com base nas respostas às quatro
questões, esta variável tem um objetivo ligeiramente diferente do indicador anterior: capturar se existem
indivíduos que enfrentam barreiras no acesso aos cuidados de saúde em mais do que uma das dimensões
consideradas. Esta variável permite, por exemplo, verificar se existe persistência nas respostas dos indivíduos às
várias questões.
Em suma, a nova variável toma apenas valores inteiros, entre 0 (se o respetivo individuo não enfrentou qualquer
tipo de dificuldade) e 4 (se o respetivo individuo respondeu afirmativamente a todas as questões), podendo ser
usada uma medida de intensidade das barreiras no acesso aos cuidados de saúde.
Na tabela 5.7 é apresentado o conjunto dos resultados sumários desta variável, para cada ano. Dos inquiridos que
responderam afirmativamente a pelo menos uma das questões, existe alguma diversidade na intensidade com que
são afetados. Por exemplo, em 2015, 12,38% dos inquiridos apenas responderam afirmativamente a uma questão,
sendo que 5,28% responderam positivamente a 2 questões. Por sua vez, 2,32% dos inquiridos afirmou ter sentido
dificuldades em 3 das 4 dimensões consideradas nas perguntas e apenas 2,96% responderam afirmativamente a
todas as questões. Os números para 2013 são essencialmente idênticos.

38

Disponível para consulta no volume complementar.
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Tabela 5.7: Número total de respostas afirmativas às questões sobre as barreiras no acesso aos cuidados de saúde
2013

2015

%

N

%

N

0

80,77%

1011

77,06%

969

1

9,36%

117

12,38%

153

2

5,46%

71

5,28%

67

3

3,05%

38

2,32%

31

17
40
4
1,36%
2,96%
Nota: A percentagem está definida em relação ao número total de inquiridos, sendo que N designa o número total de
inquiridos que se encontra em cada categoria.

Fonte: Elaboração própria
A análise estatística deste indicador, recorrendo a uma regressão com modelo Binomial Negativa39 revela que não
existe evidência estatística que a persistência nas dificuldades no acesso aos cuidados de saúde tenha aumentado
de 2013 para 2015.
Relativamente ao estatuto social, como seria de esperar, o número esperado de questões afirmativas às perguntas
anteriores aumenta à medida que considerados os estatutos socioeconómicos mais desfavorecidos. Por exemplo, é
estimado que um indivíduo cuja classe socioeconómica é a E (a mais desfavorecida de todas) apresenta uma
média de respostas positivas (ou seja, a indicarem as dimensões onde já sentiu barreiras nos acesso aos cuidados
de saúde) superior a um individuo com características individuais e municipais semelhantes (excepto nesse
estatuto social). A diferença estimada é de cerca de 0,39 vezes. Pelo mesmo raciocínio, o facto de um indivíduo
ser divorciado ou viúvo aumenta o número esperado de respostas positivas face a um indivíduo solteiro (sendo as
diferenças estimadas de 0,15 e 0,20 vezes, respetivamente); por sua vez, o facto de uma pessoa ser casada ou a
viver em união de fato praticamente não tem qualquer impacto em relação aos solteiros.

5.5 Taxas moderadoras
A existência taxas moderadoras no acesso aos serviços de saúde está longe de ser um tema consensual. No
entanto, é possível identificar, de uma forma genérica, duas grandes visões (opostas) sobre as mesmas: num lado
os que argumentam a favor da sua existência; do outro, os que defendem que as mesmas deveriam ser reduzidas
para valores mais baixos ou até mesmo suprimidas.
Relativamente aos indivíduos que argumentam a favor da abolição de taxas moderadoras, estes baseiam-se
essencialmente no efeito perverso que as mesmas podem gerar, sugerindo que podem restringir o acesso de certas
pessoas aos cuidados de saúde mesmo quando tal recurso é apropriado devido à situação clínica do indivíduo
(mas evitado pelas suas consequências no orçamento familiar). Ou seja, em linha com a discussão anterior, a
existência de taxas moderadoras pode conduzir a casos de cuidados de saúde, necessários e oportunos, não
realizados.
Do outro lado, encontram-se os que afirmam que as taxas moderadoras devem existir quando os contactos com o
sistema de saúde são da iniciativa dos cidadãos. O principal argumento a favor das mesmas é que é necessário
moderar a procura dirigida aos cuidados de saúde, de forma a evitar que os indivíduos recorram aos serviços de
saúde quando o valor adicional de bem-estar para os indivíduos de tal ato é bastante reduzido, mas os custos para
a sociedade que financia o sistema de saúde são substanciais
Estas duas visões sobre a existência de taxas moderadoras têm despertado, nos últimos anos, um acesso debate
entre os decisores políticos e especialistas que, por sua vez, tem alimentado diversos estudos sobre o impacto das
mesmas. Em particular, Barros et al. (2013) não encontraram, através da sua análise, uma redução
39
Para mais informações sobre o modelo econométrico aplicado, consultar Trivedi and Camerorn, “Microeconometrics – Methods
and Applications”, Capítulo 14, Cambridge.
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estatisticamente significante na utilização das urgências devido ao aumento das taxas moderadoras em Janeiro de
2012, em Portugal. Esta também é uma conclusão presente nos estudos de ERS (2013, p.96) e Almeida e Ramos
(2014, p.14), utilizando diferentes bases de dados.
Neste âmbito, convém igualmente salientar algumas das conclusões de um estudo promovido pela Entidade
Reguladora da Saúde (Junho 2013). Entre 2011 e 2012, assistiu-se a um acréscimo relativo dos beneficiários de
isenção do pagamento de taxas moderadoras por insuficiência económica. Nos cuidados hospitalares, não foi
encontrada evidência estatística que suporte qualquer variação na utilização de consultas de especialidade. Em
particular, o volume de idas às urgências caiu, mas de uma forma uniforme, entre utentes isentos e não isentos,
sugerindo que o resultado não pode ser atribuído à imposição de taxas moderadoras. Desta forma, o
conhecimento do valor das taxas moderadoras por parte dos utentes revela-se crucial por dois motivos: por um
lado, o acesso à informação é um dos fatores-chave num sistema de saúde que pretende ser acessível,
possibilitando todos os cuidados de saúde necessários e oportunos; por outro lado, a percepção por parte dos
cidadãos dos valores envolvidos pode ajudar a compreender a utilização do sistema de saúde.
Relativamente a este aspeto, cerca de 46,01% dos indivíduos em 2013 afirmou ter conhecimento sobres os
valores da taxa moderadora de uma urgência hospitalar, sendo que apenas 58,24% destes utentes indicam o valor
correto40. Após dois anos, existe uma ligeira queda na proporção de indivíduos que afirmam conhecer os valores
envolvidos (43,25%) e destes indivíduos apenas 40,97% afirmam um valor correto da taxa moderadora. Não
existe nenhuma razão aparente para a queda na percentagem de pessoas que reportam o verdadeiro valor uma vez
que os valores das taxas moderadoras se mantiveram relativamente estáveis.
Atualmente existem mais de 6 milhões de portugueses que estão totalmente isentos do pagamento de taxas
moderadoras, incluindo desempregados, os seus conjugues e dependentes menores, crianças institucionalizadas,
requerentes de asilo e refugiados e todos até aos 18 anos de idade.
Em 2015, cerca de 44,79% das pessoas indicaram estar isentos da taxa moderadora numa urgência hospitalar, o
que indica uma subida em relação a 2013 (38,78%). Dado o estatuto de isenção, o conhecimento das taxas
moderadoras pode ser diferente. Em 2015, apenas 36,37% dos isentos indicaram conhecer o valor da taxa
moderadora da urgência hospitalar (37,61% destes indicaram um valor correto), enquanto 53,2% dos cidadãos
não isentos afirmaram conhecer o valor da mesma (44,01% destes sugeriram um valor correto). Em 2013, os
resultados são qualitativamente semelhantes: a proporção de isentos a indicar que conhecia o valor da taxa foi
inferior à dos não isentos (41,23% e 50,73%, respetivamente), sendo que não existiram grandes diferenças nos
que reportaram valores verdadeiros (58,43% e 56,80%, respetivamente).
Globalmente, os resultados indicam que existe um conhecimento relativamente alargado do valor da taxa
moderadora na urgência hospitalar, sendo que esse conhecimento é mais significativo no grupo dos não isentos,
uma vez que são estes que enfrentam o respetivo pagamento da mesma. Adicionalmente, o conjunto de respostas
sugere que em 2013 o conhecimento era maior do que em 2015.

5.6 Tempo de espera e tempo/distância de deslocação
Um outro aspeto crucial na avaliação da acessibilidade aos cuidados de saúde é o tempo de deslocação e o tempo
de espera.
Em 2013, o tempo de espera médio estimado pelos indivíduos com 15 ou mais anos na urgência hospitalar a que
recorreriam era de cerca de 2 horas e 36 minutos, enquanto a mediana era de cerca de 2 horas. Por sua vez, em
2015, parece ter existido um deterioramento no que diz respeito aos tempos de espera na urgência hospitalar: a
percepção dos indivíduos era de uma espera média de 2 horas e 54 minutos, enquanto a mediana era de 2 horas e
30 minutos (ainda que cerca de 47,93% da população indique um tempo de espera igual ou inferior a 2 horas).
40

Foram considerados como “valores corretos” das taxas moderadoras todos os valores sugeridos entre 20 e 21 euros.
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Focando-nos em tempos de espera apercebidos como reduzidos, 11,36% dos indivíduos em 2013 indicou um
tempo de espera (percepcionado) inferior a 30 minutos, enquanto esse valor foi apenas de 9,99% em 2015. Em
relação a tempos de espera significativamente altos, 13,60% em 2013 e 18,73% dos indivíduos afirmaram esperar
tempos de espera superiores a 4 horas.
De forma a contrastar esse tempo de espera estimado com a percepção do tempo de espera no centro de saúde ou
na USF, questionou-se os indivíduos em relação a este último aspeto. Em ambos os períodos parecem não existir
diferenças significativas: o tempo médio sugerido é de 1h e 9 minutos em 2013 e 1 hora e 10 minutos em 2015,
sendo que em ambos os períodos a mediana foi de 1 hora. Cerca de 36,80% dos inquiridos em 2013 indicou
espera um tempo de espera inferior a 30 minutos, ao passo que essa proporção foi de 38,45% em 2015.
Adicionalmente, apenas cerca de 8,88% em 2013 e 9,13% em 2015 dos cidadãos sugeriram valores superiores a 2
horas de espera. Desta forma, ao contrário do que acontece nas urgências hospitalares, parece não ter existido um
aumento dos tempos de espera percepcionados pelos cidadãos nos centros de saúde e nas USF.
É importante realçar que as respostas às perguntas anteriores, em relação aos tempos de espera são os valores
percepcionados pelos inquiridos, podendo ou não estarem desajustados da realidade do sistema de saúde
nacional. Por exemplo, se um indivíduo teve uma experiência pontual, e que raramente é verificada, de enfrentar
enormes tempos de espera, quando responde a esta pergunta pode ter como base essa experiência passada que em
nada reflete a realidade. Desta forma, podemos concluir que os indivíduos recorrem às urgências hospitalares
num contexto de expectativa de tempo de espera elevado, quando comparado com o tempo de espera
percepcionado nos centros de saúde. Esta falta de sensibilidade aos tempos de espera está de acordo com as
motivações na escolha do serviço de saúde a que recorrer, pois o tempo de espera surgia como um factor de
pouca relevância para os indivíduos, dando-se primazia a outros aspectos.
Relativamente às urgências hospitalares, os indivíduos indicaram que demoravam na sua deslocação em média 18
minutos em 2013, enquanto esse valor é ligeiramente superior em 2015 (21 minutos), sendo que a mediana é de
cerca de 15 minutos em ambos os períodos considerados.
Embora o tempo da deslocação seja o principal indicador de acessibilidade41 no que diz respeito à deslocação à
urgência hospitalar, os indivíduos também foram questionados sobre a distância da deslocação. Mais uma vez, os
resultados sugerem que não existem diferenças significativas entre 2013 e 2015, sendo que a média de distância
até à urgência hospitalar foi de 12 km e a mediana de 8km em ambos os períodos considerados. Deste modo,
relativamente à deslocação às urgências hospitalares, é possível concluir que não existem diferenças
significativas entre os resultados obtidos em 2013 e 2015.

5.7 Custos no acesso ao sistema de saúde
Na análise das barreiras no acesso aos cuidados de saúde, torna-se fundamental fazer uma análise dos custos para
o utente de recorrer ao sistema de saúde. No entanto, tais custos vão muito para além do pagamento das taxas
moderadoras, sendo necessária uma sistematização dos mesmos para compreender mais detalhadamente a
importância relativa de cada uma das componentes.
Com este propósito, em 2013, os indivíduos foram questionados sobre os custos decorrentes da última vez que
recorreram ao sistema de saúde, em diversas componentes. Nesse inquérito não se fez distinção entre o tipo de
serviço, pedindo-se aos inquiridos que tivessem como ponto de referência a última vez que acederam ao SNS. Os
resultados estão sumariados na tabela 4.20.

41
Uma vez que além da distância da deslocação, tem em conta outros fatores como, por exemplo, meio de transporte e qualidade das
estradas.
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Tabela 5.8: Pensando na última vez que foi a uma consulta no centro de saúde ou a uma urgência hospitalar
durante o último ano, quanto gastou em…?
Valor médio

% do total (média)

Valor médio sobre
custos totais
4,06

Taxas moderadoras

8,05

37,66%

Despesas de transporte

5,28

12,53%

1,97

Medicamentos prescritos

24,03

46,48%

17,17

Outras despesas

33,49

3,30%

2,86

Custo total

24,23

os

Fonte: Elaboração própria
Em relação à primeira coluna da tabela, é importante salientar que, dado que nem todos os inquiridos suportam
todos os custos indicados (alguns até reportam não suportar qualquer tipo de custo), o valor médio é calculado
apenas com base nas respostas superiores a zero em cada categoria. Ou seja, por exemplo, o valor médio das
taxas moderadoras é calculado com base nos valores reportados por todos os indivíduos que pagaram taxa
moderadora. Por outro lado, o valor médio do custo total é calculado sobre todos os cidadãos que indicaram um
valor positivo em pelo menos uma das categorias consideradas, e consequentemente o custo total não é, por
construção, igual à soma das linhas anteriores
Relativamente à segunda coluna, os valores representam o valor médio da percentagem de custo de cada
categoria em relação ao custo total, considerando apenas os indivíduos que reportaram um custo positivo em pelo
menos uma das componentes consideradas.
Tal como discutido por Barros et al. (2013), a principal conclusão é que o gasto com medicamentos associados a
uma consulta no SNS de urgência ou agendada é a principal fonte de despesa para o utente, sendo que as taxas
moderadoras aparecem logo de seguida e não muito distantes. No sentido oposto, aparecem os custos de
transporte como relativamente pouco importantes. Em suma, é lícito concluir que a componente que tem um
maior impacto nos custos de aceder ao SNS é a compra de medicamentos que são prescritos, após a consulta.
A última coluna inclui os valores médios totais, incluindo os indivíduos que reportaram não ter tido qualquer
custo na respectiva categoria. As conclusões qualitativas são as mesmas, ainda que as médias para cada categoria
sejam consideravelmente inferiores, uma vez que não incluem apenas os montantes pagos pelos indivíduos que
suportaram um custo estritamente positivo.
Em 2015, com o intuito de capturar a mesma informação, mas de uma forma mais detalhada, foi solicitado aos
inquiridos que estimassem os custos que tiveram nas diversas componentes anteriormente descritas, mas
diferenciando a última vez que recorreram a uma urgência num hospital público (no último ano) da última
utilização de uma consulta num centro de saúde (no último ano).
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Tabela 5.9: Pensando na última vez que foi a uma urgência num hospital público/centro de saúde durante o
último ano, quanto gastou em…?
Hospital Público

Centro de Saúde

Valor médio

% do total (média)

Taxas moderadoras

19,84

25,36%

Valor médio sobre os
custos totais
8,83

Despesas de transporte

12,02

19,22%

7,83

Medicamentos prescritos

33,15

51,60%

29,99

Outras despesas

17,39

3,80%

4,43

Custo total

43,54

Taxas moderadoras

5,75

29,38%

2,91

Despesas de transporte

5,91

9,09%

2,10

Medicamentos prescritos

26,18

58,65%

21,93

Outras despesas

20,44

2,88%

2,66

Custo total

25,35

Fonte: Elaboração própria
Relativamente às urgências num hospital público (33,92% dos inquiridos afirmou ter recorrido às mesmas
durante o último ano), os resultados suportam, novamente, a ideia que a despesa com medicamentos prescritos
tem o maior peso no orçamento familiar, entre as diversas categorias consideradas. A despesa com as taxas
moderadoras surge mais uma vez em segundo lugar, mas desta vez com um peso consideravelmente distante da
despesa com medicamentos prescritos (cerca de metade). A grande novidade é que as despesas com transporte
aparecem com um peso significativo no custo total de cada individuo, não tendo um peso muito diferente do das
taxas moderadoras (apenas 6 pontos percentuais, 1€).
Cerca 63,87% dos inquiridos afirmou ter recorrido a uma consulta no centro de saúde durante o último ano.
Destes indivíduos, tendo em conta apenas os que reportam valores positivos em pelo menos uma das
componentes consideradas, podemos concluir que os medicamentos prescritos têm o maior peso na despesa com
o acesso a consultas agendadas ou de urgência num centro de saúde, sendo este peso ligeiramente superior ao
equivalente nas urgências hospitalares. Logo de seguida, surgem novamente as taxas moderadoras, tendo também
um peso nos custos totais relativamente superior ao do mesmo peso nas urgências hospitalares. Por sua vez, os
custos de transporte são a terceira fonte de despesa e, comparativamente às urgências hospitalares, têm um peso
significativamente inferior nos custos com as consultas nos centros de saúde.
Em suma, apesar das diferenças nos inquéritos de 2013 e 2015, a principal fonte de despesa no acesso ao SNS é
primeiramente o gasto com os medicamentes prescritos e, logo depois, as taxas moderadoras. Os dados sugerem
igualmente que o peso nos custos totais com as taxas moderadoras diminui entre 2013 e 2015. Adicionalmente, é
possível concluir que os custos de transporte parecem ter um maior impacto na deslocação às urgências
hospitalares do que às consultas nos centros de saúde/USF, embora as urgências médicas sejam gratuitas e
reforçadas no período 2011-2014, resultado provavelmente da maior dispersão geográfica e proximidade dos
cuidados de saúde primários associados com o mercado de trabalho.

5.8 Barreiras laborais
No caso dos indivíduos empregados, o recurso ao sistema de saúde exige, muitas vezes, a necessidade de faltar ao
trabalho, pelo menos durante algum período. A este respeito, convém referir que os horários de funcionamento,
os tempos de espera e o tempo de deslocação aos serviços de saúde são possíveis fatores explicativos dessa
mesma necessidade, uma vez contribuem para que tempo gasto no recurso aos cuidados de saúde interfira com o
horário laboral do individuo.
Como tal, para além dos custos monetários diretamente atribuíveis ao recurso ao sistema de saúde (como o
pagamento de taxas moderadores, medicamento, transporte, entre outros), a possível perda do salário envolvida
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nesse ato no momento é também frequentemente apontada como uma potencial barreira, existindo diversos
estudos com indicadores sobre esta barreira. Por exemplo, como indicado anteriormente, os cidadãos foram
questionados se alguma vez deixaram de ir a uma urgência pelo fato de isso implicar uma perda salarial.
No entanto, um trabalhador pode enfrentar consequências negativas pela necessidade de faltar ao trabalho que
vão muito para além da perda salarial, podendo essas mesmas potenciar a não utilização do sistema de saúde,
mesmo quando necessária, por parte do cidadão. A maioria dos estudos sobre o tópico não tem tido em conta este
aspecto. De forma a ultrapassar esta lacuna, o inquérito realizado em 2015 incluiu um conjunto de três perguntas
relacionadas com este tópico, algo que não constava no inquérito de 2013.
Cerca de 36.98% dos inquiridos respondeu que se encontrava empregado da última vez que recorreu ao sistema
de saúde (consulta médica ou urgência)42. Estes indivíduos foram então questionados sobre se necessitaram de
apresentar qualquer tipo de justificativo ao empregador devido ao facto de se terem ausentado do emprego para
irem a essa consulta ou urgência hospitalar43 e sobre a atitude do empregador face a essa situação.
Mais de metade dos indivíduos que se encontravam empregados (56,61%) não necessitou de apresentar qualquer
tipo de justificativo quando faltaram ao trabalho para irem a uma consulta ou urgência hospitalar.
Adicionalmente, cerca de 26.28% dos indivíduos empregados apenas necessitou de apresentar justificativo, sem
qualquer tipo de desconto salarial ou compensação nas horas de trabalho. Em suma, é plausível assumir (numa
primeira fase44) que a grande maioria das pessoas (80,29%) que se encontravam empregadas na última vez que
recorreram a serviços de saúde não tiveram qualquer tipo de entrave laboral. No sentido contrário, estiveram
18,82% dos indivíduos, uma vez que sofreram algum tipo de desconto salarial ou tiveram que compensar as horas
de trabalho em que se ausentaram.
No entanto, o conjunto de respostas anterior é insuficiente para perceber as verdadeiras barreiras laborais que um
trabalhador sente quando se tem de ausentar do trabalho para aceder ao sistema de saúde. A título de exemplo, a
entrega de um justificativo e a compensação das horas de trabalho pode ser simplesmente uma política da
empresa, sem que isso constitua uma verdadeira barreira para o empregado. De forma completar esta análise, os
cidadãos foram convidados a indicar se sentiram alguma reação menos positiva por parte do seu empregador e/ou
co-trabalhadores nessa situação.
Apenas uma minoria das pessoas (10.52%) que se ausentaram do trabalho para ir à última consulta ou urgência
sentiram algum tipo de reação menos positiva, sendo que a maioria desses reporta que sentiu uma reação menos
positiva apenas pela parte do seu empregador.
Desta forma, é plausível concluir que a maioria das pessoas não enfrenta qualquer tipo de barreira no acesso aos
cuidados de saúde devido à sua situação laboral. No entanto, ainda que seja uma minora, existe ainda um número
significativo de pessoas que declara ter sofrido um impacto negativo na sua vida laboral devido à necessidade de
se deslocar aos serviços de saúde.
É importante, mais uma vez, sublinhar que a forma como a pergunta é colocada influencia a sua interpretação.
Note, por exemplo, que se um trabalhador não for ao sistema de saúde devido a temer o impacto reputacional no
seu posto de trabalho não irá constar no grupo dos inquiridos referidos imediatamente acima (uma vez que não
necessitou de faltar ao emprego). Ou seja, houve uma barreira efetiva no acesso aos cuidados de saúde, sem que
esta seja tida em conta no indicador anterior. Desta forma, a presente pergunta avalia potenciais barreiras laborais
no acesso aos cuidados de saúde para os indivíduos que ainda assim, mesmo enfrentando essas consequências, se
deslocaram a uma urgência ou consulta médica.
42

Neste caso, a pergunta é genérica, não considerando apenas os indivíduos que recorreram a serviços de saúde nos últimos doze

meses.

43

Note-se, ainda assim, que a maioria dos utentes que se deslocam às urgências são reformados.
Os entraves podem ser outros para além de perdas salariais ou compensação de horas de trabalho. Por exemplo, um trabalhador
pode temer que essa falta afete a sua reputação dentro da empresa. A análise que se segue de seguida permite mitigar este problema.
44
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5.9 Conclusões
A análise da utilização efetiva do sistema de saúde motivou a realização de um inquérito a uma amostra
representativa da população, que se torna a ferramenta mais útil e válida para tal análise. Deste modo, foram
realizados dois inquéritos (um em 2013 e outro em 2015) com o objectivo de identificar a existência de possíveis
barreiras no acesso aos cuidados de saúde.
Os resultados sugerem que apenas uma pequena franja da população não procurou ajuda no sistema de saúde da
última vez que se sentiram doentes nos últimos 12 meses (em ambos os anos, sendo que a diferença entre eles
não é significativa). Para além disso, entre 2013 e 2015, existiu uma ligeira alteração na forma como os cidadãos
usam os diversos tipos de serviços presentes no sistema de saúde, destacando-se o aumento relativo do recurso ao
médico de família, compensado por uma diminuição no acesso aos cuidados de saúde através de serviços de
atendimento não programados.
Ainda neste âmbito, existe uma clara diferença entre a utilização efetiva do sistema de saúde e as percepções que
os utentes têm sobre o seu perfil de utilização. Em particular, existe também uma contradição na evolução desses
dois indicadores: por exemplo, as pessoas em 2015 dizem ter uma preferência relativamente superior pelas
urgências hospitalares, a utilização efetiva diminuiu (em termos relativos).
Adicionalmente, em ambos os anos, a grande maioria dos indivíduos declarou que o motivo para não terem
procurado ajuda no sistema de saúde era o facto de a seu estado clinico não ser grave; ainda que este indicador
esteja baseado numa análise subjetiva do individuo, ele sugere que a maioria dos casos em que as pessoas não
procuram ajuda nos cuidados de saúde são episódios que, pela sua natureza, não requerem uma intervenção de
profissionais de saúde (esta teria um beneficio adicional reduzido). Este indicador evolui positivamente em 2015
em relação a 2013. Note-se que esta evolução pode também ser causada por um maior empowerment dos utentes,
que sabem lidar melhor com algumas situações clínicas e conseguem fazer uma melhor gestão da procura por
serviços médicos, não recorrendo de imediato aos locais de saúde, o que pode ser positivo.
Para além disso, apenas uma minoria da população declarou ter sentido dificuldades, pelo menos uma vez, no
acesso aos cuidados de saúde. Isto é, somente cerca de 19% (em 2013) e 23% (em 2015) da população indicou
que já tinha experienciado uma das seguintes situações: não adquirir todos os medicamentos necessários ou não ir
a uma urgência/consulta por motivos financeiros ou não ir à urgência para não faltar ao trabalho. A análise
estatística sugere que não existem diferenças significativas entre ambos os anos considerados.
Quando questionados sobre se compraram genéricos em vez de medicamentos de marca, os resultados sugerem
um aumento da importância relativa dos genéricos, para todas as classes sociais (entre 2013 e 2015). Este
indicador não deve ser interpretado fora do contexto das medidas aplicadas nos últimos anos: existiu uma
promoção efetiva dos genéricos, sendo que assim o aumento pode não transmitir que mais pessoas sentiram mais
barreiras, mas sim que provavelmente ficaram melhor informadas sobre os mesmos, fazendo uma substituição
entre os dois tipos de medicamento.
Adicionalmente, os resultados sugerem que a proporção de isentos subiu entre ambos os anos considerados, mas
que o desconhecimento relativo da taxa moderadora aumentou. Em ambos os anos considerados, a principal fonte
de despesa no acesso aos cuidados de saúde é, segundo os cidadãos, o gasto com medicamentos prescritos pelo
médico e, de seguida, o gasto com as taxas moderadoras. Os dados de 2015 permitem concluir que este é um
resultado robusto ao tipo de serviços (urgências hospitalares vs. Consultas em centros de saúde), ainda que os
custos médios sejam superiores (como seria de esperar) no acesso às urgências hospitalares.
Embora os tempos e as distâncias de deslocação sugeridos pelos inquiridos sugiram que não existiram alterações
significativas entre ambos os períodos considerados, os resultados indicam que os indivíduos têm expectativas de
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tempos de espera mais elevados (em média) nos serviços de prestação de saúde, quer sejam eles urgências
hospitalares ou realizados nos centros de saúde.
Com base no ano de 2015, é ainda plausível concluir que não existem grandes barreiras no acesso aos cuidados
de saúde devido à situação laboral do trabalhador.
Por último, os resultados sugerem que as barreiras sentidas pelos indivíduos no acesso aos cuidados de saúde têm
um claro gradiente económico, sendo que as classes socioeconómicas mais desfavorecidas enfrentam, em média,
maior probabilidade de enfrentar uma dificuldade no acesso ao sistema de saúde, como seria de esperar.
Globalmente, não existe evidência estatística que tenha existido um aumento de barreiras no acesso aos cuidados
de saúde, entre 2013 e 2015, embora diferentes indicadores tenham evoluído de maneiras opostas. Também é
plausível afirmar que, segundo os dados, apenas uma reduzida percentagem da população sente ou já sentiu
dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, sendo esta uma maior problemática para as classes
socioeconómicas menos favorecidas.
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6 Barreiras de acesso: Utilização necessária e oportuna não realizada
Filipe Silvério, Pedro Pita Barros

6.1 Introdução
A principal lacuna da maioria dos estudos sobre o acesso aos cuidados de saúde prende-se com a utilização
necessária e oportuna não realizada. Enquanto no capítulo anterior se descreveu a utilização efetiva e as
preferências dos cidadãos no acesso aos cuidados de saúde, neste capítulo pretende-se obter alguns indicadores
que permitam tirar conclusões sobre a existência de fatores limitadores no acesso aos cuidados de saúde. Mais
especificamente, identificar situações em que os cidadãos deveriam ter recorrido aos cuidados de saúde mas não
o fizeram pela existência das referidas barreiras.
Os dados EU-SILC (European Union Statistics for Income and Living Conditions) indicam um aumento das
necessidades não satisfeitas entre 2010 e 2012, embora os valores absolutos sejam relativamente modestos. A
indicação pelos inquiridos EU-SILC de barreiras financeiras, tempos de espera e o receio (ou incapacidade) de
faltar ao trabalho surgem como razões para essas necessidades não satisfeitas e levam à motivação de uma sua
análise mais detalhada deste aspecto.
Como referido no capítulo anterior, questionou-se diretamente os indivíduos sobre se sentiram doentes nos doze
meses anteriores à data de resposta ao inquérito, sendo que a proporção de respostas afirmativas foi de 43,57%
(541 dos 1254 inquiridos) em 2013 e de 47,79% (584 dos 1260 inquiridos) em 2015. Dos 43,57% que em 2013 se
sentiram doentes, apenas 12,97% (74 inquiridos) não procuraram o sistema de saúde da última vez que sentiram
um problema de saúde como forma de ultrapassar o mesmo (isto é, 5,67% da população com 15 ou mais anos).
De forma similar, do número de pessoas inquiridas em 2015 que afirmaram ter estado doentes nos 12 meses
anteriores, apenas 14,8% (94 inquiridos, representando 7,07% da população com 15 ou mais anos) indicaram não
ter procurado qualquer auxílio no sistema de saúde. Em suma, os dados revelam que, em 2015, existiu um
aumento de 1,4 pontos percentuais, comparativamente a 2013, na população com 15 ou mais anos que afirmou
ter estado doente e não ter procurado auxilio no sistema de saúde. No entanto, tal aumento não foi
estatisticamente significativo, de modo a que a realidade no ano de 2015 é essencialmente a mesma da do ano de
2013.45

6.2 A utilização segundo a população – evolução de 2013 a 2015
Neste âmbito, é importante tentar identificar se existem fatores sistemáticos que expliquem o facto de indivíduo,
tendo-se sentido doente, não ter procurado ajuda. As regularidades encontradas são intuitivas. À medida que a
idade aumenta, a probabilidade de um indivíduo recorrer ao sistema de saúde quando se sente doente aumenta
também. Por sua vez, o estatuto de isenção de taxas moderadoras tem também um papel fulcral: indivíduos que
beneficiem de isenção no pagamento de taxas moderadoras têm uma maior probabilidade (em cerca de 6,23
pontos percentuais) de terem recorrido ao sistema de saúde quando se sentiram doentes. Como as isenções podem
ser determinadas por motivos de saúde (por exemplo, doenças crónicas) ou por condições materiais (desemprego
e/ou baixo rendimento) que implicam maior necessidade de cuidados de saúde, não haverá aqui unicamente um
efeito preço.
Por último, a nível individual, o papel das classes socioeconómicas, ainda que conjuntamente significante, não
parece ser consistente. Por exemplo, um indivíduo da classe B enfrenta uma maior probabilidade, em cerca de 3
pontos percentuais, que um individuo semelhante mas da classe A (a mais favorecida de todas) de ter recorrido ao
sistema de saúde da última vez que se sentiu doente nos últimos 12 meses. No entanto, quando comparamos a
45

Esta afirmação é sustentada por análise estatística desenvolvida no volume complementar.
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classe E à classe o efeito é o contrário. No entanto, os coeficientes não são estatisticamente significantes
isoladamente, o que significa que os valores das estimativas pontuais não apontam para o Status Socioeconómico
como um relevante factor explicativo.
A condição socioeconómica não surge como elemento discriminador na decisão de recorrer ao sistema de saúde,
dado que se sente doente. A ausência deste tipo de relação sugere que não há, de uma forma generalizada,
barreiras de acesso de afectem de forma muito distinta a população de acordo com esta característica.
Em relação aos elementos de contexto associados com o local de residência (concelho), uma menor densidade
populacional, associada á dispersão geográfica, que leva a um maior tempo de deslocação até aos serviços de
saúde, está associada com menor utilização. De acordo com esta interpretação, existe um efeito de distância sobre
a utilização de cuidados de saúde.
Eliminando os factores de diferenças individuais entre inquiridos, não se encontra evidência estatística de que em
2015 houvesse uma maior probabilidade de não recorrer ao sistema de saúde, por comparação com o ano de
2013. Se tivesse existido, entre 2013 e 2015, um aumento das barreiras de acesso a cuidados de saúde, seria neste
efeito que se espelharia esse impacto.
Estes dados por si só são insuficientes para compreender se, embora se sentissem doentes, os indivíduos
deveriam ter recorrido aos serviços de cuidados de saúde. De forma a capturar se esses casos eram exemplos de
procura necessária não realizada, os indivíduos foram primeiramente questionados sobre o que fizeram em
alternativa a procurar auxílio nos cuidados de saúde e, posteriormente, sobre a razão dessa opção. Os resultados a
ambas as questões estão presentes, respetivamente, na tabela 6.1 e na tabela 6.2.
Tabela 6.1: Disse-me que não procurou auxílio no sistema de saúde. O que fez quando se sentiu ou esteve
doente?
2013

2015

Automedicou-se

71,80%

69,38%

Não fez nada, esperou que passasse

23,78%

26,04%

Outra

4,42%

4,59%

Fonte: Elaboração própria
Em relação ao que fizeram na ausência de procura pelo sistema de saúde, a maioria dos indivíduos referiu que se
automedicou (71,80% em 2013 e 69,38%), enquanto uma grande parte referiu que apenas se limitou a esperar
que passasse (23,78% em 2013 e 26,04% em 2015). Comparando ambos os anos, é lícito concluir que não
existiram grandes diferenças na forma de resolver o problema de saúde no caso dos cidadão que resolveram não
procurar auxílio da última vez que se sentiram doentes. Para aumentar a precisão das conclusões, procedeu-se à
estimação de um modelo Probit, que relaciona a decisão de recorrer ao não ao sistema de saúde com as
características de cada inquirido e da sua zona de residência. Deste exercício resultou que não existe evidência
estatística que a escolha do utente entre automedicar-se ou esperar pela melhoria da sua situação clínica esteja
associada com regularidade a algum aspecto de caracterização (condição socioeconómica, idade, isenção de taxa
moderadora, etc.).
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Tabela 6.2: E porque razão tomou esta opção (indicada na tabela 6.1)?
2013
%

2015
N%

N

Não era grave

82,64%

Não quis esperar para ser atendido

7,27%

5 2,07%

2

5,52%

4 3,00%

3

Não valia a pena pagar a taxa moderadora

91,45%

1 2,04%
2
Não tinha capacidade para pagar a taxa moderadora
1,10%
Não tinha capacidade para pagar o transporte
0,00%
0 0,00%
0
5 6,38%
6
Outros motivos
7,67%
Nota: São admissíveis múltiplas respostas. A percentagem está definida em relação ao número total de inquiridos que
indicou não ter optado pelo sistema de saúde da última vez que se sentiu doente, nos últimos 12 meses, sendo que N designa
o número total de inquiridos.

Fonte: Elaboração própria
Quando inquiridos sobre a razão por não terem optado pelo sistema de saúde da última vez que sentiram a
necessidade de recorrer ao sistema de saúde (nos últimos 12 meses), a grande maioria dos cidadãos indicaram
que a baixa gravidade da situação não exigia tal recurso (82,64% e 91,45% das respostas, respetivamente, em
2013 e 2015). Embora esta resposta implique uma avaliação subjetiva por parte do cidadão da sua percepção
sobre a sua situação clinica, ela é o melhor indicador disponível para avaliar se existiram barreiras no acesso aos
cuidados de saúde que impediram a utilização do sistema de saúde ou se, em alternativa, a sua utilização não era
necessária nem desejável do ponto vista social. Há que salientar que, entre 2013 e 2015, existiu um aumento
ainda significativo (10 pontos percentuais) na percentagem de respostas que indicaram a baixa gravidade da
situação como a razão para não ter optado por este serviço.
Todas as outras razões parecem relativamente pouco significantes individualmente, sendo que a proporção de
respostas que indicou o tempo de espera como razão caiu 5,2 ponto percentuais (para 2,07%) e a percentagem de
respostas que indicava não valer pena pagar a taxa moderadora caiu 2,52 pontos percentuais (para 23%) entre
2013 e 2015, ao passo que o não ter capacidade para pagar a taxa moderadora foi motivo em mais 1 ponto
percentual dos casos em 2015 do que em 2013 (sendo os números absolutos de 1 caso em 2013 e 2 casos em
2015)
Todos estes motivos, com exceção da baixa gravidade da situação, podem ser usados como indicador para
averiguar se existiram barreiras no acesso aos cuidados de saúde. Em 2015, apenas 3,12% dos indivíduos que não
procuraram auxílio da última vez que se sentiram doentes (nos últimos 12 meses) indicaram pelo menos um
desses motivos (tempo de espera, a taxa moderadora ou a capacidade de pagar o transporte como motivos) como
razão para não procurarem o sistema de saúde na última vez que se sentiram doentes.
Esta representa uma clara quebra em relação a 2013, onde a proporção foi de 9,69%. Por outras palavras, 2013,
apenas 1,26% dos indivíduos se sentiram doentes mas não procuram ajuda no sistema de saúde por motivos que
sugerem a existência de barreiras nos cuidados de saúde46 (tempo de espera, a taxa moderadora ou a capacidade
de pagar o transporte como motivos); esse valor em 2015 foi apenas de 0,46%. Globalmente podemos afirmar
que as barreiras no acesso aos cuidados de saúde parecem não existir dado o baixo valor do indicador anterior.
Individualmente também é possível concluir o efeito insignificante dos vários fatores limitadores do acesso aos
cuidados de saúde. Adicionalmente, existiu uma ligeira evolução positiva de 2013 para 2015, o que pode ser
indicador que atualmente ainda existem menos barreiras do que em 2013. Pode ainda dar-se o caso de estes
inquéritos não inquirirem franjas da população que defrontam maiores barreiras de acesso, apesar do cuidado
metodológico em assegurar representatividade. Ainda assim, não há, em qualquer dos anos evidência de grandes
46

Em bom rigor, a categoria “Outros” pode incluir também motivos que sugiram a existência de barreiras nos cuidados de saúde.
Mas dada a categoria poder, ou não, abranger essas razões e dada a sua baixa representatividade, esse detalhe foi ignorado nos cálculos.
Por outras palavras, o valor do indicador pode estar ligeiramente enviesado para baixo.
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barreiras no acesso a cuidados de saúde, no que se refere às condições financeiras de acesso. Aspectos de
reconhecimento e correta identificação de necessidades de cuidados de saúde por parte da população não são aqui
abordados47.
Apesar desta evidência, o papel limitador desses vários fatores é apontado por outros estudos como
significativo48. Neste momento, é necessário relembrar a discussão presente na secção metodológica do capítulo
cinco: diferentes questões sugerem diferentes tipos de resultados uma vez que capturam diferentes perspetivas
sobre o mesmo assunto. Desta forma, é necessário garantir que a leitura e interpretação dos resultados é
consistente com o tipo de questão realizada. Na subsecção seguinte, utiliza-se um diferente tipo de pergunta, que
tem estado presente em diversos estudos.

6.3 Conclusões
A análise do acesso aos cuidados de saúde deve não só ter por base uma avaliação da utilização efetiva do
sistema de saúde, como também um estudo da utilização necessária e oportuna que não foi realizada devido à
existência de barreiras.
A análise da utilização necessária e oportuna não realizada é feita através de questões sobre as dificuldades que
os inquiridos sentiram no acesso aos cuidados de saúde. Dos indivíduos inquiridos, em 2015, apenas uma
proporção bastante reduzida da população referiu ter procurado auxílio no sistema de saúde da última vez que se
sentiram doentes devido à deterioração da sua situação clinica por não ter procurado ajuda médica anteriormente.
Globalmente, a principal conclusão é que não há, nem houve, uma situação generalizada de falta de acesso a
cuidados de saúde quando estes deveriam ser utilizados. Este aspecto complementa a análise das barreiras de
acesso. Note-se que evitar utilização desnecessária, que consome recursos sem resultar em melhoria do estado de
saúde, é um efeito positivo de ter algumas barreiras nas decisões de uso do sistema de saúde. O outro lado dessas
barreiras é eventualmente levarem a que situações de necessidade e em que o recurso ao sistema de saúde é
adequado resultem em ausência de contacto do cidadão com o sistema de saúde, agravando a sua condição de
saúde. Ou seja, haver utilização necessária e oportuna que não é realizada em tempo útil. O conhecimento
produzido a partir do inquérito realizado e da sua comparação com um inquérito similar realizado em 2013 leva à
conclusão que serão reduzidas essas situações, e que não houve evolução visível entre estes dois anos. Apesar do
período de crise e de contenção orçamental afectar os fundos disponíveis para o Serviço Nacional de Saúde não
ocorreu um aumento dessas situações.

Referências bibliográficas
ACSS, “Relatório Anual Sobre Acesso a Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos do SNS e Entidades
Convencionadas (2014)”, Julho 2015, Governo de Portugal, Ministério da Saúde
Barros, P.P, Afonso, H., Martins, B., Pereira, D. (2013). “Impacto das taxas moderadoras na utilização de
serviços de saúde”. Administração Central do Sistema de Saúde, Ministério da Saúde.
Barros, P.P., Machado, M.P. e Sanz-de-Galdeano, A. (2008). “Moral Hazard and the Demand for Health
Services: A matching estimator approach”, Journal of Health Economics.
Barros, P.P., Holly, A. e Pentsak, Y. (2015). “Health and Health Care Demand Effects of Double Coverage”.
Mimeo.
Cabral, M.V. e Silva, P. A (2009). “O Estado da Saúde em Portugal”. 1ªEdição. Imprensa de Ciências Sociais
Cabral, M.V. e Silva, P. A (2010). “A Adesão à Terapêutica em Portugal: atitudes e comportamentos da
população Portuguesa perante prescrições médicas”. 1ªEdição. Imprensa de Ciências Sociais.
Cameron, A. C., e Trivedi, P.K. “Microeconometrics – Methods and Applications”. Maio 2005. Cambridge.
47
48

Ver subsecção 4.1.
Ver Barros et al. (2013), P. 12.

64

Nova Healthcare Initiative – Research / Universidade Nova de Lisboa

Comissão Europeia. “Comunicação da Comissão sobre sistemas de saúde eficazes, acessíveis e resilientes
(2014)”.
Direcção-Geral de Saúde, 2015, “Estudo de Satisfação dos Utentes do Sistema de Saúde Português”.
Departamento da Qualidade na Saúde.
Direcção Geral de Saúde. “Plano Nacional de Saúde 2012-2016”.
Entidade Reguladora da Saúde (ERS). “Estudo do Acesso aos Cuidados de Saúde Primários do SNS” (Fevereiro
2009).
Entidade Reguladora de Saúde. “O Novo Regime Jurídico das Taxas Moderadoras”. Junho de 2013.
Levesque, J.F., Harris, M., Russell, G. (2013). “Patient-centred access to healthcare: conceptualizing access at the
interface of health systems and populations”. Int J Equity Health, 12(1):18.
Moreira, S. e Barros, P.P. (2010). “Double Health Insurrance Coverage and Health Care Utilisation: Evidence
from Quantile Regression”. Health Economics 19: 1075-1092.
Organização Mundial de Saúde (WHO). “The world health report 1998 - Life in the 21st century: A vision for
all” (1998).
Penchansky, R., and J. W. Thomas. 1981. ‘‘The Concept of Access: Definition and Relationship to Consumer
Satisfaction.’’ Medical Care 19 (2): 127–40.
Ramos, P. and Almeida, Á. (2014). “The Impact of an Increase in User Costs on the Demand for Emergency
Services: The Case of Portuguese Hospitals”. FEP working papers.
Relatório Primavera (2015). “Acesso aos cuidados de saúde. Um direito em risco?” Observatório Português dos
Sistemas de Saúde.
Sakellarides, C., L. Castelo-Branco, P. Barbosa e H. Azevedo, 2015, The impacto f the crisis on the health system
and health in Portugal, chapter 9 in A. Maresso, P. Mladovsky, S. Thomson, A. Sagan, M. Karanikolos, E.
Richardson, J. Cylus, T. Evetovits, M. Jowett, J. Figueras e H. Kluge, editores, Economic crisis, health
systems and health in Europe, Observatory Studies Series 41, European Observatory on Health Systems
and Policies.

65

Nova Healthcare Initiative – Research / Universidade Nova de Lisboa

7 Sensibilização para os custos do Serviço Nacional de Saúde
Filipe Silvério, Rodrigo Pina Cipriano, Pedro Pita Barros
“sensibilizar os cidadãos para os custos associados à prestação de cuidados de saúde através da
disponibilização da informação sobre o custo suportado pelo Estado em cada ato prestado” Programa
do XIX Governo Constitucional, p. 81

7.1.Descrição do Problema
Em 2011, através da assinatura do Memorando de Entendimento com a União Europeia, o Banco Central
Europeu e o Fundo Monetário Internacional, o Governo Português assumiu o compromisso de melhorar o
desempenho do Serviço Nacional de Saúde, tendo como duplo objetivo a sua consolidação fiscal e o contínuo
melhoramento da qualidade do serviço.
O compromisso de aumentar a eficiência na utilização dos recursos disponíveis surgiu não só como uma resposta
às pressões financeiras dos últimos anos, mas também com a necessidade de preparar o SNS para os desafios
futuros. Como tal, nesse mesmo ano, foi criado o Grupo Técnico para Reforma Hospitalar com o objetivo de
propor um conjunto de iniciativas com a finalidade de “reorganizar a rede hospitalar através de uma visão
integrada e racional do sistema de saúde”49 (GTRH, 2012, p. 11)
O Relatório Final do Grupo Técnico (2012, p. 13) sugere, entre outras propostas, que o Estado deve procurar
“Informar o cidadão dos seus direitos mas sensibilizá-lo também para os custos das prestações de saúde que lhe
são disponibilizadas, através da emissão, no ato, de uma fatura proforma onde conste o custo do respetivo
episódio (internamento, consulta, urgência ou sessão de hospital de dia), destacando a componente a seu cargo
(taxa moderadora) e o montante que o Hospital faturará ao Estado pelo custo do respetivo episódio”.
Posteriormente, o Programa do XIX Governo 2012, para a área da Saúde, com o intuito de garantir a
sustentabilidade financeira e económica do SNS, inclui igualmente como medida a adotar a disponibilização da
informação sobre o custo associado a cada ato prestado de forma a sensibilizar os utentes para os mesmos.
Consequentemente, a Informação de Custos dos Cuidados de Saúde foi, depois de terminada a fase piloto
iniciada em 2012, alargada aos restantes hospitais do SNS, por determinação expressa no Despacho n.º
5007/2013, de abril de 2013.
Portugal optou pela criação, em 1979, de um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e tendencialmente
gratuito. A implementação deste sistema assenta no princípio de que a prestação de cuidados de saúde deve ser
realizada de acordo com as necessidades de cada membro da população e não em função da sua capacidade a
pagar, assumindo-se o compromisso coletivo de financiar a atividade do SNS através de impostos obrigatórios.
O facto do acesso aos cuidados e prestação de saúde ser feito de forma gratuita, ou quase gratuita, pode conduzir
a um acesso abusivo e injustificado ao SNS, levando a clara perda de eficiência económica. Por outras palavras,
dada a gratuidade do SNS, os cidadãos podem recorrer aos serviços de prestação de saúde quando esse recurso
não é o mais apropriado dada a sua condição clínica, levando a um aumento de custos na prestação dos serviços
de saúde que não é compensado pelo valor adicional que os mesmos trazem ao bem-estar dos cidadãos.
Como consequência, a viabilidade e sustentabilidade financeiras do SNS podem ser colocadas em causa uma vez
que uma cobertura universal e de qualidade estão dependentes de uma contenção e racionalização de custos
(Ferreira et al., 2006).

49

Relatório Final do Grupo de Trabalho para a Reforma Hospitalar, (2012)
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Adicionalmente, ainda que a condição clínica do cidadão requeira o recurso ao SNS, o cidadão tem ao seus
dispor um conjunto de alternativas. A título de exemplo, o cidadão pode optar por recorrer a cuidados de saúde
primários (com ou sem marcação de consulta), a uma emergência hospitalar ou até mesmo ao serviço Saúde24. A
existência desta diversidade na oferta de serviços de saúde é uma resposta à multiplicidade de situações que estão
na origem do recurso por parte dos indivíduos aos cuidados de saúde: por exemplo, perante uma situação de
grande gravidade, que requer a prestação imediata de um cuidado de saúde, um agente deve procurar uma
emergência hospitalar. Dado que a natureza e, consequentemente, os custos de cada um dos serviços que
integram o SNS variam, é necessário garantir que os cidadãos fazem a escolha certa na hora de optar pelo recurso
ao sistema de saúde.
A existência de taxas moderadoras é justificada por esta mesma necessidade de “moderar a procura dirigida aos
serviços de saúde com pouco valor adicional para o bem-estar dos cidadãos” (Barros et al., 2013, p. 6).
Adicionalmente, existe uma diferenciação nas taxas moderadoras de acordo com o serviço de forma a incentivar
à escolha mais adequada dentro das diversas alternativas.
Como referido anteriormente, com uma finalidade semelhante, no âmbito da reforma hospitalar em vigor, o
governo português decidiu implementar a chamada “fatura virtual”: após cada prestação de cuidados de saúde no
SNS, o cidadão recebe um documento onde se informa o paciente sobre o custo do respetivo episódio
(internamento, consulta, urgência e sessão hospital de dia), explicitando a componente paga pelo utente (taxa
moderadora), sendo que o valor remanescente é suportado pelo Estado. Segundo o governo português, o objetivo
da medida é simplesmente sensibilizar os cidadãos para os custos associados à prestação de cuidados de saúde.
O papel do cidadão na melhoria dos sistemas de saúde tem sido enfatizado como crucial por diversos
especialistas nos últimos anos. Por exemplo, o Relatório Final para a Reforma Hospitalar (2012) considera, ao
longo de todo o estudo, que os cidadãos devem estar no centro do sistema. Por sua vez, um relatório promovido
pela Função Calouste Gulbenkian (2014) salienta que os cidadãos desempenham um papel essencial em relação à
sua saúde e consequentemente afetam o funcionamento do SNS. Embora de uma maneira diferente à defendida
nesses estudos, a emissão da fatura virtual também se baseia na ideia de o cidadão pode desempenhar um papel
determinante na melhoria da eficiência económica do SNS.
Em particular, sendo uma medida meramente informativa, o único objetivo da presente medida é tentar que as
pessoas conheçam os custos associados aos serviços e cuidados de saúde de forma a compreenderem que o
atendimento nas unidades de saúde representa um enorme custo (para além da taxa moderadora) e
consequentemente exige um grande esforço económico por parte de todos os contribuintes, uma vez que a
maioria dos custos são financiados através de impostos. Basicamente, a medida baseia-se no princípio de que os
cidadãos de um regime social se forem melhor informados, estarão capacitados para tomarem as melhores
decisões sobre a sua ida ao SNS quando sentirem algum problema de saúde, evitando assim uma perda de
eficiência económica.
Convém salientar que a referida medida se distancia das taxas moderadoras uma vez que não acarreta qualquer
custo para o paciente. No entanto, a implementação da fatura virtual tem como único objetivo complementar o
papel das taxas moderadores, isto é, evitar uma procura excessiva e inadequada do SNS.
Apesar do aumento da transparência e da consciencialização dos cidadãos, encontram-se também opiniões
contrárias à introdução desta medida, sendo que o principal argumento é que esta pode desincentivar a procura
por cuidados de saúde, mesmo quando estes são necessários e adequados. Este argumento é refutado pelos
defensores da medida, uma vez que o seu carácter informativo não exclui ninguém de poder beneficiar do SNS.
Embora existam medidas semelhantes noutros países, nomeadamente em Espanha e em países nórdicos, não
existe, pelo menos que seja de nosso conhecimento, qualquer estudo sobre o impacto da sensibilização dos
cidadãos relativamente aos custos de prestação de saúde no SNS, de forma avaliar o sucesso da sua
implementação.
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Deste modo, o presente estudo tem como objetivo concluir se existe, ou não, evidência estatística que suporte
uma alteração no padrão de utilização do SNS fruto da implementação da fatura virtual. Em caso afirmativo,
podemos concluir então que esta medida serve para aumentar a eficiência do serviço nacional de saúde.
Neste capítulo, em particular, torna-se interessante analisar o uso excessivo das urgências hospitalares. Em
primeiro lugar, tem existido, sobretudo no último ano, destaque mediático para episódios de elevados picos da
procura, e de tempos de espera, por atendimento neste tipo de serviços. Em dezembro de 2014, a título de
exemplo, os tempos de espera em alguns serviços de urgência ultrapassaram as 24 horas, espoletando uma grande
cobertura, pelos diversos meios de comunicação social, dos fatores associados a este serviço. Note-se que, ainda
que o congestionamento verificado possa não ser resultado direto de maior procura, mas antes de ineficácia na
gestão de recursos, incumprimento de procedimentos previstos e desrespeito pelos princípios de boa gestão –
como sugere o Tribunal de Contas (2015) no seu relatório de auditoria n.º 20/2015 terem sido a principais causa
do congestionamento de dezembro de 2014 verificado no Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, EPE o papel dos
cidadãos na procura de serviços de urgência continua a ser um elemento fundamental. A este fator adiciona-selhe ainda a possibilidade, que parece existir50, de muita da procura por serviços de urgências não constituir
verdadeiramente situações de emergência, tornando-se numa das áreas que maiores desafios terá que enfrentar no
SNS.. Parece, assim, existir uma clara possibilidade de aumentar a eficiência, dirigindo parte da procura (não
urgente) para, por exemplo, os cuidados de saúde primários,
A procura excessiva pelas emergências hospitalares resulta do facto de muitos cidadãos recorrerem a este tipo de
serviços com problemas de menor gravidade, que poderiam e deveriam ser atendidos em centros de saúde de
atenção básica ou especializada, uma vez que não constituem uma real urgência.
O uso excessivo deste tipo de serviços decorre da própria natureza do mesmo, que pode oferecer condições que
enviesam a escolha dos utentes. Tradicionalmente, quando comparadas com outros tipos de unidades/serviços de
cuidados de saúde, as emergências hospitalares oferecem um acesso mais fácil (menos burocratizado) e
garantido, mais rápido e com horários de atendimento mais flexíveis.
Por sua vez, a procura excessiva das urgências hospitalares acarreta consequências não negligenciáveis para o
funcionamento eficiente de todo o SNS. Por exemplo, o uso abusivo destes serviços pode levar à falta de espaço
físico e à sobrecarga dos próprios profissionais de saúde, conduzindo a um aumento dos custos, quer diretos, quer
indiretos (como a perda de qualidade na prestação de cuidados de saúde).
Em segundo lugar, o uso das emergências hospitalares é conduzido pela livre vontade dos seus utentes. Ao
contrário das consultas em centros de saúde, que podem, por exemplo, ser consequência de um tratamento no
SNS, a ida a um serviço de urgência hospitalar depende apenas da gravidade da situação do estado de saúde do
cidadão em questão ou da sua percepção do mesmo. O facto de o acesso a este tipo de serviço depender da livre
iniciativa do cidadão permite, de uma forma mais fidedigna, concluir que o padrão de utilização do serviço foi
alterado fruto da consciencialização dos cidadãos (e não fruto de um fator externo ao utente). Há ainda a
possibilidade de os utentes serem encaminhados para a urgência hospitalar após o contacto com, por exemplo, o
serviço Saúde 24, embora o número destes casos seja substancialmente reduzido.
Face ao descrito anteriormente, o presente estudo foca-se na análise empírica do padrão de utilização dos serviços
de urgências no SNS, considerando comportamentos, para cada utente, antes e após a recepção da informação
contida na “fatura virtual”. Impõe-se perceber se a implementação desta medida pode ser tida como uma forma
de melhor gestão dos recursos do SNS, e melhoria do sistema no seu conjunto, isto é, saber se há alguma
alteração de comportamento em virtude do conhecimento dos custos, associados aos serviços de saúde, que a
nota informativa proporciona. Note-se que não se pretende colocar em disputa o argumento que sustenta que a
50

Estudo da DECO (Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor) que sugere a utilização dos serviços de urgência em
virtude da falta de acesso a médico de família ou tempos de espera para consulta. Breve descrição de resultados disponível em:
http://www.deco.proteste.pt/saude/hospitais-servicos-saude/noticia/servicos-de-urgencia-hospitais-absorvem-faltas-de-centros-de-saude
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introdução da nota informativa introduz maior transparência no SNS e sua gestão – esta dimensão foge ao âmbito
do trabalho, que pretende avaliar resultados em eventuais alterações de comportamento efetivo.

7.2 Medida Adotada
Feita a contextualização e percebido o enquadramento subjacente às motivações da medida, importa clarificar
concretamente a sua aplicação e características. A nota informativa – “fatura virtual”, “fatura sombra” ou ainda
“fatura proforma” – como já foi assinalado descrito, é uma forma de sensibilização dos cidadãos para os custos,
suportados pelo orçamento do SNS, associados à prestação de cuidados de saúde. O modelo deste documento, e
as condições sob as quais deve ser transmitido aos cidadãos, estão legalmente definidos no Despacho n.º
5007/2013 – que veio oficialmente garantir o alargamento da prática a todos os hospitais do SNS.
A nota informativa tem um carácter exclusivamente informativo, não dispensando os demais documentos
associados à prestação do serviço, nem envolvendo qualquer custo adicional. Os custos apresentados no
documento dizem respeito a valores médios, associados a diferentes tipos de prestação, com base no
Regulamento das Tabelas de Preços das Instituições e Serviços Integrados no Serviço Nacional de Saúde Portarias 132/2009 e 839-A/2009. Os custos apresentados ao utente não são, assim, indicativos de eventuais
diferenças de custos entre diferentes instituições, mas antes uma aproximação aos custos médios suportados pelo
SNS com episódios de semelhante carácter. Note-se que, de outra forma, a informação poderia ser tomada como
uma forma de discriminação entre hospitais que induzisse os utentes a recorrer a unidades de saúdes onde os
custos fossem menores, não sendo de todo esse o objetivo.
Por determinação do referido despacho, são objeto de emissão da nota informativa episódios de Urgência,
Consulta Externa, Meios Complementares de Diagnóstico e Internamento. Excluídos ficam os episódios em que
se verifica o falecimento do utente ou a prestação de serviços cujos encargos não sejam financiados via
orçamento do SNS. No caso particular de episódios de urgências, a “fatura virtual” deve ser entregue ao utente
aquando da sua saída da unidade de saúde ou enviada ao mesmo, dentro de um prazo de 24 horas – devendo
privilegiar-se o envio por correio electrónico. Para os demais episódios os detalhes da aplicação são
responsabilidade da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS) e das Administrações Regionais de
Saúde.
A implementação da medida pode dizer-se faseada e progressiva. Esta forma de sensibilização dos cidadãos
iniciou-se com um “projeto-piloto”. Esta fase teve como principal propósito permitir testar as dificuldades
práticas de aplicação, avaliar resultados e aferir a percepção por parte dos utentes. A fase piloto iniciou-se a 7 de
agosto de 2012 – no Hospital de S. José – tendo sido, durante dois meses, a “fatura” fornecida aos utentes das
urgências daquele hospital a título experimental. A medida implicou ainda a formação dos funcionários
administrativos, no sentido de esclarecer e estandardizar os procedimentos a levar a cabo. Como forma de
fomentar a aplicação efetiva da medida a SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde – promoveu: a
divulgação, junto das diferentes unidades hospitalares, de relatórios e indicadores estatísticos relativos à
penetração da medida; e uma sessão pública, que teve lugar em maio de 2014, com o objetivo de prestar
esclarecimentos sobre a nota informativa de custos.
A 24 de Outubro de 2012, durante a Audição Parlamentar Nº 35-CS-XII na Comissão Parlamentar de Saúde, o
ministro da saúde confirmou informação previamente disponibilizada pela ACSS, indicando que, até ao final do
ano “80% dos hospitais” estariam a informar os utentes acerca dos custos associados aos serviços prestados e
que, ainda durante aquele mês, mais nove hospitais iriam implementar a medida – Trás-os-Montes, Tondela,
Viseu, Faro, Gaia, Évora, universitários de Coimbra, Garcia de Orta e São João. A progressividade justifica-se
com, numa primeira fase, a necessidade de testar a implementação e, numa segunda, de uma adaptação dos
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sistemas informáticos em alguns dos hospitais. À data do presente documento, a medida já está a ser cumprida
em cerca de 40 hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde51.
A iniciativa de partilhar com os utentes os custos reais (ainda que em valores médios) do tipo de serviços de
saúde que recebem não é uma inovação portuguesa. Já no final da década de 1980 semelhante medida foi testada
na região canadiana de Alberta, onde os utentes recebiam por carta, periodicamente, indicação dos custos dos
serviços de que usufruíam. Os desafios administrativos e a indignada reação dos utentes ditou, à data o seu
cancelamento. Mais recentemente – em novembro de 2010 – também em Espanha (região de Andaluzia)
semelhante medida foi introduzida, refletindo os preços por GDH (Grupos de Diagnóstico Homogéneos).
Finalmente, ainda que de forma significativamente diferentes, vários dos chamados países nórdicos (Dinamarca,
Noruega, Suécia, etc.) têm promovido uma maior transparência do sistema com a criação de portais online com
todo o histórico de utilizações dos utentes e respetivos custos associados.
A subliminar assunção da medida de partilhar a informação de custos médios com os utentes aparece como
imediata, e é suportada por literatura sobre o comportamento humano e o processo de tomada de decisão. Afinal,
uma das principais formas de promover a alteração de comportamentos, que são essencialmente resultado de
decisões individuais, é garantir a comunicação eficaz de informação que possa justificar a alteração de
comportamento pelo individuo em causa (Eagly e Chaiken, 1993).
Parece evidente a existência de uma sensibilidade de preço na utilização excessiva (episódios medicamente
considerados não urgentes) dos serviços de urgências. Investigação científica permitiu perceber que, em muitos
casos, a utilização excessiva de urgências é bastante mais diminuta em grupos que suportam (ainda que
parcialmente) os custos marginais das suas idas do que grupos que, por qualquer motivo como seja ter seguro de
saúde ou não ser elegível para pagamento de taxas associadas, não têm que pagar cada utilização que fazem
desses mesmos serviços (Cunningham et al., 1995).
Ora, dado carácter universal e tendencialmente gratuito do SNS, existe entre Portugal e outros países onde o
papel das seguradoras e prestadores privados é muito mais acentuado e central, uma diferença, a ter em
consideração, no paradigma da utilização dos serviços de saúde (mesmo no plano de serviços de urgência).
Assim, para quem não está isento do pagamento de taxas moderadoras, os custos diretos das idas não urgentes
podem ser percebidos como resumindo-se ao pagamento das taxas moderadoras. Mas na verdade os custos
estendem-se a mais dimensões, das quais se destacam a eventual compensação via impostos (pelo agregado da
população) e/ou a perda de qualidade do serviço por utilização excessiva (Taylor, 2006), não só das urgências,
mas da globalidade dos serviços prestados pelos hospitais (Institute of Medicine of the National Academies,
2006).
Recorrendo novamente à teoria comportamental, social e cognitiva, – e em linha com o conceito económico de
utilidade – os resultados da investigação parecem suportam o conhecimento comum ao indicar que, mesmo com
uma eficaz transmissão de informação, a decisão de enveredar numa alteração de comportamento depende de da
valorização atribuída aos custos e benefícios que dela advêm (Bandura, 1997). Não tendo sido possível encontrar
investigação científica que, até à data, tenha estudado de forma exaustiva a introdução desta forma de partilha de
informação sobre os custos médios de alguns cuidados de saúde, tomados em consideração os resultados obtidos
por estudos nas áreas acima referidas parecem suportar a racionalidade inerente à introdução da nota informativa.
Finalmente, evidências empíricas sugerem que, em situações em que o custo dos serviços de saúde é partilhado
(entre utente e seguradora ou entre utente e serviço público – Estado) existe um risco moral a priori, não só no
tipo de comportamentos nocivos para a saúde, mas também na utilização excessiva de serviços de saúde (Dave e
Kaestner, 2006). De facto, de acordo com o mesmo estudo, quanto maior a taxa copagamento suportada pelos
utentes mais estes procuram evitar idas desnecessárias aos serviços de saúde (de entre os quais se destaca os de
51

Fonte: ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde
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urgências). Significa isto que o problema pode não ser, de todo, de falta de informação, mas sim de custo direto,
numa perspetiva de que quem não paga pela utilização (seja ela necessária ou indevida) explora e efetiva o risco
moral da existência de partilha de custos. Fazendo a translação para o caso em análise, no caso português do
SNS, o facto de o utente suportar uma parcela diminuta dos custos do serviço pode ser visto como uma partilha
de custos de um grau bastante elevado, o que pode acarretar o risco moral acima referido – que pode efetivar-se
em maior ineficiência do SNS.

7.3 Metodologia
O principal objetivo do presente estudo é analisar a existência de um eventual impacto da recepção da fatura
virtual na decisão de repetir a utilização dos serviços de urgências. O mesmo é dizer, perceber se há uma
diferença (e em que sentido) nos padrões de utilização das urgências, controlando para as demais características,
entre os utentes que já tiveram algum tipo de informação acerca dos custos suportados pelo Estado com os
serviços prestados e os que nunca receberam essa informação. Ainda por outras palavras, pretende aferir-se se um
indivíduo que recebeu fatura virtual foi realmente sensibilizado para os custos do seu tratamento, reduzindo desta
forma potenciais idas às urgências em que benefício adicional do tratamento é bastante reduzido em comparação
aos seus custos.
Convém salientar que, embora as notas informativas sejam igualmente emitas noutros serviços, como consultas
externas e meios complementares de diagnóstico, o nosso foco de estudo incidiu sobre as urgências, uma vez que
as mesmas são essencialmente conduzidas pela iniciativa do cidadão (a decisão de utilização é tomada
essencialmente pelo utente, ao contrário das consultas, que podem, por exemplo, ser fruto de um processo de
acompanhamento médico). O tratamento realizado aos dados segue este mesmo propósito e todas as opções são
dele indissociáveis.

7.3.1 Dados
Os dados utilizados na análise cingem-se a episódios ocorridos exclusivamente em três grupos hospitalares:
Centro Hospitalar de São João (CHSJ), Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (ULSCB) e Centro Hospitalar
Barreiro-Montijo (CHBM). Estes dados – diretamente cedidos pela SPMS (Serviços Partilhados do Ministério da
Saúde) – reportam-se aos períodos que se iniciaram aquando da introdução, em cada hospital, da medida que
prevê a entrega da nota informativa aos utentes.
Assim, os dados contêm informação referente aos episódios que ocorreram no período compreendido entre
outubro de 2012 e maio de 2015, inclusive. É exceção o caso da ULSCB, para o qual a informação
disponibilizada é referente ao intervalo outubro de 2013 – maio de 2015, cujo inicio coincide com o mês em que,
nesta unidade, se principiou a entrega das notas informativas. Para efeitos de análise econométrica foram
excluídas as observações relativas a abril e maio de 2015 – por motivos que mais adiante serão clarificados – e
apenas para o cálculo de estatísticas descritivas é considerada a informação sobre episódios ocorridos nesses
meses.
A cada utente que realizou pelo menos uma deslocação às urgências foi atribuída um código (anonimizado)
identificador. Desta forma foi possível analisar o histórico – desde que ocorrida num destes grupos hospitalares –
de utilização ao nível do indivíduo. Associada a cada episódio os dados utilizados continham ainda as seguintes
informações sobre o individuo: data de admissão, distrito e concelho de morada, idade, género, tempo de duração
do episódio, estatuto de isenção (ou não), forma de pagamento utilizada (quando aplicável) e ainda a indicação se
lhe foi, ou não, entregue a “fatura sombra”52.

52

A data de entrega da “fatura de sombra” pode ser diferente da data do serviço prestado. No entanto, os dados disponíveis apenas
nos permitem aferir se o utente recebeu um Documento Informativo sobre o acto médico prestado, independentemente da data de entrega
do mesmo. Esta situação é explicada mais detalhadamente na sub-secção 6.2.3.
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Foram ignoradas (eliminadas da amostra) as observações com informação incompleta ou com claros indícios de
erros de tipificação (e.g. concelho de residência desconhecido ou inexistente). Note-se que a tipologia da
informação, específica de cada indivíduo, é condizente com o objetivo, já enunciado, do presente trabalho, uma
vez que envolve perceber se, e de que forma, o conhecimento da informação disponibilizada na nota informativa,
afeta o comportamento e decisões individuais de utilização das urgências ao longo do tempo.
Para utilização nos modelos econométricos recorreu-se ainda a informação específica de cada concelho recolhida
a partir de dados compilados pelo Instituto Nacional de Estatística e Instituto do Emprego e Formação
Profissional. Uma vez que a informação sobre as idas às urgências dispõe da indicação do concelho de residência
do indivíduo, foi possível juntar as bases de dados, controlando desta forma para possíveis fatores inerentes ao
município que afete o número de idas às urgências durante um período de tempo.
Antes de clarificar os modelos econométricos individualmente importa salientar que o facto de a informação
disponível ser de apenas três hospitais, generalizações para o agregado do SNS ficam à partida enviesadas. Estes
hospitais podem não ser suficientemente representativos de todos os restantes hospitais. Para além disto, o facto
de a fatura não ser emitida em todos os episódios faz levantar a questão sobre se a sua entrega é ou não aleatório,
ou que critério rege essa emissão. Se a entrega não for totalmente aleatória este é mais um fator que enviesa os
resultados e que impõe limitações às conclusões a retirar.

7.3.2 Análise Econométrica
Simples comparações entre o número de idas às urgências antes e depois do recebimento de notas informativas
seria insuficiente para aferir qual o impacto da aplicação desta medida, uma vez que o efeito “tratamento” estaria
contaminado por efeitos temporais na variável de interesse e por outros efeitos que ocorreram entre os dois
eventos. Quando uma parte da população é exposta ao “tratamento” (atribuição de 1nota informativa) e outra não,
é possível usar esta informação para aferir o efeito real da atribuição de notas informativas.
Desta forma, com o intuito de tentar avaliar o impacto da medida em causa (isto é, entrega de nota informativa
sobre os custos dos cuidados de saúde no ato de prestação do serviço) foram aplicados diversos modelos
econométricos cujo objetivo é explicar o número de idas às urgências em função de determinadas características
individuais inerentes aos utentes e características municipais associadas ao concelho de residência do cidadão.
Adicionalmente, introduz-se neste modelo como fator explicativo um indicador que tenta identificar se um
indivíduo já recebeu, ou não, “fatura virtual”. Esta será a nossa variável de interesse uma vez que captura um
possível efeito de sensibilização associado à medida em causa.
Uma vez que a variável que se pretende explicar é o número de idas às urgências num determinado período
temporal, esta só poderá tomar valores discretos, iguais ou superiores a zero. A especificidade deste tipo de
modelos permite ser abordada com o recurso a modelos de contagem. Em particular, nas subseções que se
seguem, o modelo de contagem aplicado repetidamente foi o modelo Binomial Negativo53.
No seguimento dos dados disponibilizados, e no âmbito deste modelo, os dados foram tratados em painel. É de
salientar que esta configuração tem importantes vantagens face a outras alternativas, de entre as quais se
destacam “permitir inferências estatísticas mais precisas” e “ter maior capacidade para capturar a
complexidade do comportamento humano”54.
Nas próximas subsecções, estão descritas em detalhe as especificações alternativas que foram aplicadas pela
equipa de trabalhado de forma a avaliar o impacto de atribuição de fatura virtual nas idas às urgências por parte
de cada indivíduo.

53
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Ver Cameron and P. K. Trivedi (2005)
Ver Hsiao, C. (2007)
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Neste momento, é importante que clarificar que a escolha dos modelos em causa foi realizada com base nos
dados disponíveis, contendo por isso diversas limitações. A aplicação de diversos métodos alternativos tem
também origem nesse facto uma vez que se pretende analisar a robustez dos resultados consoante os modelos,
isto é, verificar se possíveis abordagens diferentes podem conduzir a conclusões significativamente diferentes.
Numa primeira abordagem, a equipa de trabalho definiu como variável dependente o número de idas trimestrais
às urgências por cada indivíduo presente na base de dados. Por outras palavras, o período temporal considerado
para a contagem de episódios de urgência foi trimestres. Dado que o período global em análise é o de outubro de
2012 e março de 2015. Isto é, se um indivíduo foi pelo menos uma vez às urgências hospitalares do CHSJ,
ULSCB ou CHBM no período temporal considerado55, ele fará parte da base dados.
Dado que a base de dados se baseia em dados diários, as variáveis utilizadas para caracterizar o indivíduo foram
assumidas sendo iguais às da última observação diária dentro do semestre em causa (excluindo-se indivíduos cujo
o estatuto de isenção e /ou concelho se alterou ao longo desse trimestre). Adicionalmente, como a base de dados
inicial apenas dispõe informação sobre os indivíduos que efetivamente consultaram as urgências numa dada data
e como nem todos os indivíduos foram às urgências em todos os trimestres considerados, a base de dados
necessitou de ser alargada, de forma a incluir observações sobre indivíduos presentes na base de dados, mas que
em num ou vários trimestres não foram às urgências hospitalares. Por outras palavras, os dados foram
balanceados, isto é, todos os indivíduos têm informação para todos os trimestres. A base de dados passou a conter
informação para cada trimestre (do período considerado) para todos os indivíduos que foram pelo menos uma vez
às urgências no período em análise, mesmo que não tenham ido às urgências nesse trimestre (sendo estes casos
tratados como observações onde não se verificou qualquer utilização das urgências). Este exercício foi realizado,
assumindo que as variáveis caracterizadoras de um indivíduo num dado trimestre em que este não consultou as
urgências dos hospitais em causa eram iguais às observadas no episódio imediatamente anterior em que se
deslocaram às urgências. Em relação aos que não surgem na base de dados nos primeiros trimestres, este
exercício foi realizado no sentido oposto, isto é, alternativamente, considerou-se que as suas variáveis
caracterizadoras nesses trimestres eram iguais às observadas na primeira vez que se deslocaram às urgências (em
trimestres posteriores). Estas hipóteses não parecem colocar grandes problemas na estimação do modelo
indicado, uma vez que é plausível assumir que todas as variáveis disponíveis e consideradas se mantêm
relativamente constantes, dado o curto período temporal considerado (apenas 10 trimestres). A necessidade de
balancear os dados em painel surgiu uma vez a ausência balanceamento poderia colocar graves limitações à
inferência estatística associada a cada modelo (a não utilização dos serviços estaria a ser ignorada no modelo).
Descrita a base de dados, é necessário especificar um modelo que pretende explicar o número de idas às
urgências com base num conjunto de fatores explicativos.
Neste capítulo, importa perceber que utentes com diferentes características a priori têm, naturalmente, diferente
propensão a necessitar e utilizar serviços de urgência. A título de exemplo pense-se em utentes com doenças
crónicas, muitas vezes agravados em faixas etárias mais avançadas. Este tipo utentes tem, por natureza, uma
maior propensão à utilização das urgências hospitalares.
Para controlar para estas características intrínsecas a cada indivíduo a existência de informação sobre a gravidade
do episódio, tipo de ‘doença’ ou tipo de GDH na utilização de internamento hospitalar seria fundamental. De
facto, muitas podem ser as situações de urgência em que a decisão de recorrer a esse tipo de serviços não é uma
escolha, mas antes um imperativo. Não seria de esperar, em tais casos, a existência de sensibilidade da utilização
em função de informação sobre os custos que a utilização do serviço imputa ao Estado. Realça-se que o desejável
seria o estudo do impacto nas idas não verdadeiramente urgentes, isto é, aquelas cujo beneficio é mais reduzido

55
O período temporal considerado é o período após o momento em que os centros hospitalares em causa passam a atribuir nota
informativa aos seus utentes (sendo que o último mês observado foi março de 2015).
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em relação aos custos, e que podiam ser “tratadas” numa outra instância do sistema (e.g. cuidados de saúde
primários).
Não tendo sido possível a obtenção dessa informação (nem dos episódios de internamente subsequentes nem da
cor de Manchester de cada episódio de urgência), um verdadeiro controlo a nível de gravidade dos episódios é
impossível. Como em qualquer trabalho empírico, a equipa de trabalho necessitou de definir uma metodologia
que permita utilizar os dados disponíveis da melhor forma possível, mitigando ao máximo possíveis problemas
inerentes ao modelo. Como tal, alternativamente, foi tomada a decisão de categorizar os utentes em diferentes
grupos no que diz respeito à recorrência na utilização dos serviços de urgência – trataram-se como utilizadores
intensivos os utentes que utilizaram, no espaço de tempo de cada trimestre, mais de 5 vezes as urgências destes
hospitais.
A nível individual, a base de dados contém informação anonimizada sobre a idade, o género, o local de residência
(freguesia, município e distrito) e o estatuto de isenção de cada indivíduo.
A este respeito, o estatuto de isenção (isento ou não isento do pagamento de taxas moderadoras) pode também ter
um impacto significativo no número de idas às urgências. O impacto pode ser diferente consoante o estatuto de
isenção, dada as diferentes naturezas de cada estatuto. Apesar de atualmente a isenção já ser alargada a todos os
menores de 18 anos, durante o período em análise a isenção em vigor para jovens e crianças era válida para
menores de 12 anos de idade ou menos. Assim, para efeitos de análise, indivíduos com idades iguais ou inferiores
a 12 anos estarão sempre isentos, independentemente da sua condição de saúde; no entanto, a atribuição de
isenção a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos apenas é realizado à população mais vulnerável, quer
seja por baixo rendimento, quer seja por doença crónica. Ficam a faltar os indivíduos com idades compreendidas
entre esses dois valores, sendo que em relação a estes é importante distinguir o género de o cidadão. Se é uma
mulher (com mais de 13 e menos de 65 anos), o estatuto de isenção pode advir da sua situação clínica (condição
crónica), desemprego ou gravidez; por sua vez, se é homem (com mais de 13 anos e menos de 65 anos), o
estatuto de isenção só pode ser atribuído no caso de doença crónica ou desemprego. A distinção nas classes de
isenção torna-se assim uma importante variável explicativa no número de idas às urgências.
Adicionalmente, o número de idas às urgências pode ser influenciado também por variáveis que não estão
diretamente relacionadas com o indivíduo, mas sim com o seu local de residência. Para ter em conta que
indivíduos com características individuais semelhantes podem procurar de forma diferente os serviços de
urgência devido a local de residência, foram utilizadas variáveis municipais de controlo, retribuindo informação
específica sobre cada concelho: níveis de população e distribuição etária, rácio entre géneros e níveis de
desemprego56. Consideraram-se, para todos os trimestres – independentemente do ano a que dizem respeito – os
valores destes dados concelhios relativos ao ano de 2012, por não existir informação atualizada e final destes
indicadores para a totalidade do período no nosso estudo considerado. Chama-se a atenção para o facto de esta
aproximação não inviabilizar a análise, na medida em que o interesse está em controlar para diferenças entre
concelhos e não para a variação destes indicadores para cada concelho ao longo do tempo. Para além disso, é
aceitável considerar que as variáveis de concelho não se alteraram muito (pelo menos de uma forma relativa) no
período de tempo em análise, dado a sua curta duração (apenas 10 trimestres). A tabela A.1 (em anexo) exibe a
listagem de todas as variáveis utilizadas nos modelos econométricos.
Por último, de acordo com a discussão no capítulo introdutório, o facto de um indivíduo ter sido informado sobre
os custos associados ao seu atendimento num serviço de urgência pode também ter um impacto no número de
idas a esses serviços. Como tal, é necessário incluir esta variável no modelo. Além disso, esta é a variável de
interesse uma vez que permite capturar o impacto de se informar os utentes sobre os custos do seu atendimento
e/ou tratamento no número de visitas a uma urgência hospitalar. Naturalmente, a atribuição de notas informativas
56
Informação concelhias recolhida da base de dados e relatórios do Instituto Nacional de Estatística e do Instituto do Emprego e
Formação Profissional. Variáveis anuais (que se reportam ao ano de 2012).
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ao utente apenas vai afetar futuras idas aos serviços das urgências hospitalares, caso esse impacto exista (ou seja,
não há um efeito contemporâneo). Deste modo, foi criada uma variável binária que indica se o utente recebeu,
pelo menos uma vez, informação sobre os custos da sua ida às urgências nos trimestres anteriores. A título
ilustrativo, se um indivíduo recebeu pela primeira vez uma nota informativa no trimestre 3, a variável em questão
vai indicar nos trimestres seguintes que esse indivíduo já foi sensibilizado para os custos associados ao serviço.
De acordo com a descrição anterior, foram utilizadas diferentes variáveis ao nível do individuo e de conselho.
Numa primeira especificação, a nível do individuo, consideraram- variáveis habituais: idade, idade ao quadrado,
género, a classe de isenção e um indicador se o individuo foi um utilizador intensivo no trimestre anterior à visita
à urgência em questão. Ao nível do conselho, foram utilizados os números do rácio entre os géneros, da
população total, da população idosa (com mais de 65 anos) e da população jovem (com menos de 15 anos). Como
discutido anteriormente, é indispensável introduzir uma variável que indique se o individuo já foi sensibilizado
ou não para os custos dos seus episódios de urgência, pelo menos uma vez em períodos anteriores. Como este
impacto pode ser diferente entre isentos e não isentos e, dentro dos isentos, para os vários grupos de isenção,
introduziram-se também variáveis de interação entre a variável que indica se o indivíduo já recebeu fatura virtual
e as diversas categorias de isenção. Por último, foram também introduzidas variáveis dummy trimestrais57 para
controlar para fatores temporais, específicos ao período de tempo considerado.
Por fim, o cruzamento entre o nível de isenção e o facto de um utilizador ser um utilizador “intensivo” das
urgências hospitalares pode provavelmente identificar situações em que o indivíduo sofre de uma condição
crónica de saúde. Estes indivíduos podem, por sua vez, reagir de forma diferente ao recebimento de uma forma
informativa: se têm uma doença crónica, provavelmente não vão deixar de utilizar as urgências hospitalares,
mesmo sendo sensibilizados para tal, uma vez que o seu estado de saúde exige tal recurso. Desta forma, numa
segunda especificação, o modelo anterior foi expandido de forma a incluir variáveis de interação que
identifiquem utilizadores que sejam utilizadores intensivos, isentos e que tenham recebido nota informativa,
sendo que a classe de isenção foi tida em conta.
Numa segunda abordagem ao mesmo problema, decidiu-se aplicar um método diferente, mas com o objetivo de
capturar a mesma resposta. O modelo diferença em diferenças (DID) tem sido uma das ferramentas mais
populares para avaliar o efeito de intervenções estatais (e outros “tratamentos” de interesse) em determinados
variáveis de interesse58. Neste caso, o modelo DID foi aplicado de forma a avaliar o impacto da atribuição de
notas informativas no número de idas às urgências.
Num modelo de diferenças é necessário identificar dois grupos: um grupo que tenha sido “tratado” e um grupo
que não tensa sofrido tal “tratamento”, num determinado período temporal. Por outras palavras, é necessário
identificar um grupo que tenha recebido fatura virtual e um grupo de indivíduos que não tenha recebido qualquer
fatura virtual (mas similar, nas restantes características, ao primeiro grupo). Para além disso, é necessário
identificar dois períodos: um período no qual nenhum dos grupos tenha sido “tratado” e um período em que o
efeito “tratamento” já tenha sido aplicado.
Com base neste raciocínio, ainda que com algumas diferenças em relação ao simples modelo DID, decidiu-se
dividir o período de análise em dois períodos: os primeiros 5 trimestres (período 0) e os últimos 5 trimestres
(período 1). Em consonância com o modelo DID, foi também necessário definir o conceito de “tratamento”.
Neste contexto, assumiu-se que o receber fatura virtual não tem qualquer impacto contemporâneo, mas apenas
nos períodos posteriores. Isto é, um indivíduo receber fatura no período 0 vai provavelmente influenciar o
número de idas às urgências no período 1, mas o facto de o indivíduo receber fatura virtual no período 1, não tem
qualquer impacto no número de idas às urgências nesse período 1. Em relação ao modelo descrito anterior, estas
57

Variáveis binárias (que tomam o valor 1 ou 0) para identificar qual o trimestre em que a observação se verifica.
Alguns dos principais trabalhos que recorreram à utilização de métodos de diferença em diferenças: David Card, (1990); Eissa and
Liebman, (1996); Jin and Leslie, (2001). Este modelo é largamente utilizado na avaliação de eficácia de politicas,também de saúde, tal é
também exposto no trabalho dos autores Dimick and Ryan, (2014).
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hipóteses são ligeiramente mais restritivas, mas a sua imposição advém do facto de aumentarmos o período de
análise temporal de 3 trimestres para 1 ano. Como tal, definiu-se como “tratamento” o facto de um indivíduo ter
recebido nota informativa no período zero. O nosso objetivo prende-se assim em tentar estimar qual o impacto
deste “tratamento” no número de idas às urgências no período 1.
Dada a descrição acima, foi determinado o número de idas às urgências por cada indivíduo no período 0 e
período 1. Este modelo foi aplicado por duas razões, sendo que a primeira se relaciona com um teste de robustez
ao modelo anterior. A segunda razão, e talvez mais relevante, é que existe um potencial problema com o modelo
anterior: dado que os hospitais não atribuem em todos os episódios de urgência uma fatura virtual, é possível que
os utilizadores mais intensivos tenham uma maior probabilidade de terem recebido fatura virtual. Como estes
indivíduos são, possivelmente, os que em média recorrem mais (por exemplo, se sofrerem de uma doença
crónica), o modelo anterior pode resultar numa associação positiva entre o número de idas e o facto de ter
recebido fatura virtual. De forma a controlar para isso, o modelo de diferenças foi aplicado, mas condicionado ao
número de vezes que os utentes recorreram às urgências no período 0. Por outras palavras, foram considerados
diversos grupos, sendo que cada grupo é definido como o “conjunto de indivíduos que foram às urgências X
vezes no período 0”. De seguida, o modelo foi aplicado para cada um dos grupos considerados.
Desta forma, foram apenas considerados os indivíduos que foram, pelo menos uma vez, às urgências nos
primeiros 5 trimestres da base de dados inicial. Os dados caracterizados do perfil de cada um dos indivíduos
foram assumidos serem iguais aos que se observaram na última observação dentro de cada período.
Adicionalmente, em concordância com a discussão do modelo anterior, os dados necessitaram de ser
balanceados: existem indivíduos que foram no período 0, mas não no período 1. Para estes, usou-se a técnica
anteriormente descrita: considerou-se que a sua observação correspondia à não utilização das urgências
hospitalares, usando-se como variáveis de caracterização as do período anterior (mais uma vez, assume-se que
estas não se alteram muito ao longo do tempo).
As variáveis explicativas utilizadas neste modelo foram idênticas às utilizadas no modelo anterior, com exceção
da identificação dos utilizadores intensivos. Dado que se condiciona par ao número de idas no período 0, todos os
indivíduos (dentro do mesmo grupo considerado para a estimação do modelo) são “igualmente intensivos”.
O modelo aplicado foi, mais uma vez, um modelo de regressão Binomial Negativa. Deste modo, como variáveis
caracterizadoras do indivíduo foram utilizadas a idade, a idade ao quadrado, o género e o estatuto de isenção. As
variáveis municipais incluídas no modelo voltaram a ser o número total de indivíduos na população do concelho,
jovens (com menos de 15 anos), idosos (com mais de 65 anos) e rácio entre os géneros. Por último, incorporou-se
a variável que indicava se o indivíduo tinha sido “tratado” ou não, isto é, se tinha recebido fatura virtual no
período imediatamente anterior. À semelhança do modelo anterior, esta variável foi interagida com as variáveis
dos diferentes grupos de isenção de forma a controlar para um efeito possivelmente distinto em ambos os grupos.
Os resultados estimados com base neste modelo estão descritos na subsecção 6.3.2.

7.3.3 Limitações da base de dados e dos modelos aplicados
Qualquer análise estatística está sujeita a possíveis limitações. Estas limitações podem advir, muitas das vezes, de
fortes hipóteses para a sua identificação. Por outro lado, podem também ter origem na própria especificação do
modelo, isto é, o modelo estar erradamente estabelecido.
Neste capítulo, convém realçar que o papel do investigador é definir, como modelo a usar, aquele que mitigue da
melhor forma os possíveis problemas existentes. No entanto, o grande desafio está na base de dados: o
investigador é, na maioria das vezes, incapaz de observar todas as variáveis necessárias (ou com periocidade
desejada) para estabelecer corretamente o modelo.
Como discutido anteriormente, este estudo baseia-se numa base de dados que não possui qualquer informação
sobre a gravidade do episódio. Isto levanta, à partida, um problema para o presente estudo: o objetivo do Governo
Português, com a implementação da medida que impõe a distribuição de notas informativas nos serviços de
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cuidados de saúde, é o de levar os cidadãos a fazerem as melhores escolhas possíveis, num contexto de eficiência
do Sistema Nacional de Saúde. Em particular, um dos objetivos é conduzir a uma moderação da procura pelos
serviços de urgência hospitalar uma vez que diversos estudos têm alertado para o uso excessivo desta forma de
auxílio em Portugal, diminuindo a eficiência na prestação de cuidados de saúde.
No entanto, em episódios de gravidade extrema, é esperado que a atribuição de uma fatura virtual não tenha
qualquer impacto no recurso às urgências hospitalares. A ausência de informação sobre a gravidade e tipo de
episódios não permite, dessa forma, controlar para esse tipo de situações podendo levar a um enviesamento dos
resultados.
Por exemplo, um doente com uma condição crónica grave irá recorrer, em média, mais vezes às urgências do que
um doente com características semelhantes, mas com uma melhor situação clínica. Na medida em que consulta
mais vezes as urgências hospitalares, este indivíduo irá receber, em média, mais faturas virtuais que o outro
indivíduo, mas estas faturas virtuais não terão qualquer impacto nas suas idas às urgências devido à sua doença
crónica (nem era desejável que acontecesse tal), ao contrário do que acontece com o outro individuo. Ou seja, vai
existir uma associação positiva entre o ter ou não ter recebido faturas e o número de urgências a que se vai nos
períodos posteriores. Obviamente, neste caso, não existiria uma relação causal, mas sim uma relação espúria
devido ao facto de não se controlar para a gravidade e persistência da situação clinica do individuo.
Pelo mesmo raciocínio, a relação espúria pode surgir também em situações em que não existe uma doença
crónica. Para ilustrar este ponto, suponha-se que dois indivíduos (com características semelhantes) vão às
urgências no período 0, cada um uma vez, mas em que tais recursos eram “desnecessários” uma vez que o
problema poderia (e deveria) ser resolvido sem qualquer tipo de auxílio médico ou através de um outro serviço de
prestação de cuidados de saúde com custos inferiores (por exemplo, cuidados de saúde primários). Assuma-se,
igualmente, que ambos os indivíduos recebem nota informativa a informar sobre os custos desse episódio. No
período seguinte, ambos os indivíduos, estando sensibilizados para os custos do seu tratamento, decidem não
voltar a recorrer às urgências hospitalares quando sentem sintomas semelhantes. No entanto, um dos indivíduos
sofre um episódio pontual de urgência (por exemplo, parte a perna), tendo que se deslocar às urgências
hospitalares. Neste pequeno exemplo, o número médio de urgências hospitalares é de 1 no período 0 e de 0,5 no
período 1. Desta forma, não controlando para a gravidade do episódio no período 1, o impacto estimado da
atribuição da fatura virtual seria de 0,5 vezes, isto é, as pessoas iriam procurar, em média, menos 0,5 vezes por
período as urgências hospitalares devido à introdução da fatura virtual. Repare-se que, no entanto, este não é o
real impacto da introdução de fatura virtual: controlando para a gravidade do episódio, poderíamos concluir que a
atribuição de uma fatura virtual leva uma redução de 1 visita, no período seguinte, às urgências hospitalares, por
parte de cada utente.
Para além de não conter qualquer tipo de informação sobre a gravidade do episódio em causa, existe um outro
problema associado à base de dados disponível. O sistema que permite o registo da efetiva emissão da fatura
virtual está desenhado para responder à questão “este determinado utente, neste exercício (ano), já recebeu a
informação de custos referente aos seus atendimentos urgentes nesta instituição hospitalar?”: Caso a resposta seja
negativa, o sistema irá emitir um documento informativo agregando toda a informação anual que, por algum
motivo, ainda não tenha sido entregue ao utente.
De forma a ilustrar esta limitação, assuma-se que um utente A se deslocou três vezes à Urgência Hospitalar num
determinado ano, sendo que essas deslocações ocorreram nos meses de Janeiro, Maio e Novembro. Imagine-se
que, por algum motivo, o indivíduo não recebeu nota informativa nas suas duas primeiras deslocações, mas a
emissão da mesma já foi possível em Novembro. Esta nota informativa irá conter informação detalhada sobre os
custos associados às três visitas (e não só à última deslocação). Embora esta atribuição seja facilmente
compreensível, o problema surge porque o sistema de informação irá registar que a emissão de fatura ocorreu
efetivamente nas três visitas. Por outras palavras, a base de dados não permite verificar se a atribuição de fatura
virtual ocorreu (ou não) na mesma data que o serviço médico prestado.
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Dado que o objetivo do presente estudo é analisar o impacto da atribuição de fatura virtual (aquilo que é
designado, ao longo do capítulo, como “tratamento”), a limitação acima descrita acarreta sérios riscos, podendo
enviesar fortemente os resultados dos modelos estimados.
Por último, mas não menos importante, existe uma outra ressalva que deve ser efetuada. Como referido mais
adiante, a atribuição de nota informativa está longe de acontecer em 100% dos episódios de urgência hospitalar.
As razões para as falhas nesta atribuição não são possíveis descortinar com base nos dados disponíveis, mas é
possível atentar em alguns fatores dos quais podem emanar explicações possíveis para a heterogeneidade
verificada A entrega da nota informativa é, em muitos dos casos, realizada em suporte papel e – seja a entrega em
papel ou electrónica – o processamento da nota requer sempre a alocação de tempo por parte dos profissionais de
saúde e, portanto, o consumo de recursos afetos à unidade de urgências. A decisão de entrega pode depender
assim do grau de congestionamento e constrangimento financeiro de cada hospital. Não é também desprezível
considerar a possibilidade de, em certos casos, os profissionais de saúde anteciparem confusão ou reações com
agressividade por parte dos utentes em consequência da entrega da nota informativa e optarem por não realizarem
a emissão da mesma. a entrega de uma fatura virtual é realizada de uma forma não aleatória, isto é, se se
relaciona com as características inerentes a cada utente, os resultados dos modelos anterior poderão igualmente
estar enviesados.
Por último, a equipa teve acesso a uma base de dados sobre apenas 3 hospitais da rede hospitalar portuguesa.
Obviamente, estes poderão não ser representativos, sendo que toda e qualquer análise deverá ter sempre em conta
que os resultados foram apenas baseados nas observações para três hospitais.
Pela discussão acima, é possível concluir que existem potenciais problemas associados ao estudo do impacto da
atribuição de nota informativa no número de visitas às urgências hospitalares. Esta pequena secção serve apenas
para salvaguardar possíveis interpretações erradas dos modelos aplicados. Mesmo conhecendo as limitações
impostas pelos dados em causa, escolheram-se os dois modelos que permitem (de uma forma complementar)
mitigar os problemas associados a tais limitações da melhor forma possível. Ainda assim, a secção seguinte deve
sempre ser interpretada tendo em conta esta salvaguarda.

7.4 Principais Resultados
7.4.1 A atribuição da nota informativa
Como referido previamente, a atribuição de uma nota informativa sobre os custos de prestação de serviços de
saúde aos utentes é uma prática relativamente recente. Em particular, nos hospitais considerados, a prática foi
introduzida em outubro de 2012; sendo a exceção o caso da ULSCB, que apenas começou a distribuir faturas
virtuais a partir de outubro de 2013.
Neste momento torna-se então, antes de qualquer tipo de análise mais sofisticada, perceber a introdução e
penetração destra prática nos serviços de urgência hospitalar. De facto, se importa perceber até que ponto a
cedência, de forma proactiva, da nota informativa (NI) se repercute em maior sensibilização e alteração de
padrões de comportamento, estes efeitos serão sempre nulos se não existir, na realidade, essa mesma transmissão
de informação.
Assim sendo, apresenta-se como fundamental estudar não só o número de utentes a quem foi entregue/enviada a
fatura virtual, mas também analisar a “taxa de entrega” – que definimos como, para cada período, o rácio entre o
total de episódios onde o documento foi entregue e o número total de episódios ocorridos.
Foi estudado o nível de implementação para os hospitais sobre os quais foi possivel obter informação: CHBM,
CHSJ e ULSCB. Para tal, de forma meramente descritiva, analisou-se a evolução de dois indicadores: taxa de
entrega e total de utentes que, pelo menos uma vez (por trimestre) receberam nota informativa. Os dados são
apresentados por trimestre, sendo que outubro de 2012-dezembro 2012 corresponde ao primeiro dos trimestres
considerados.
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Figura 7.1: Total de Utentes que receberam NI

Fonte: Elaboração própria
Figura 7.2: Evolução da taxa de entrega CHBM

Fonte: Elaboração própria
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Atentando às figuras59 (7.1-7.5) fica desde logo que o número de utentes expostos à medida verifica uma
tendência de evolução claramente positiva, quase sempre crescendo período após período. No entanto, um
número maior de entregas pode ser provocado simplesmente por um número maior de idas às urgências por parte
dos utentes, sendo que este indicador se torna insuficiente para analisar o grau de penetração desta medida. Em
alternativa, podemos analisar, como referido anteriormente, para a taxa de entrega em relação ao número total de
episódios.
Uma rápida análise comparativa dos gráficos dois, três e quatro permite concluir que existe um claro contraste
entre as taxas de entrega que se verificam em cada hospital, bem como do histórico de evolução de cada um.
Figura 7.3: Evolução da taxa de entrega CHSJ

Fonte: Elaboração própria

59
Chama-se a atenção para o facto de os valores apresentados para o trimestre onze representarem apenas o correspondente aos dois
primeiros meses desse mesmo trimestre
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Figura 7.4: Evolução da taxa de entrega ULSCB

Fonte: Elaboração própria
Enquanto na ULSCB a taxa de entrega efetiva se manteve sempre acima de 75% (tendo o seu máximo sido 90%
no décimo trimestre – recorde-se, período entre janeiro e março de 2015), no CHBM só no último período foi
ultrapassada a fasquia dos 20%, tendo na maior parte do tempo praticado uma taxa inferior a 15%.
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Figura 7.5: Evolução da taxa de entrega da Nota Informativa no conjunto dos 3 CH/ULS

Fonte: Elaboração própria
Relativamente ao CHSJ, os primeiros períodos da implementação corresponderam aos máximos da taxa de
entrega (aproximadamente 9% no segundo trimestre), sendo que durante três trimestre consecutivos a taxa
diminuiu significativamente, estagnando depois a níveis de 2%.
Finalmente, o gráfico 7.5 comprova que, no agregado, existiu uma tendência de crescimento da taxa de entrega,
ainda que a níveis razoavelmente limitados: sempre abaixo de 20% até ao trimestre onze.
Podemos assim concluir que a distribuição da nota informativa é feita de uma maneira heterogénea entre os
diferentes hospitais. Adicionalmente, apesar de a medida ter sido imposta em 2012, os hospitais continuam a não
fazer a entrega de tal nota informativa em cada episódio de urgência hospitalar que ocorre, sugerindo dificuldades
na penetração de tal medida. No entanto, a proporção de notas informativas em relação ao número total de
episódios de urgência tem tido uma tendência positiva, sendo então possível concluir que o grau de penetração
tem aumentado ao longo dos tempos.

7.4.2 Análise Econométrica
7.4.2.1 Número de idas às urgências por trimestres e nota informativa
A. Especificação sem ter em conta utentes intensivos
Focando no primeiro conjunto de resultados,60 o grupo de referência é o conjunto de indivíduos que não tem
qualquer tipo de isenção e que não recebeu nota informativa em pelo menos um dos trimestres anteriores em que
teve um episódio de urgência hospitalar. Deste modo, ajustando para a idade, género, variáveis do local de
residência e efeitos específicos do trimestre, podemos concluir que um indivíduo não isento que recebeu fatura
virtual teve, em média, um aumento da sua procura trimestral das urgências hospitalares em cerca de 0,29 vezes.

60

Os detalhes das diferentes estimativas produzidas são disponibilizadas no volume complementar.
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Em relação às pessoas isentas, a análise deve ser feita com o devido cuidado. Ajustando para as variáveis
individuais, municipais e dummies de trimestre, conclui-se que uma criança isenta (com menos de 13 anos) tem
uma procura, em média, superior em relação a um indivíduo não isento e que não recebeu nota informativa, em
cerca de 0,07 vezes por trimestre (um efeito bastante reduzido). Se essa criança receber nota informativa, esse
efeito aumenta em 0,28 (=0,29-0,01), ou seja, uma criança isenta que tenha recebido nota informativa vai
procurar, em média, mais 0,35(=0,29+0,07-0,01) vezes as urgências hospitalar que um individuo não isento, que
não tenha recebido a fatura virtual (controlando para as variáveis observáveis do individuo, do município e
tendências anuais). Por outras palavras, ao contrário do esperado, uma criança isenta do pagamento de taxas
moderadoras que tenha recebido fatura virtual num episódio de urgência hospitalar vai aumentar a sua procura
trimestral por urgências hospitalares, em média, em 0,28 vezes.
Sabe-se que os indivíduos com mais de 65 anos e que se encontram isentos do pagamento de taxas moderadoras
(por condição económica ou por estado de saúde com doença crónica), mas que não tenham recebido qualquer
fatura virtual, vão procurar (em média) as urgências hospitalares em mais 0,06 vezes que os indivíduos com
características semelhantes, incluindo o facto de não terem recebido taxa moderadora (exceto a isenção). Focando
o interesse no efeito de ter recebido a nota informativa, é possível concluir que se um indivíduo isento do
pagamento das taxas moderadoras com mais de 65 anos receber nota informativa vai procurar, em média, mais
0,30 vezes (0,29+0,008), por trimestre, as urgências hospitalares.
Quando o foco incide sobre as mulheres que estão isentas do pagamento de taxa moderadora (que não tenham
recebido nota informativa e com idades entre os 16 e 64 anos, inclusive), conclui-se que estas têm um número
superior, em média, de idas trimestrais às urgências em comparação a utentes com as mesmas características
(sendo a diferença de cerca de 0,09 vezes). Mais uma vez, sendo o objetivo o impacto de atribuição de uma fatura
virtual é possível concluir que caso uma mulher isenta (com idades entre os 16 e 64 anos) receba uma fatura
virtual vai procurar, em média, mais as urgências hospitalares trimestrais, aumentando o número destas em cerca
de 0,29 (=0,29+0,002) vezes.
Caso um indivíduo do sexo masculino (com idades compreendidas entre os 16 e 64 anos) ganhe estatuto de
isenção, este irá (em média) aumentar a sua procura de urgências hospitalares em cerca de 0,05 vezes por
trimestre. No entanto, o nosso principal interesse é tentar identificar a alteração no comportamento de um homem
adulto isento devido à atribuição de fatura virtual, sendo que os resultados sugerem que estes indivíduos vão
aumentar as visitas às urgências hospitalares, nos trimestres posteriores, em cerca de 0,33(=0,29+0,04) vezes por
trimestre.
Dada a diversidade de resultados considerados, a tabela 7.2 sumaria os diferentes tipos de impactos estimados
para os diferentes tipos de utentes. É importante salientar que os resultados devem ser interpretados como o
aumento das idas às urgências hospitalares por parte do cidadão provenientes da atribuição da fatura virtual, isto
é, em relação sempre à situação hipotética do mesmo individuo não ter recebido a fatura virtual num trimestre
anterior.
Tabela 7.1: Resultados com base na primeira especificação do Modelo 1.1
Não isentos
Crianças Isentas (com menos de 13 anos)
Homens Isentos (mais de 13 anos e menos de 64 anos, inclusive)
Mulheres Isentas (mais de 13 anos e menos de 65 anos, inclusive)
Idosos isentos (com mais de 65 anos)

Fonte: elaboração própria
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Em suma, existe evidência estatística que atribuição de notas informativas está positivamente associada com o
número de idas às urgências por trimestre, sendo que não existem diferenças significativas entre os diferentes tipo
de utilizadores61.

B. Especificação: utentes intensivos versus utentes não intensivos
Como referido na secção metodológica, com o cruzamento das categorias de isenção com a utilização intensiva
dos serviços hospitalares é possível capturar possíveis estados de saúde crónicos que estejam origem na isenção
do pagamento de taxas moderadoras por parte desses utentes. É plausível esperar que indivíduos com uma
situação clínica caracterizada por uma doença crónica reajam de uma maneira diferente em relação aos não
intensivos.
Como o intuito de capturar tais efeitos, foram adicionadas 4 novas variáveis binárias indicando respetivamente se
um indivíduo com menos de 13 anos está isento e é um utilizador intensivo, ou se é individuo isento do sexo
masculino com mais de 15 anos e menos de 65 anos e é um utilizador intensivo, ou se é individuo isento do sexo
feminino com mais de 15 anos e menos de 65 anos e é um utilizador intensivo ou se, finalmente, é um indivíduo
isento com mais de 65 anos e é um utilizador intensivo. Adicionalmente, foram introduzidas mais outras 4
variáveis binárias: para além condições que a anterior, considerou-se o facto de ter recebido nota informativa (por
exemplo, identifica se é um indivíduo isento com mais de 65 anos e é um utilizador intensivo e recebeu nota
informativa num dos trimestres anteriores). Neste âmbito, a noção de utilizador intensivo foi definida como sendo
um utente que, no trimestre imediatamente anterior à observação em causa, visitou mais de 6 vezes as urgências
hospitalares. Obviamente, com a aplicação deste método, são perdidas as observações do primeiro trimestre, uma
vez que não é possível identificar os utilizadores intensivos neste mesmo trimestre.
Na estimação desta especificação, o grupo base definido implicitamente é o conjunto de pessoas que não estão
isentas do pagamento da taxa moderadora e que não receberam qualquer nota informativa nos trimestres
anteriores à observação, ajustando para a idade, idade ao quadrado, género, tendências específicas ao trimestre e
variáveis municipais, tal como anteriormente. Mais uma vez, todas as variáveis são estatisticamente significantes
a um nível de significância de 5% (sendo que para as variáveis categóricas, como grupos de isenção, foram
realizados testes de significância conjunta).
De acordo com os resultados apresentados, se um cidadão que não esteja isento de uma taxa moderadora receber
uma nota informativa vai visitar, em média, mais as urgências hospitalares, em cada trimestre, em relação à
situação hipotética de não ter recebido tal informação. A magnitude do impacto (mais 0,29 visitas trimestrais) é
idêntico ao da especificação anterior, sugerindo robustez nos resultados.
A diferença em relação ao modelo anterior é que agora se permite que cidadãos isentos do pagamento de taxa
moderadora que não são utilizadores intensivos tenham uma diferente reação à informação dos custos do seu
atendimento/tratamento em relação a cidadãos isentos do pagamento de taxa moderadora similares, mas que são
utilizadores intensivos das urgências hospitalares.
Nesta especificação, uma criança isenta com menos de 13 anos, que não seja utilizadora intensiva das urgências
hospitalares (isto é, se não foi 6 ou mais vezes às urgências no trimestre imediatamente anterior), vai procurar
mais as urgências hospitalares, em relação à situação hipotética de não estar isenta, assumindo que nunca recebeu
uma nota informativa nos episódios de urgência hospitalar anteriores. Caso receba nota informativa, as crianças
que são utilizadores não intensivas da urgência hospitalar vão procurar, em média, mais 0,28 (=0,29-0,01) vezes
as urgências hospitalares, em cada trimestre posterior, devido ao facto de terem sido informadas sobre os custos.
No entanto, se as crianças forem utilizadoras intensivas das urgências hospitalares, o impacto do estatuto de
isenção é bem maior: este leva a um aumento de cerca de 0,78 (=0,07+0,71) idas, por trimestre, às urgências
61
Para testar a robustez deste resultado foram ainda feitas análises específicas por grupos, para cada hospital, sendo tendo esses
resultados sido consistentes com os apresentados neste modelo
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hospitalares em relação à situação hipotética de não estarem isentos (assumindo que não recebem nota
informativa). Caso as crianças que são utilizadoras intensivas recebam informação sobre os custos do seu
episódio na urgência hospitalar, a suas idas às urgências vão diminuir em cerca de 0,01 idas trimestrais (=0,290,01-0,29).
Em relação aos idosos (pessoas com mais de 65 anos), que não são utilizadores intensivos das urgências, sabe-se
que o estatuto de isenção provoca a um acréscimo de 0,06 vezes no número médio de urgências por trimestre, em
relação à situação de não isenção. Caso uma pessoa neste grupo de isentos receba uma nota informativa, vai
aumentar a média de idas trimestrais às urgências em 0,28 vezes (=0,29-0,01).
Caso contrário, isto é, caso seja um utilizador intensivo, o estatuto de isenção tem um impacto positivo no
número de visitas às urgências hospitalares, de cerca de 0,85 (=0,06+0,79) idas por trimestre. Neste grupo de
indivíduos, isto é, utilizador intensivo com estatuto de isenção e com mais de 65 anos, o impacto da atribuição de
fatura irá aumentar ainda mais o seu número médio de idas às urgências, em 0,04 vezes (=0,29-0,01-0,24).
Relativamente ao grupo de mulheres adultas (menos de 65 anos, mas mais de 13 anos), que não são utilizadoras
intensivas das urgências hospitalares, os resultados sugerem que a isenção está associada a um maior uso das
urgências hospitalares, em que o acréscimo trimestral estimado é de 0,08 vezes. Caso uma mulher tenha uma
idade compreendida entre os 13 e 65 anos, esteja isenta do pagamento de taxas moderadoras e não seja
utilizadora intensiva das urgências, a atribuição de, pelo menos, uma nota informativa irá aumentar as suas idas
trimestrais às urgências em 0,28 (=0,29-0,01) vezes.
Se a mulher tiver entre os 13 e 64 anos (inclusive), a atribuição de um estatuto de isenção está associado a um
acréscimo de 0,86 (=0,08+0,78) idas por trimestre às urgências hospitalares. Adicionalmente, se for uma
utilizadora frequente das urgências (para além de gozar de estatuto de isenção), o impacto da atribuição de notas
informativas será ainda menor, em relação ao não intensivos, uma vez que só está associado a um aumento
trimestral de 0,01 (=0.29-0.01-0,27) idas aos serviços de urgências hospitalares.
Por último, caso um utilizador não intensivo seja do sexo masculino, a atribuição de estatuto de isenção irá
aumentar o número médio de idas a urgências hospitalares nos trimestres posteriores, em 0,05 vezes. A atribuição
de nota informativa terá, à semelhança dos resultados anteriores, ter um impacto diferente entre homens isentos
do pagamento da taxa moderadora que sejam utilizadores intensivos e os que não o são. No caso destes últimos, a
atribuição de uma nota informativa num trimestre irá provocar um aumento de cerca de 0,31(=0,29+0,02) no
número de idas às urgências nos trimestres posteriores.
Caso eles fossem utilizadores intensivos, esse impacto seria significativamente mais reduzido: o acréscimo no
número médio de idas às urgências hospitalares, por trimestre, seria de 0,06 (=0,29+0,01-0,25) visitas, em
comparação à situação de não receber fatura virtual. Em adição, sabemos que a atribuição de um estatuto de
isenção a um utilizador intensivo do sexo masculino está associada a um aumento do número de urgências de
cerca de 0,99 (=0,05+0,84), por trimestre.
Sendo que o objetivo é tentar analisar o impacto da atribuição de uma fatura virtual na procura de urgências
hospitalares, nos trimestres posteriores, sumariaram-se os resultados na tabela 7.3. Mais uma vez, cada um dos
efeitos está definido em relação à situação hipotética em que o indivíduo (pertencente a um dos grupos
considerados) não recebia uma nota informativa sobre os custos do seu atendimento e/ou “tratamento” nas
urgências hospitalares.
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Tabela 7.2 - Resultados com base na primeira especificação do Modelo 1.1
Não isentos
Crianças Isentas (com menos de 13 anos), utilizadoras não intensivas
Crianças Isentas (com menos de 13 anos), utilizadoras intensivas
Homens Isentos (mais de 13 anos e menos de 64 anos, inclusive), utilizadores não
intensivos
Homens Isentos (mais de 13 anos e menos de 64 anos, inclusive), utilizadores intensivos
Mulheres Isentas (mais de 13 anos e menos de 65 anos, inclusive), utilizadoras não
intensivas
Mulheres Isentas (mais de 13 anos e menos de 65 anos, inclusive), utilizadoras intensivas
Idosos isentos (com mais de 65 anos), utilizadoras não intensivas
Idosos isentos (com mais de 65 anos), utilizadoras intensivas

Efeito “receber nota
informativa”
0,29
0,28
-0,01
0,31
0,06
0,28
0,01 (=0,29-0,01-0,27)
0,28 (=0,29-0,01)
0,04 (=0,29-0,01-0,24)

Fonte: elaboração própria
Entre as conclusões há que salientar que, entre os utilizadores não isentos, a atribuição de faturas virtuais parece
aumentar o número médio de idas às urgências hospitalares. Este isento é similar (em termos de magnitude) para
todos os grupos de isenção, no caso de o utilizador ser não intensivo, sugerindo que não há grandes diferenças
entre o impacto de tal medida no uso de urgências hospitalares por parte de indivíduos não isentos e utilizadores
isentos (mas não intensivos) dos serviços hospitalares. Adicionalmente, os resultados também sugerem que o
impacto não é significativamente diferente entre os diferentes grupos de isenção.
Num campo oposto surgem os indivíduos que são considerados intensivos e que beneficiam de estatuto de
isenção: as notas informativas parecem ter um impacto reduzido no seu comportamento de uso das urgências
hospitalares. Mais uma vez, considerando apenas utilizadores intensivos, o grupo de isenção parece não ter
também impacto no efeito, sendo que os efeitos variam entre -0,01 (crianças) e 0,06 (homens).
Para concluir, os efeitos das outras variáveis incluídas nesta especificação do modelo (idade, idade ao quadrado,
género, variáveis que identificam o ano e variáveis municipais do concelho de residência do indivíduo) têm
efeitos (quantitativo e qualitativo) semelhantes aos descritos na análise dos resultados da primeira especificação-

7.4.2.2 Resultados: diferença em diferenças nas idas às urgências hospitalares
Na subsecção 7.4.1. foi possível verificar que, embora os hospitais estejam legalmente obrigados a emitir notas
informativas no caso de um episódio de urgência hospitalar (entre outros serviços), a implementação desta
medida está longe do desejável, sendo que as taxas de penetração (embora crescentes) estão ainda longe dos
100% - valor que é o desejável, se excluirmos os episódios de urgência hospitalar em que não é obrigatório a
atribuição de nota informativa, como é o caso de episódios em que ocorre a morte do utente.
O facto de a nota informativa não ser atribuída em todos os episódios hospitalares levanta um possível problema
econométrico no anterior modelo: cidadãos que sejam utilizadores mais intensivos das urgências hospitalares têm
uma maior probabilidade de receber fatura e, como tal, pode existir uma correlação positiva entre o facto de ter
recebido nota informativa e o número total de ias às urgências, por trimestre. Perante este cenário, os resultados
do modelo anterior estariam enviesados.
Neste momento, convém salientar que a equipa de trabalho não dispõe de qualquer informação em relação ao
processo de atribuição de notas informativas, para além daquele que foi amplamente difundido pelos meios de
comunicação social portugueses, entidades governamentais e outras entidades intimamente ligadas ao sistema de
saúde português. Caso o processo de atribuição das notas informativas não seja aleatório, poderá existir um
problema de seleção nos nossos modelos que enviesa os nossos resultados e possíveis conclusões. Na ausência de
informação contrária é plausível assumir que este processo de atribuição não depende das características do
indivíduo ou do episódio em si.
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De forma a tentar este problema, como descrito na parte metodológica, a equipa de trabalho aplicou um método
semelhante a um modelo diferenças em diferenças, definindo dois períodos de tempo (sendo que os 5 primeiros
trimestres da base de dados são o período 0 e os restantes o período 1) e que o “tratamento” correspondia a
receber fatura virtual no período zero. Adicionalmente, para mitigar o problema em causa, a equipa de trabalho
controlou para o número de idas às urgências hospitalares no período 0, isto é, foram estimados diversos modelos
para os vários grupos de indivíduos, sendo estes mutuamente exclusivos e exaustivos (para quem foi às urgências
hospitalares no primeiro período): cada grupo foi definido em função do número de vezes que um indivíduo foi
às urgências no período 0. Isto é, se um indivíduo foi às urgências n vezes no período 0, este pertenceria ao
mesmo grupo que todos os indivíduos que foram essas mesmas vezes às urgências hospitalares nesse período.
Através desta metodologia a equipa pretende mitigar o facto de a probabilidade de um indivíduo receber fatura
aumentar como o grau de intensidade com que usa esse mesmo serviço de saúde. Grosseiramente falando, os
modelos foram estimados com base em indivíduos igualmente “intensivos”, sendo este nível de intensidade
definido em relação ao período 0.
Definiu-se, por razões computacionais, apenas estudar o comportamento daqueles que foram 10 ou menos vezes
às urgências hospitalares no período 0. Note-se igualmente que estes indivíduos representam um total de 99,41%
do total de observações. Deste modo, as estimativas para indivíduos com idas às urgências hospitalares superiores
a 10 vezes no período 0 poderiam estar muito expostas ao comportamento de observações extremas, dada a sua
reduzida dimensão do número de observações. Por outras palavras, a precisão estatística seria bastante reduzida
nesses casos.
O grupo de base do modelo são todos os indivíduos que não estão isentos e que não receberam qualquer nota
informativa no período 0, controlando para variáveis de período, individuais e municipais. Antes da análise do
efeito “tratamento” (entenda-se como “tratamento” a entrega/recepção efetiva de nota informativa), é necessário
reparar que existem vários grupos de indivíduos.
Se um indivíduo com mais de 65 anos obtiver um estatuto de isenção para o pagamento das taxas moderadoras, a
sua procura por urgências hospitalares vai aumentar, em média, 0,07 vezes, em cada período de 5 trimestres (15
meses). No caso de um utente do sexo feminino que tenha uma idade compreendida entre os 13 e os 65 anos, o
estatuto de isenção tem um impacto ainda maior: um acréscimo de 0,14 no número de vezes que o indivíduo
visita o hospital num período de 15 meses. Por sua vez, os homens não isentos do pagamento de taxas
moderadoras com idades compreendidas entre os 13 e os 65 anos procuram, em média, menos as urgências
hospitalares em relação a indivíduos com características semelhantes, mas que sejam isentos, sendo a diferença
de cerca de 0,08 visitas no período temporal em causa (5 trimestres).
Dada a existência destes diferentes grupos, o modelo foi construído de forma a permitir que o efeito “tratamento”
seja diferente entre eles. Continuando com o foco no grupo de utentes que visitou as urgências hospitalares 1 vez
no período 0, é possível concluir que um indivíduo que não esteja isento vai procurar, em média, mais 1,16 vezes
as urgências hospitalares seguintes (com a dimensão de 5 trimestre) caso receba uma nota informativa. No caso
de uma criança (indivíduos com menos de 13 anos e, por isso, isentos do pagamento de taxas moderadoras), o
efeito da atribuição de uma nota informativa será qualitativamente o mesmo: esta vai aumentar, em média, a
procura por urgências hospitalares em 1,36(=1,16+0,20) vezes nos períodos seguintes (de 5 trimestres).
Relativamente a um indivíduo do sexo feminino, com idade compreendida entre os 13 e os 65 anos, que esteja
isento do pagamento de taxas moderadoras, a atribuição de faturas virtuais vai aumentar, em média, as visitas às
urgências hospitalares em 0,28 (=0,16+0,12) vezes nos períodos seguintes. Se se considerar os homens com
idades compreendidas entre os 13 e os 65 anos, o valor do acréscimo nas idas às urgências hospitalares, devido à
atribuição de uma nota informativa, será de 1,25 (=1,16+0,09) vezes, em cada período posterior (5 trimestres).
Por último, a atribuição de uma fatura virtual a um idoso (mais de 65 anos) que beneficie do estatuto de isenção
irá aumentar, em cada um dos períodos posteriores, a sua procura por urgências hospitalares em cerca de 1,18
(=1,16+0,02) visitas.
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Adicionalmente, também podemos ver que outras variáveis têm um impacto no número de idas às urgências. Por
exemplo, em relação a este grupo de indivíduos, cidadãos que residam em concelhos com uma população (ou a
relação homens/mulheres) maior irão em média procurar menos as urgências hospitalares em relação a indivíduos
semelhantes que residam em concelhos com valores inferiores nessas variáveis. No campo oposto, surgem os
tamanhos da população com menos de 15 anos e da população com mais de 65 anos.
A principal regularidade encontrada é simples: independentemente do grupo de utilizadores e da classe de
isenção, a atribuição de fatura virtual resulta, em média, num maior número de idas às urgências no período
posterior. Não é claro qual o processo de decisão que está subjacente a esta observação. A produção e entrega da
nota informativa pode ter apenas um objectivo de consciencialização dos custos do Serviço Nacional de Saúde.
Se com essa consciencialização se pretende obter um padrão de comportamento de utilização mais racional dos
serviços de saúde, tal não parece ser o caso na utilização de urgências hospitalares.

7.5 Conclusões e Implicações
A análise tem como base dados relativos à utilização das urgências dos três grupos hospitalares (Centro
Hospitalar de S. João, Centro Hospitalar Barreiro-Montijo e Unidade Local de Saúde de Castelo Branco) para os
períodos de outubro de 2012 a maio de 2015 – para os dois Centros Hospitalares – e outubro de 2013 a maio de
2015 para a ULSCB. Com estes pretendeu-se analisar a eficácia da medida de atribuição pró-ativa da nota
informativa aos utentes, contendo informação relativa aos custos médios dos serviços empregues.
A medida tem como objetivo promover uma mais racional utilização do conjunto dos serviços de saúde (neste
caso, cingimo-nos, por limitações de dados, aos episódios de urgência), isto é, informar os utentes sobre os reais
custos suportados pelo Estado com o objetivo de neles despertar uma maior sensibilidade que possa, em última
instância, conter e diminuir a utilização desses serviços em casos não verdadeiramente urgentes. A existência de
episódios tratados em serviços de urgência que não constituem, de facto, uma emergência aumentam os custos,
tempos de espera e diminuem a qualidade, sendo por isso um fator nocivo para a globalidade dos serviços
hospitalares do SNS e a sua eficiência.
A entrega da nota informativa, inicialmente um projeto piloto (2012), foi um projeto alargado à globalidade do
Sistema Nacional de Saúde em 2013. Ainda que os critérios para a entrega de notas informativas estejam
claramente definidos, a sua implementação parece não obedecer a tais critérios, como se pode comprovar com as
baixas taxas de penetração (que têm evoluído positivamente).
Nas unidades hospitalares analisadas a taxa de entrega – rácio entre o total de entregas e o total de episódios –
tem variações, em sentidos opostos, bastante acentuadas ao longo do tempo e mantém-se, no agregado, a níveis
bastante reduzidos. Neste contexto, seria fulcral compreender se a entrega de notas informativas tem obedecido a
critérios, que não os legais, ou se, alternativamente, tem sido feito de uma forma aleatória.
Resulta daqui a necessidade de fazer uma revisão dos processos de entrega da nota informativa e das indicações
dadas aos profissionais de saúde responsáveis pela sua emissão. Sem uma significativa taxa de entrega, ou de
uma entrega plena em todos os episódios, que possa abranger um número significativo de pessoas no universo do
SNS a eficácia desta medida está, desde logo, limitada nos seus efeitos.
Relativamente à alteração dos comportamentos dos utentes, os resultados obtidos sugerem que a medida parece
não resultar numa diminuição da procura dos serviços de urgências, mas antes promover um aumento da procura
dos mesmos. Chama-se, aqui, novamente à atenção para as limitações já identificadas, nomeadamente no que
toca à impossibilidade de controlar para a gravidade de cada episódio, que é claramente um elemento
fundamental na análise. Pense-se no caso de um utente que, em determinado momento, recebe a nota informativa
e que, após esse momento se vê obrigado (por verdadeiros episódios de urgência) a fazer uma utilização intensiva
e recorrente das urgências – há um problema de incapacidade de expurgar dessa repetição de utilizações a causa
“gravidade” do episódio.
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De qualquer forma, e recorrendo a modelos alternativos (por grupos e por hospital) para garantir robustez de
resultados, os resultados sugerem que, ceteris paribus, a recepção da “fatura virtual” desencadeia uma utilização
subsequente mais intensiva dos serviços de urgência.
Ainda que estes resultados se apresentem não condizentes com o objetivo da medida, uma das possíveis
explicações para os mesmos pode ser a mais consciente percepção do valor dos serviços recebidos. Isto é, sendo
informado do valor dos serviços o utente pode adaptar, no sentido positivo, a sua própria valorização de um
serviço do qual pode usufruir pagando apenas uma diminuta parte do seu custo. Repare-se que este argumento
está alinhado com alguma da literatura referida em que, tendo informação sobre os custos a suportar, utentes que
suportam uma menor percentagem dos custos são mais propensos a sobre-utilizar os serviços (o que se pode
também comprovar com um efeito estimado, globalmente, superior para vários grupos de isenção em relação aos
não isentos).
Um outro fator que pode ter um papel importante é a incapacidade, por parte da generalidade dos utentes, em
estabelecer uma relação direta entre custos para o Estado (como resultado de ineficiências no SNS) e eventuais
compensações via aumentos de carga fiscal ou perda de qualidade nos serviços.
Em conclusão, sendo a entrega da nota informativa uma forma de consciencializar os utentes para os encargos
associados a cada tipo de serviço, a medida promove a transparência do sistema de saúde e é um elemento que
pode consumar-se numa utilização mais racional da parte dos utentes. No entanto tal parece só ser possível se
existir uma abrangente e sistemática promoção da prática – aumentando significativamente as taxas de entrega e
utentes abrangidos – e avaliação do seu impacto com recurso a dados sobre a gravidade dos episódios.

Referências bibliográficas
Barros, P.P. et al. 2013. “Impacto das taxas moderadoras na utilização de serviços de Saúde”, Universidade Nova
de Lisboa
Cameron, A.C. e P.K. Trivedi, 2005. "Microeconometrics: Methods and Applications," Cambridge University
Press, New York.
Cunningham PJ, CM Clancy, JW Cohen e M. Wilets. 1995. “The use of hospital emergency departments for
nonurgent health problems: a national perspective”, Medical Care Research.
Card, D. 1990. “The Impact of the Mariel Boatlift on the Miami Labor Market”, NBER Working Paper No. 3069,
August.
Dave, D. e R. Kaestner. 2006. “Health Insurance and Ex Ante Moral Hazard: Evidence from Medicare”, NBER
Working Paper No. 12764, December.
Despacho n. º5007/2013. Disponível em: http://goo.gl/EMJjOH
Dimick, J.B. e A.M. Ryan. 2014. “Methods for Evaluating Changes in Health Care Policy: The Difference-inDifferences Approach”, JAMA Guide to Statistics and Methods.
Eissa and Liebman. 1996. “Labor Supply Response to the Earned Income Tax Credit”, The Quarterly Journal of
Economics, 111 (2): 605-637.
Eagly, A.H. e S. Chaiken. 1993. “The psychology of attitudes”, Fort Worth, TX: Harcourt.
Ferreira, A. et al. 2006. “Politicas de controlo dos gastos públicos com a saúde”, O Economista - Anuário da
Economia Portuguesa.
Hsiao, C. 2007. Panel Data Analysis - Advantages and Challenges. TEST. Vol. 16, pp. 1-22.
Institute of Medicine of the National Academies. 2006. “The Future of Emergency Care in the United States
Health System”, FACT SHEET – Report Brief, June
Jin, G.Z. e P. Leslie. 2001. “The Effect of Information on Product Quality: Evidence from Restaurant Hygiene
Grade Cards”, The Quarterly Journal of Economics (2003) 118 (2): 409-451.
Relatório Final do Grupo de Trabalho para a Reforma Hospitalar. 2012. Disponível em: http://goo.gl/oW5iHc
Taylor, J. 2006. Don’t Bring Me Your Tired, Your Poor: The Crowded State of America’s Emergency
Departments, National Health Policy Forum, Issue Brief – No. 811
90

Nova Healthcare Initiative – Research / Universidade Nova de Lisboa

8 Intensificar e Promover a Cirurgia Ambulatória
José Sousa, Rodrigo Pina Cipriano, Pedro Pita Barros
“intensificar e promover a cirurgia ambulatório através de incentivos adequados que
estimulem a sua execução” Programa do XIX Governo Constitucional, p. 84

8.1 Descrição do Problema
Cirurgia de ambulatório é, como definida pela Portaria n.º 132/2009, uma “intervenção cirúrgica
programada, realizada sob anestesia geral, loco-regional ou local que, embora habitualmente
efetuada em regime de internamento, pode ser realizada em instalações próprias, com segurança
e de acordo com as atuais, legis artis, em regime de admissão e alta no período inferior a vinte e
quatro horas”.
A cirurgia de ambulatório é um regime que trás benefícios para todas as partes envolvidas:
utentes, unidades hospitalares e, em última medida, para a globalidade do Serviço Nacional de
Saúde (SNS). Para o utente significa uma menos prolongada estadia em ambiente hospitalar,
possibilidade de recuperação em ambiente familiar e em situação de maior conforto (físico e
psicológico). Desde que sensibilizados e informados acerca do processo de recuperação e
respetivo acompanhamento, esta opção pode também reduzir o stress natural enfrentado pelos
utentes. São ainda reduzidos os riscos de infeção nosocomial – infeção que o utente adquire
como consequência da sua estadia em ambiente hospitalar e dos procedimentos a que foi sujeito
– que são significativos em muitas unidades de saúde e que constituem um acréscimo ao risco
de mortalidade e de complicações no estado de saúde - Dias (2010).
Uma das principais desvantagens para o doente seria, aquando de um tratamento em regime de
ambulatório, suportar as despesas com medicamentos durante o tempo de recuperação. De
modo a contrariar este problema a Comissão Nacional para o Desenvolvimento da Cirurgia de
Ambulatório sugeriu, no Relatório Final (2008), que fosse fornecida aos doentes a medicação
necessária para os primeiros tempos de recuperação (cinco dias)62. De acordo com os dados do
Relatório Final (GTRH, 2011) apresentado pelo Grupo de Trabalho para a Reforma Hospitalar a
despesa com medicamentos em ambulatório aumentou de 2008 a 2010, a uma taxa de
aproximadamente 5% ao ano.
Para as unidades de saúde, o aumento da percentagem de cirurgias realizadas em regime de
ambulatório significa, ceteris paribus, uma diminuição relativa das cirurgias realizadas em
regime de internamento. A cirurgia de ambulatório induz, portanto, não só uma significativa
redução e racionalização de custos, pelas cirurgias procedidas de internamento que deixam de se
verificar (sendo substituídas por cirurgias de ambulatório), mas também a uma libertação e
racionalização de recursos – de entre os quais se destacam as camas das unidades hospitalares.
Esta prática permite assim, maior eficiência, redução do tempo de espera e melhorada resposta
face a excessos esporádicos de procura por serviços de saúde.
Em 2006 a taxa de cirurgias de ambulatório (em proporção do total de cirurgias realizadas) em
Portugal era de cerca de 17%; de 2007 para 2008 houve uma quadruplicação do número de

62

Relatório Final (2008) da Comissão Nacional para o Desenvolvimento da Cirurgia de Ambulatório

91

Nova Healthcare Initiative – Research / Universidade Nova de Lisboa

cirurgias realizadas em ambulatório 63e, já em outubro de 2008 o Governo - XVII Governo
Constitucional - assumia a importância de promover o aumento da taxa de cirurgias de
ambulatório (Resolução do Conselho de Ministros n.º 159-A/2008), justificando-a com várias
das vantagens já associadas a este regime. Foi assim criada uma campanha nacional de
sensibilização para a cirurgia de ambulatório, que procurou promover a sua prática nas
diferentes unidades de saúde em Portugal. Já em 2010, a taxa de cirurgias de ambulatório –
entenda-se, percentagem de episódios cirúrgicos em ambulatório relativamente ao total de
episódios cirúrgicos – nos hospitais do SNS, foi de 49%, dados do SIGIC (Sistema Integrado de
Gestão de Inscritos para Cirurgia).
Apesar do crescimento que se verificou nos anteriores anos, também o XIX Governo
Constitucional (atual Governo) assumiu no seu Programa de Governo o objetivo de "intensificar
e promover a cirurgia ambulatória através de incentivos adequados que estimulem a sua
execução". A criação, em 2011, do Grupo de Trabalho para a Reforma Hospitalar (GTRH) determinada pelo Despacho n.º 10601/2011 – teve como objetivo estudar possibilidades de
aumentar a qualidade, eficiência e desempenho dos hospitais do SNS, e culminou na
apresentação de um relatório final no qual foram feitas recomendações no sentido de se
continuar a promover a cirurgia de ambulatório, como modo de reduzir custos e libertar camas
nos hospitais.
Importa perceber que, à data da elaboração do relatório, Portugal enfrentava uma situação de
constrangimentos económico-financeiros, estando sob aplicação do Programa de Assistência
Económica e Financeira (PAEF), negociado com instituições internacionais (Banco Central
Europeu, Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional). Este paradigma - que, entre os
seus objetivos, previa a racionalização de recursos e a aplicação de medidas que permitissem
reduzir gastos públicos - foi certamente condizente com um estudo de medidas que, em
particular na área da saúde, pudessem ir ao encontro dos constrangimentos em vigor.
Percebe-se assim, que o objetivo de aumentar as taxas de cirurgia de ambulatório, pela
racionalização de gastos e redução de custos que induz, integra os princípios assumidos pelo
Governo no PAEF e no seu Programa. Para o presente ano, o Programa Orçamental da Saúde
(2015) – complemento da proposta do Orçamento do Estado para o ano de 2015 – assume como
objetivo atingir o nível de 60% do total das cirurgias a ser realizadas em regime de ambulatório,
mas foi manifestada, pelo Ministro da Saúde, a intenção de obter valores próximos dos
recomendados pelo GTRH (70%)64.

8.2 Medidas Adotadas
No relatório final do GTRH, são propostos incentivos financeiros caso as metas de cirurgias em
ambulatório sejam cumpridas, de modo a estimular a sua prática. O relatório fixa ainda o
objetivo de 70% do total de cirurgias ser em regime de ambulatório em 2015 (55%, 60% e 65%
em 2012, 2013 e 2014, respetivamente), e propõe metas para cada patologia, reconhecendo que
em certos casos só é possível ser aplicada a cirurgia convencional (GTRH, 2011).
A Portaria nº291/2012 vem estabelecer critérios para licenciamento de entidades públicas ou
privadas que queiram fornecer o serviço de cirurgia de ambulatório. Nela se apresentam as
regras a seguir no que diz respeito aos recursos humanos, organização, funcionamento e
63
64

Pedro Gomes, coordenador do SIGIC, em declarações à agência Lusa, em fevereiro de 2009
Notícia Público, 7-11-2014, disponível em: http://goo.gl/MLhEZM
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requisitos técnicos, de modo a garantir a qualidade do serviço prestado. Aí, também se
apresentam os passos para se proceder ao licenciamento, necessário, de unidades de cirurgia de
ambulatório, tanto no sector publico como no sector privado. Esta Portaria veio a ser depois
alterada, pela Portaria nº111/2014, onde é dado um maior prazo às entidades para se adaptarem
aos novos requisitos exigidos.
O atual governo aprovou ainda uma nova tabela de preços a praticar pelo Serviço Nacional de
Saúde (Portaria nº163/2013). Aqui é invocado o argumento de uma rápida evolução da
tecnologia e o necessário equilíbrio entre aquilo que são os custos e os proveitos da atividade
médica. Num parecer sobre a nova tabela aprovada, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS)
indica verificar-se “em média uma redução dos preços dos GDH de internamento de 3,7%”.
Fazendo uma comparação entre os preços de ambulatório e os preços de internamento –
estipulados pela Portaria nº163/2013 – para os vários GDHs percebe-se que, para GDHs onde
existe diferença de preços, os montantes de ambulatório são, em média, 72,3% mais reduzidos.
Ainda que para os procedimentos de tipologia cirúrgica o preço seja o mesmo para todos os
GDHs (quer em ambulatório, quer em internamento), a diferença de custos entre estes dois
regimes verifica-se pela consideração dos custos “diária de internamento”, que têm relevância
para os casos onde esse mesmo internamento ocorre.
No que respeita aos dados já publicados, é possível verificar que, até 2013, os resultados
fixaram-se longe das metas estipuladas pelo GTRH. De acordo com o relatório da Entidade
Reguladora da Saúde (2014), o número de cirurgias de ambulatório no total de cirurgias
programadas foi, no SNS, de 53%, apresentando um crescimento de 2 pontos percentuais face a
2012. Todas as Administrações Regionais de Saúde (ARSs) relataram um crescimento das
cirurgias de ambulatório, face ao total de cirurgias, comparativamente a 2012, com exceção da
ARS Algarve. A ARS Norte foi a que realizou um maior número de cirurgias de ambulatório e a
ARS Alentejo o menor número, embora seja a que apresente uma maior tendência de
crescimento. O pedido de licença para prestação do serviço de cirurgia de ambulatório foi
requisitado por 33% dos estabelecimentos registados pertencentes à rede do SIGIC. Finalmente,
e dado que o tempo de espera foi um assunto abordado pelo GTRH, a percentagem de utentes
que esperam mais que o Tempo Médio de Resposta Garantido (TMRG) é inferior à do total de
utentes operados.
Para promover o desejado aumento da taxa de cirurgias em ambulatório várias foram as
medidas tomadas pelo Ministérios da Saúde. No plano das infraestruturas promoveu-se o
aumento global da capacidade, com a abertura do Hospital de Proximidade de Lamego (em
fevereiro de 2013), e a renovação de cinco serviços: ULS Alto Minho (julho 2011); CH Oeste
(outubro de 2011); CH S. João (abril 2012); CH Baixo-Vouga (maio 2012); CH BarreiroMontijo (junho 2012).
No que concerne aos incentivos financeiros, no âmbito dos Contratos-Programa de 2012, foi
atribuído maior peso aos indicadores de qualidade na definição do financiamento a atribuir aos
hospitais – de uma ponderação de 2,7% para 4%. No grupo de indicadores considerados como
indicadores de qualidade inclui-se a taxa de cirurgias em ambulatório. Esta medida vai,
portanto, ao encontro das recomendações feitas pelo GTRH já referidas, constituindo um
incentivo à promoção daquele tipo de cirurgias. Aqui foi ainda determinado que o
financiamento para "medicamentos de cedência hospitalar obrigatória em ambulatório" é da
responsabilidade dos hospitais, o que está também de acordo com os Contratos-Programa de
2015.
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A cirurgia em ambulatório foi ainda promovida com a adoção de novos fármacos, que têm em
vista alargar as intervenções cirúrgicas em ambulatório a mais e diferentes tipos de episódios.
As novas cirurgias puderam ser mais invasivas e de maior complexidade não obstante a
possibilidade de se realizarem sob regime de ambulatório. Para tal, e sobretudo nas áreas de
intervenção cirúrgica a crianças e tratamento de patologias oculares, foi fundamental o aumento
da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos ao doente de cinco para sete dias, de
acordo com o Relatório de Balanço de 3 anos de Governo – Ministério faz balanço das
principais realizações do Programa do XIX Governo na área da Saúde (2014).
Em 2012 foram implementados os relatórios de benchmarking65, no âmbito da monitorização do
SNS. Esta ferramenta disponibiliza informação de performance dos hospitais, categorizando-a
em quatro dimensões: Acesso; Qualidade; Produtividade; e Económico-financeira. É na
dimensão da qualidade que se encontra disponível informação detalhada sobre as taxas efetivas
de cirurgia de ambulatório verificada nos diferentes hospitais com essas valências. A colheita e
disponibilização pública deste conjunto de informação/indicadores promove a transparência do
sistema, permitindo identificar e reconhecer objetivamente quais os hospitais que melhor estão a
aplicar as recomendações do Ministério da Saúde. Maior transparência de resultados é, assim,
um incentivo constante à correta implementação de medidas que permitam atingir os resultados
desejados. Além da função "incentivo", o benchmarking é ainda uma ferramenta essencial para
a identificação contínua de oportunidades de melhoria em cada unidade/centro hospitalar.

8.3 Metodologia para a Avaliação dos Resultados
Os dados utilizados no presente estudo foram retirados da Base de Dados Nacional de Grupos
de Diagnóstico Homogéneos (GDH), cuja compilação é responsabilidade da Administração
Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS). Esta base de dados reúne informação sobre os
diversos tipos de episódios ocorridos nos hospitais do SNS. Procurando este trabalho aferir a
eficácia e extensão das – já referidas – medidas adotadas pelo atual governo para a promoção da
cirurgia de ambulatório, os dados utilizados reportam-se ao período entre 2008-2014. Na
próxima secção esta opção será justificada em maior detalhe e relacionada com a escolha dos
modelos econométricos utilizados.
Para efeitos de nomenclatura e de categorização dos diferentes episódios em ambiente
hospitalar – e resultantes variáveis de tipificação – foi seguida a codificação prescrita pela ICD9-CM66 e utilizado o agrupador de GDHs AP2767, em vigor no SNS (ARSs, Hospitais e ULS)
até ao fim do ano de 2014. Importa clarificar que, para fins de classificação de atividade
hospitalar, se consideram três grupos de intervenções, nomeadamente de internamento,
de ambulatórios médicos e de cirurgia do ambulatório. A nossa análise econométrica – cujo
processo iremos aprofundar em seguida – respeita o objeto em análise e foca-se, portanto, na
evolução da taxa de cirurgias de ambulatório – de agora em diante aqui considerada como o
total de cirurgias realizadas em regime de ambulatório sobre o total de cirurgias consideradas
como passíveis de ser ambulatorizáveis68. É, por esse motivo, necessário considerar não só os
65

Informação interativa acessível em: http://goo.gl/s2Qroo
Classificação Internacional de Doenças, 9ª Revisão, Modificação Clínica (CID-9-MC) para o registo de
informação estatística dos episódios hospitalares relativamente (…)
67
All Patient DRG 27 – AP 27 – tendo entrado em vigor a 1 de janeiro 2010, “aplicação informática que
contém os algoritmos necessários para agrupar os registos de episódios de internamento, de cirurgia de ambulatório e
de ambulatório médico realizados em hospitais de agudos em GDH” (Direção Geral de Saúde).
68
Entende-se por cirurgia de ambulatório “toda a intervenção cirúrgica programada, realizada sob anestesia
geral, loco-regional ou local que, embora habitualmente efectuada em regime de internamento, possa ser realizada
66

94

Nova Healthcare Initiative – Research / Universidade Nova de Lisboa

procedimentos cirúrgicos de ambulatório, mas também os de internamento que seriam passíveis
de ser realizados em regime de ambulatório que, por alguma razão, não o foram.
O tratamento de dados realizado teve, portanto, em conta o objetivo final da utilização dos
mesmos. Nesse sentido seguimos as condicionantes definidas pela ACSS, e seguidas pelas
ARSs, no cálculo do indicador de qualidade: “percentagem de cirurgias realizadas em
ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH), para procedimentos
ambulatorizáveis”69. Cingimo-nos, em primeiro lugar, a episódios onde pelo menos um dos
procedimentos levados a cabo era elegível para cirurgia de ambulatório70. O mesmo conjunto de
procedimentos é considerado fixo para todos os anos em estudo, isto é, não consideramos
eventuais introduções de novos procedimentos ao longo do tempo, por ser limitada a
informação disponível relativa a este ponto.
No seguinte passo do tratamento de dados, foram excluídas todas as observações cujas
admissões não foram programadas, e foram eliminadas as observações em que a entrada do
utente na unidade hospitalar foi originada por transferência de uma segunda. A fim de garantir e
confirmar a correta tipificação da informação, todos os episódios, cuja intervenção hospitalar
não ultrapassou o período de 24 horas (ainda que tipificados como sendo de internamento)
foram identificados como sendo de ambulatório71. Finalmente, para os dados a partir de 201272,
e seguindo o conjunto de propósitos aplicados no cálculo oficial do indicador, foram retirados
os episódios com menos de 24 horas considerados inválidos para faturação73.
Desde 2011, à imagem do que havia acontecido sobretudo desde 2007, várias foram as
alterações na organização do Serviço Nacional de Saúde, de entre as quais se destacam as várias
fusões/extinções74 e reorganizações de unidades hospitalares em Centros Hospitalares (CH) e
Unidades Locais de Saúde (ULS). De acordo com o Decreto-Lei n.º 30/2011 de 2 de março –
um dos decretos que, nesta matéria, maior número de significativas alterações impõe – as várias
fases de “reestruturação do parque hospitalar” acontecem numa “lógica de integração e
complementaridade, concentração de recursos (financeiros, tecnológicos e humanos) e de
compatibilização dos desígnios estratégicos”.
Estas alterações dispersas no tempo constituíram uma necessidade adicional de tratamento da
informação. Para uniformizar a identificação dos diferentes agrupamentos de hospitais ao longo
do período considerado foi tomada a opção de recriar, para todos os anos, a estrutura vigente no
final de 2014. Assim sendo, será natural a referência a Centros Hospitalares em períodos
anteriores à sua formação oficial, o que na prática significa que a referência diz respeito ao
conjunto agregado dos hospitais que mais tarde deram origem ao CH/ULS em questão.
Importa, antes de expor os dois diferentes tipos de modelos econométricos aplicados, referir
que, à exceção das variáveis de controlo a nível concelhio (seguindo um principio de utilização
em regime de admissão e alta do doente no mesmo dia ou até um máximo de 23 horas após a admissão, em
instalações próprias, com segurança e de acordo com as actuais leges artis” (ERS, 2008)
69
Informação disponibilizada diretamente pela ACSS.
70
Em conformidade com o conjunto de 134 procedimentos considerados, pela Comissão para o
Desenvolvimento da Cirurgia de Ambulatório (CNDCA), como passíveis de cirurgia de ambulatório.
71
De acordo com: http://goo.gl/lB4yIB
72
Inclusive; os dados anteriores a 2012 não apresentam informação sobre as variáveis necessárias a esta
filtragem.
73
Episódios com menos de 24 horas, sem preço de ambulatório e com destino, após alta, diferente de morto ou
alta contra parecer médico.
74
Ver tabelas A.1 em anexo, relativa às alterações nos períodos 2007-2013.
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efetiva das unidades de saúde) e da variável media_dias_int todas as variáveis foram criadas
tendo como base a informação resultante do tratamento de dados, isto é, a informação acerca
dos episódios com pelo menos um procedimento passível de ser realizado em cirurgia de
ambulatório, programados expurgados daqueles com duração inferior a 24 horas, considerados
inválidos para faturação. A variável media_dias_int foi construída paralelamente a este
“tratamento” de dados acima descrito, pela necessidade de esta dar informação sobre a média de
dias de internamento verificada para episódios não passíveis de ser atendidos em regime de
ambulatório75.
A variável tendencia é incluída para controlar para a tendência da evolução da taxa de cirurgias
de ambulatório, ao longo do período considerado. Para controlar para as diferenças entre
hospitais, e entre concelhos em que se situam os mesmos, expurgando estes efeitos
separadamente, incluímos as variáveis76: camas, custo_total_ano_anterior, desempregados77 e
população. O número de camas e os custos totais (custo_total_ano_anterior) são utilizados
como variáveis de controlo para diferenças de capacidade/dimensão entre hospitais, admitindo
que: quanto mais elevados os gastos maior a capacidade esperada; e que hospitais com maior
número de camas têm, intrinsecamente, menor necessidade de praticar cirurgia de ambulatório –
ou, inversamente, de efetuar a um maior número de cirurgias em regime de internamento.
As variáveis desempregados e população, que têm o propósito de controlar para diferenças
entre concelhos abrangidos pelas diferentes unidades hospitalares, foram calculadas recorrendo
à criação de concelhos fictícios. Assim, para cada CH/ULS, os valores associados a estas
variáveis são o resultado de uma média ponderada segundo uma lógica de utilização, ou seja,
tendo em conta os vários concelhos de origem dos utentes, o ponderador de cada concelho
corresponde ao peso relativo de utentes (que utilizaram aquele hospital/CH/ULS) nesse
concelho residentes, no total de episódios registados para o período. Importa ainda indicar que
todas estas variáveis (camas e custo_total_ano_anterior inclusive) são anuais, o que não
invalida a inferência estatística no sentido em que o objetivo não é medir as diferenças nestes
indicadores, e sim controlar para as diferenças inter-unidades hospitalares/concelhos.
Em seguida apresentam-se duas tabelas com informação de todas as variáveis utilizadas e sua
definição (Tabela 8.1).78

75
A obtenção de uma média de dias de internamento que incluísse os episódios passíveis de ser realizados em
ambulatório poderia criar problemas de análise econométrica na medida em que existiria uma relação mecânica direta
interdependente entre o aumento da taxa de ambulatorização e a média de dias de internamento
76
A fonte dos dados contidos nas variáveis camas e custo_total é o conjunto de Relatórios e Contas das
diversas unidades hospitalares que se reportam ao período 2008-2013. Para o ano de 2014 foram considerados como
proxy os valores verificados no ano imediatamente anterior, dado que se espera uma diminuta variação dos mesmos.
77
As variáveis respeitantes a indicadores específicos de cada concelho (pop, desemp e m_sal) foram calculadas
com base em dados do INE e IEFP.
78
Informação sobre as estatísticas descritivas das variáveis encontra-se disponível no volume complementar.
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Tabela 8.1: Variáveis incluídas
Variável
taxa_ambulatorio

media_idades
media_dias_int
camas
custos_totais_ano_anterior
população
desempregados
Tendência
dum_politica
dum_infra
dum_pol_tendencia
dum_infra_tendencia

Descrição
Indica a taxa de ambulatorização (total de cirurgias realizadas em regime
de ambulatório sobre o total de cirurgias consideradas, de acordo com a
CNDCA, como passíveis de ser ambulatorizáveis) por trimestre e por
hospital
Média de idades dos utentes da amostra, depois de tratada, de cada um dos
hospitais por trimestre
Média de dias de internamento, relativa a episódios não suscetíveis de
ambulatorização, dos hospitais da amostra, depois de tratada, por trimestre
Nº de camas anual em cada hospital
Valores, em euros, respeitantes ao conjunto de custos operacionais,
financeiros e extraordinários de cada hospitalar (ou grupo hospitalar),
verificados durante o ano anterior ao considerado
População total do concelho fictício (gerada segundo uma média
ponderada com base no padrão de utilização efetiva)
Número de desempregados no concelho fictício (obtidos por cálculo média
ponderada com base no padrão de utilização efetiva)
Variável tendência. Incremento de 1 por período temporal.
Variável binária: assume o valor unitário a partir do primeiro trimestre de
2012, inclusive, e 0 nos restantes períodos.
Variável binária: assume o valor 1 sempre que o período é posterior ao
período em que se deu a intervenção a nível de infraestruturas (renovação
ou abertura de nova unidade), e o valor de 0 caso contrário
Variável de interação entre as variáveis dum_politica (binária) e
tendencia.
Variável de interação entre as variáveis dum_infra (binária) e tendencia

Fonte: Elaboração própria
No âmbito dos testes de quebra de estrutura, que visam o estudo da taxa de cirurgia de
ambulatório dos hospitais, a nível nacional, os dados utilizados foram trabalhados em painel
(seguindo o ‘comportamento’ das variáveis para os vários hospitais, ao longo do tempo). Esta
opção justifica-se pelo facto de dados em painel terem como principal vantagem a utilização de
um maior número de observações, garantindo à investigação maior robustez. Para considerar a
data em que a medida foi introduzida foi gerada a variável dum_politica – assinala a introdução
de incentivos financeiros adicionais à realização de cirurgias de ambulatório, de acordo com os
Contratos Programa - 2012 e ainda a introdução da monitorização benchmarking – que sinaliza
a existência, ou não, de um aumento na taxa de cirurgias de ambulatório em resultado dessa
mesma medida. Esta variável toma o valor 1 a partir do primeiro trimestre de 2012, inclusive.
Ao gerar a variável dum_pol_tendencia pretendeu-se verificar a presença de um aumento da
tendência que se vinha verificando, em virtude da política.
O teste de quebra de estrutura, neste caso, resume-se a verificar a significância estatística das
variáveis supracitadas. Assim sendo se as variáveis dum_politica e dum_pol_tendencia forem
estatisticamente significativas, poder-se-á concluir que as politicas adotadas surtiram os efeitos
desejados, aumentando a taxa de cirurgia de ambulatório e aumentando a tendência da evolução
da mesma, respetivamente. Finalmente, foi ainda realizado um Hausman test – que testa, para a
existência de heterogeneidade não observada, o tipo de modelo (random effects ou fixed effects).
O resultado ditou a utilização, por ser econometricamente mais adequada, de um modelo fixed
effects.
No leque de medidas de promoção da cirurgia de ambulatório, já enunciado, encontram-se as de
renovação e abertura de infraestruturas. O facto de estas medidas não serem de carácter nacional
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acrescenta poder às possibilidades de testar a sua eficácia – isto é, o seu impacto nas taxas de
cirurgia de ambulatório verificadas – por comparação com unidades hospitalares que não
sofreram qualquer renovação.
A utilização do método econométrico diferença em diferenças foi uma possibilidade
cuidadosamente considerada, por permitir medir o impacto da modernização de infraestruturas
por comparação da variação do hiato – em termos de taxa de ambulatorização cirúrgica – entre
hospitais afetados e não afetados, nos períodos pós e pré-intervenção. O facto de o painel de
dados usado ser não-balanceado, isto é, de nele existirem períodos temporais (trimestres) em
que nem todos os hospitais são observados, inviabiliza as usuais inferências estatísticas. Por este
motivo, o modelo alternativo, em série temporal, constitui uma opção que permite capturar os
mesmos efeitos desejados, recorrendo à inclusão de dummies (variáveis binárias) relativas aos
períodos anteriores e posteriores à aplicação de diferentes medidas e à sua interação com a
variável tendência. Note-se que, neste caso, o modelo não recorrerá à comparação entre dois
hospitais, mas sim a uma unidade hospitalar específica, ao longo do período temporal estudado,
percebendo em que medida determinados eventos tiveram impacto, ou não, nos níveis da taxa
de cirurgias de ambulatório.
A forma como a dum_infra foi definida – assumindo o valor 1 sempre que o período é posterior
ao período em que se deu a intervenção a nível de infraestruturas (renovação ou abertura de
nova unidade), e o valor de 0 caso contrário – pressupõe que as alterações nas infraestruturas
têm um efeito não imediato, e daí o estudo das alterações que provocam se iniciar a partir do
trimestre imediatamente a seguir.

8.4 Avaliação dos Resultados das Medidas
Tendo em conta as opções e procedimentos metodológicos identificados na secção anterior
importa apresentar, de forma clara, os resultados obtidos pela aplicação dos diferentes modelos
utilizados neste estudo. Note-se que, para cada um dos métodos econométricos (quebra de
estrutura e diferença em diferenças) foram empregues diferentes regressões – diferentes
conjuntos de variáveis explicativas – para perceber de que forma a inclusão de certas variáveis
influencia a significância estatística das demais.79
Finalmente, chama-se à atenção que, mais uma vez, quando é feita referência à taxa de cirurgia
de ambulatório, ou ainda taxa de ambulatorização cirúrgica, se está a considerar o número de
casos de cirurgia de ambulatório (verificados) sobre o total de casos cirúrgicos passíveis de ser
tratados em regime de ambulatório.

8.4.1 Modelos Tipo 1: Quebra de Estrutura
Este modelo tem por objetivo o estudo da taxa de cirurgia de ambulatório dos hospitais, a nível
nacional considerando a evolução verificada ao longo do tempo em cada hospital.
A variável tendencia, que fornece informação sobre a tendência da variável dependente, é
estatisticamente significativa (ao nível de 1%), e apresenta um coeficiente positivo, indicando a
existência de um crescimento sustentado, ainda que moderado, da taxa de cirurgia de

79
Para efeitos de análise de significância estatística, e como prática comum em estudos econométricos, foram
considerados os níveis de significância de 10% (α=0,1), 5% (α=0,05) e 1% (α=0,01).
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ambulatório ao longo do tempo. A figura abaixo (Figura 8.1) evidencia essa mesma evolução
verificada na globalidade do SNS80.
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Figura 8.1: Evolução da taxa de cirurgia de ambulatório globalidade SNS
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Fonte: Elaboração própria
Relativamente às demais variáveis de maior interesse (variáveis binárias), a introdução de
medidas promotoras de uma maior taxa de cirurgia de ambulatório parecem não ter tido
repercussão nos níveis da média da taxa de cirurgia de ambulatório. Nenhuma das variáveis
(dum_politica e dum_pol_tendencia), em qualquer das configurações, exibe significância
estatística. As medidas podem, por isso considerar-se pouco eficazes.
Note-se que o efeito na tendência é, naturalmente, dependente do nível que a taxa de
ambulatório se encontra antes de determinada política. Uma das razões para a ausência de
impacto relevante pode estar nos valores já elevados das taxas de ambulatorização de muitos
dos hospitais do SNS. No seu documento TOP 5 – A excelência dos Hospitais Portugueses a
IASIST Portugal (2014) afirma que “com exceção dos hospitais do Grupo B e das ULS, os
restantes hospitais parecem estar já a aproximar-se do seu potencial de cirurgia ambulatória, o
que se realça face à excelente evolução registada nos últimos anos”.
Também de interesse são os coeficientes associados às variáveis que controlam para efeitos de
sazonalidade que, não sendo estatisticamente significativos, não apresentam prova estatística de
existência de efeito sazonal em nenhum dos trimestres de cada ano.

80
Ver Volume Complementar que contém informação (gráficos) sobre cada a evolução da taxa de ambulatório
cirúrgico para cada unidade/grupo hospitalar individualmente.

99

Nova Healthcare Initiative – Research / Universidade Nova de Lisboa

Finalmente, atentando nas variáveis media_idades e media_dias_int, é notório – pelos
coeficientes positivo e negativo, estatisticamente significativos a 10 e 1%, respetivamente – que
quanto maior o nível médio de idades dos utentes de determinado hospital, maior se espera que
seja a taxa de ambulatorização em cirurgias e, em sentido inverso, quanto maior a média de dias
de internamento dos episódios não passíveis de ser realizados em ambulatório menos se
privilegia o regime de internamento em detrimento do regime de ambulatório para cirurgias
ambulatorizáveis. Relativamente à variável media_idades, este resultado pode ter-se como
contraintuitivo, pois seria de esperar que quanto maior a idade maior a necessidade de
acompanhamento pós cirurgia. Assim, este resultado pode eventualmente ser explicado pela
maior propensão que pessoas mais idosas têm para a necessidade de intervenções cirúrgicas ou,
simplesmente, o número de patologias que mais cresce em termos de ambulatório ser daquelas
que afetam mais este tipo de população, possivelmente enviesando a amostra.

8.4.2 Modelos Tipo 2: Diferença em Diferenças
Feita a análise de quebra de estrutura, sobre o conjunto agregado das unidades hospitalares, que
permitiu identificar uma quebra na taxa de cirurgias de ambulatório, induzida pelas medidas
introduzidas no início de 2012, importa neste ponto estudar a eficácia das medidas de renovação
e abertura de infraestruturas.
Note-se que as intervenções em questão são referidas, pelo Ministério da Saúde, como – não só,
mas também – promotoras de uma mais elevada taxa de ambulatorização cirúrgica. Depreendese, portanto, que as infraestruturas são adaptadas às necessidades hospitalares inerentes a uma
prática mais frequente de cirurgias de ambulatório. Procedeu-se, deste modo, à aplicação de
diferentes modelos econométricos que permitissem testar a eficácia destas medidas, aplicados
em separado por unidade prestadora de serviços de saúde intervencionada.
A Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULAM) foi alvo de renovação em julho de 2011.
No que concerne à variável tendencia, esta não exibe significância estatística pelo que não se
pode comprovar a existência, ao longo do período em estudo (2008-2012), de uma tendência de
evolução da taxa de cirurgia de ambulatório na ULAM81. No entanto, dada a significância
estatística da variável dum_infra_tendencia (ao nível de 5%), e o coeficiente positivo que exibe,
há evidência estatística de que a renovação espoletou a existência de uma tendência positiva no
período que lhe seguiu. Isto é, para o período pós-renovação – e ao contrário daquilo que havia
sucedido até então – mantendo todas as restantes variáveis constantes, verificou-se um
crescimento ao longo do tempo, da taxa de cirurgia de ambulatório da unidade de saúde. Ainda
no âmbito da intervenção, a significância estatística, a um nível de 5%, da variável dum_infra
sugere que existiu impacto direto e negativo da renovação na taxa de cirurgia de ambulatório
verificada, indicativo da limitada eficácia da intervenção, não considerando o efeito na
tendência.
Salientando as variáveis relativas às medias de idade e de internamento dos utentes da unidade
hospitalar ao longo do tempo, apenas a variável media_dias_int se apresenta como
estatisticamente significativas, a nível de 10%. Atentando no coeficiente positivo associado a
esta variável, espera-se que aumentos da média dos dias de internamento (para procedimentos
não ambulatorizáveis) induzam uma redução da taxa de cirurgia de ambulatório. Assim, dado
que esta variável poderá estar correlacionada com a complexidade de cada caso, dos que não
81

Ver Volume Complementar.
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são passíveis de ambulatorização, e que recorrendo à nossa base de dados não nos é permitido
verificar, será útil pensar que umas das explicações poder ter lugar na utilização mais
prolongada das camas para casos mais complexos. Poderemos assumir que, um caso de maior
complexidade induz a um maior número de dias de internamento e admitir que, quanto maior a
complexidade de cada episódio (à partida impossível de realizar em ambulatório) menor será a
disponibilidade de camas para acolher utentes que têm possibilidade de ser tratados tanto em
regime de ambulatório com em regime de internamento – pode existir, no fundo, uma maior
pressão (por limitação de recursos) para a realização de mais cirurgias de ambulatório.
Relativamente às variáveis utilizadas para controlar para efeitos de sazonalidade dentro de cada
ano, a não significância estatísticas de nenhuma delas não permite identificar nenhum padrão de
sazonalidade, dentro do período estudado, na evolução da taxa de cirurgia de ambulatório nesta
Unidade de Saúde.
A renovação do Centro Hospitalar do Oeste deu-se em outubro de 2011. Não se detetou a
existência, ao longo período considerado, de uma tendência de evolução da taxa de cirurgia de
ambulatório no Centro Hospitalar82 (a variável tendencia não se mostra estatisticamente
significativa ).
No que respeita à intervenção em particular, a significância estatística (ao nível de 5%) da
variável dum_infra e o coeficiente negativo que lhe está associado, indicam um impacto
negativo na taxa de cirurgia de ambulatório em virtude da renovação das infraestruturas, o que é
claramente um resultado contrário ao objetivo da intervenção. Também nas demais
especificações do modelo83 a variável dum_infra_tendencia não permite identificar efeitos da
renovação na tendência, como seria teoricamente expectável.
Finalmente, atentando nas variáveis media_idades e media_dias_int, nenhuma evidencia
significância estatística. A média de idades dos utentes do Centro Hospitalar e a média de dias
de internamento para casos não passiveis de ambulatório, de acordo com estes resultados, não se
manifestam relevante na explicação dos níveis da taxa de cirurgia de ambulatório.
O Centro Hospitalar de S. João (CHSJ) sofreu intervenções de renovação em abril de 2012.
Antes de analisar os resultados importa referir que o CHSJ é um dos maiores CH do país e que,
portanto, qualquer intervenção que implique significativos impactos no seu funcionamento
reflete parte dos seus efeitos de forma significativa – sobretudo quando compara com aquela
que toma lugar quando se consideram hospitais de menor dimensão e utilização – no agregado
do SNS.
O facto de a variável tendencia exibir significância estatística, a um nível de 5%, e um
coeficiente positivo, demonstra a existência de uma tendência positiva, ao longo do período e
para o CHSJ, de evolução da taxa de cirurgia de ambulatório84. Significa isto, portanto, que
ainda que todas as demais variáveis se tivessem mantido constantes ao longo do tempo, esperarse-ia, um aumento da taxa de cirurgia de ambulatório verificada.
Também a renovação parece não ter os efeitos desejados. O facto de a variável dum_infra ser
estatisticamente significativa, ao nível de 10%, denuncia a existência de um impacto direto e
positivo na variável dependente, ao contrário daquele que seria o objetivo. É ainda de interesse
82

Ver Volume Complementar
Ver Volume Complementar
84
Ver Volume Complementar
83
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notar que a variável dum_infra_tendencia não evidencia significância estatística, isto é, também
na tendência, já positiva, parece não ter sido sentido qualquer efeito da renovação do Centro
Hospitalar.
Por fim, ao analisar as variáveis media_idades e media_dias_int percebe-se que apenas a última
é estatisticamente significativa (ao nível de 1%) e apresentando um coeficiente positivo
associado. Espera-se que um aumento da média de dias de internamento para os casos não
ambulatorizáveis (podendo ser vista como um proxy de complexidade/gravidade) induza um
aumento da taxa de cirurgia de ambulatório, já tendo sido apontada uma possível explicação
para o fenómeno – lotação de camas por casos de maior complexidade e consequente pressão
para aumento da ambulatorização.
O Centro Hospitalar do Baixo-Vouga foi alvo de renovação em maio de 2012. Um dos
resultados mais importantes na análise deste centro hospitalar está na significância estatística (a
um nível de 5%) da variável dum_infra_tendencia, com um coeficiente negativo. Significa isto
que a renovação conduziu a um modesto desacentuar da tendência de evolução da taxa de
cirurgia de ambulatório. Nas demais configurações (ver tabela A.3.4 em anexo), em nenhum
caso é a variável dum_infra estatisticamente significativa com coeficiente negativo, o que
demonstra, pelo menos em certa medida, algum grau de ineficácia atendendo aos objetivos da
intervenção.
Nenhuma das demais variáveis apresenta significância estatística, pelo que não é possível inferir
sobre o efeito da média de dias de internamento dos utentes (para casos não ambulatorizáveis),
nem a sua média de idades, nem eventuais efeitos de sazonalidade no comportamento da taxa de
cirurgia de ambulatório deste CH.
Já o Centro de Hospitalar Barreiro Montijo foi intervencionado em junho de 2012. Este Centro
Hospitalar apresenta resultados praticamente idênticos para efeitos de interpretação. Apenas na
variável dum_infra_tendencia reside a diferença. Para o CHBM não parece existir, nem na
tendência, efeito resultante da renovação de instalações, o que constituí um desapontante
resultado na avaliação da eficácia da medida adotada.
O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTD) foi intervencionado em fevereiro
de 2013 e consubstanciou-se na abertura de uma nova unidade de saúde – Hospital de
Proximidade de Lamego. O carácter de proximidade deste hospital traduziu-se, na sua
preparação para servir, predominantemente, áreas de produção de regime de ambulatório. Há
assim, nesta intervenção, um foco especialmente forte na ambulatorização de vários tipos de
cuidados de saúde, tendo o investimento sido feito de raiz em função desse objetivo. Perceber se
a abertura deste novo hospital surtiu efeito na taxa de cirurgias de ambulatório do agregado do
Centro Hospitalar acarreta, desta forma, especial interesse.
No caso específico deste hospital convém salientar uma particularidade na análise. De modo a
lidar com o problema de se verificar, neste hospital, um período de inatividade, e a fim de evitar
enviesamento dos resultados, optou-se por utilizar, para esse período os níveis da taxa de
ambulatório verificados nos trimestres imediatamente anteriores.
À exceção das variáveis T3, media_dias_int, media_idades e tendencia, todas as variáveis se
apresentam como não sendo estatisticamente significativas. Assim, relativamente a essas
variáveis, a interpretação é coincidente com a já exposta para o caso do Centro Hospitalar
Barreiro Montijo. A tendencia, estatisticamente significativa (ao nível de 5%) e com coeficiente
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positivo associado, indica a existência, ao longo do período considerado, de uma evolução
positiva da taxa de cirurgia de ambulatório neste Centro Hospitalar.
O facto de a variável media_dias_int ser estatisticamente significativa, a um nível de 5%, e de
lhe estar associado um coeficiente negativo sugere que um aumento da média de dias de
internamento (verificados em casos não passíveis de ser realizados em regime de ambulatório)
induz uma diminuição da taxa de cirurgia de ambulatório, o que constitui um efeito oposto
aqueles que parecem existir nos casos do CHSJ e da ULAM. A variável media_idades é
estatisticamente significativa a um nível de 10% e tem associado um coeficiente negativo, que
parece sugerir que quanto mais elevada a faixa etária dos utentes, maior a taxa de cirurgia de
ambulatório – uma das possíveis explicações pode residir numa mais acentuada preferência pelo
conforto de recuperar na própria habitação muitas vezes exibido por familiares de utentes com
idades mais avançadas.
Finalmente, atentando na significância estatística de T3 (a um nível de 10%) e coeficiente
negativo associado, os resultados sugerem a existência de um efeito sazonal de diminuição da
taxa de cirurgia de ambulatório no penúltimo trimestre de cada um dos anos considerados.

8.5 Conclusões e Implicações
O XIX Governo Constitucional assumiu como uma das prioridades a prosseguir na área da
Saúde a promoção e intensificação da cirurgia de ambulatório, tal como foi objeto de destaque
no seu Programa de Governo.
Assim, estabeleceu como objetivo a atingir em 2015, alcançar uma taxa efetiva de 60% de
cirurgias de ambulatório, no total de cirurgias. Dado que, à data de escrita do presente trabalho,
nos encontramos ainda no decorrer ano de 2015, a análise que aqui se realizou procurou avaliar
a taxa de eficiência e eficácia da cirurgia de ambulatório.
Para tal, recorrendo aos dados disponibilizados pela ACSS (base de dados de GDH),
estabeleceu-se como indicador uma taxa de cirurgia de ambulatório definida como o total de
cirurgias realizadas em regime de ambulatório sobre o total de cirurgias consideradas como
passíveis de ser ambulatorizáveis – onde pelo menos um dos procedimentos é passível de ser
ambulatorizável. Deste modo, pode inferir-se que, quanto mais próxima de 100% se encontrar
esta taxa, mais eficaz está a ser cada unidade de saúde na aplicação dos preceitos recomendados
da cirurgia de ambulatório.
Em termos globais, as taxas de cirurgia de ambulatório alcançaram as metas quantitativas
estabelecidas, aspecto corroborado por outros estudos disponíveis. Nesse sentido, alcançou-se
um dos objectivos traçados para a legislatura. Igualmente interessante é identificar o
instrumento (a medida particular) que tenha permitido esse resultado. O panorama é, neste
campo, menos claro.
Durante a presente legislatura várias foram as medidas tomadas para a promoção da cirurgia de
ambulatório: (i) incentivos financeiros em função da performance dos hospitais; (ii) reabilitação
e criação de infraestruturas; (iii) introdução da monitorização benchmarking; (iv) revisão das
tabelas de preços para as cirurgias de ambulatório; (v) utilização de novos fármacos e, por
conseguinte, de novos procedimentos.
No que concerne aos incentivos financeiros e monitorização benchmarking os resultados
obtidos indicam que as medidas não surtiram, por efeito direto, os efeitos desejados – de
aumento da taxa de cirurgia de ambulatório. Já relativamente à reabilitação e criação de novas
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infraestruturas (em seis unidades/centros hospitalares), os resultados conseguidos sugerem a
falta de eficácia desta medida na maioria dos casos, quer no aumento da taxa, quer no acentuar
da tendência, tendo muitas vezes um efeito negativo da taxa de cirurgia de ambulatório
verificada.
Aludindo às demais medidas não foi possível retirar conclusões devido a limitações dos dados
existentes, pelo que se considera pertinente a realização de posterior análise desta matéria.
Realça-se a importância de se focar, nessa análise, a introdução de novos fármacos e aplicação
de novas técnicas que permitiram o alargamento do leque de procedimentos cirúrgicos
ambulatorizáveis.
Em conclusão, e tendo em conta as limitações já expostas, é de salientar que as medidas que
constituíram novos incentivos financeiros e de competição – ao nível da performance – parecem
não ter surtido um efeito direto desejado. No entanto, teoricamente, este tipo de medidas pode
ser visto como promotor de princípios de gestão mais direcionados para a eficiência e
cumprimento de objetivos, pelo que não deve ser de descurar a sua implementação. Já no plano
das infraestruturas sugere-se a reavaliação do tipo de intervenções realizadas, uma vez que estas
parecem não surtir efeitos positivos, tendo até, em alguns casos, causado a diminuição da taxa
de cirurgia de ambulatório, pelo menos no curto prazo. Finalmente, recorrendo à previsão
realizada para 2015, não se espera crescimento significativo da taxa, muito embora tal possa ser
resultado de um nível já elevado da primazia da cirurgia de ambulatório, em detrimento da
realização em regime de internamento.
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9 Despesa com medicamento em ambulatório
João Pedro Gomes, Pedro Pita Barros

9.1 Descrição do problema
Num contexto de crise económica e financeira, nacional e internacional, é importante perceber de que forma as
políticas implementadas influenciaram o curso dos acontecimentos e saber objetivamente quais foram os efeitos
das opções tomadas.
Este trabalho faz um levantamento e estuda o que aconteceu ao longo do mandato do XIX Governo
Constitucional da República Portuguesa em matéria de política do medicamento destinada ao mercado do
medicamento em ambulatório e no próprio mercado do medicamento em ambulatório.
O trabalho concentra-se na política do medicamento destinada ao mercado do medicamento em ambulatório e
ignora os medicamentos hospitalares. Ainda que a despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com a
comparticipação dos medicamentos vendidos em ambulatório não constitua a principal rubrica de despesa da
despesa pública de saúde, a despesa do SNS com a comparticipação dos medicamentos vendidos em ambulatório
representa, ainda assim, uma parte significativa da despesa pública de saúde. Em 2014, ela representava 15.1%
do orçamento regular do SNS.85 Além disso foi alvo de atenção em termos de medidas de forma muito
significativa durante este período, como será descrito adiante.
Este trabalho constitui apenas uma apreciação parcial da atuação governativa e do que aconteceu ao longo do
mandato do XIX Governo Constitucional da República Portuguesa porque se circunscreve ao período entre 2011
e 2014. Embora o XIX Governo Constitucional da República Portuguesa se mantenha funções ainda, pelo menos,
durante os primeiros nove meses do ano de 2015, o ano de 2015 ficou de fora da análise.86 Escolheu-se confinar a
análise ao período entre 2011 e 2014 porque o XIX Governo Constitucional da República Portuguesa tomou
posse no dia 21 de junho de 2011 e porque os últimos dados disponíveis, e simultaneamente fiáveis, são os dados
referentes a 2014.
Este trabalho beneficia ainda de um interesse acrescido porque uma parte considerável das opções de política
foram tomadas durante a vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), acordado entre
as autoridades portuguesas, a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional. O PAEF decorreu entre 2011 e
2014, ao longo de 36 meses, e expirou no dia 30 de junho de 2014.

9.2 Medidas adotadas
No Programa de Governo sobre política do medicamento destinada ao mercado do medicamento em ambulatório,
o XIX Governo Constitucional da República Portuguesa propõe-se (não por esta ordem):87
a) aperfeiçoar o sistema de preços e rever o sistema de comparticipação de medicamentos;
b) “aumentar a quota de mercado de medicamentos genéricos”;
c) “consagrar como regra a prescrição por Denominação Comum Internacional” (DCI);
d) “criar as condições para o avanço da dispensa de medicamentos em dose individual”;
85

Cálculos realizados com base na informação tornada pública e, ou, disponível pelo Ministério da Saúde e pelo Infarmed –
Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (Infarmed).
86
Segundo as notícias vindas a público e provenientes da Presidência da República Portuguesa, as próximas eleições legislativas, a
partir das quais emergirá o XX Governo Constitucional da República Portuguesa, só deverão acontecer no mês de outubro de 2015.
87
O texto do Programa do XIX Governo Constitucional da República Portuguesa sobre política do medicamento encontra-se
reproduzido no anexo a este documento.
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e) “controlar a utilização dos medicamentos agindo sobre a prescrição”;
f) desmaterializar a receita médica “em todo o tipo de receituário com comparticipação pública” e
implementar “um sistema ágil de monitorização do consumo de medicamentos”.
As medidas de política incidem sobre a definição dos preços, a comparticipação dos medicamentos, a
concorrência e a prescrição e a racionalização da prescrição e da compra de medicamentos.
A produção legislativa do XIX Governo Constitucional da República Portuguesa sobre política do medicamento
destinada ao mercado do medicamento em ambulatório reflete naturalmente as opções de política espelhadas no
Programa de Governo.88
Globalmente, ao longo de todo o mandato, existiu um esforço para a redução dos preços e das margens de
comercialização de todos os intervenientes.
Por força do Decreto-lei n.º 112/2011, de 29 de novembro, a partir de 1 de janeiro de 2012, passou a existir uma
nova metodologia para fixar os preços dos medicamentos sujeitos a receita médica e os preços dos medicamentos
não sujeitos a receita médica comparticipados. Passou a haver novas margens de comercialização para
armazenistas e farmácias e novos preços para os medicamentos genéricos. O preço máximo de venda ao público
(PVP) dos medicamentos genéricos passou a ser inferior no mínimo em 50% ao PVP do medicamento de
referência ou 25% se o preço de venda ao armazenista (PVA) for inferior a 10 euros.89
Depois, os países de referência passaram a ser Espanha, Itália e Eslovénia. A Portaria n.º 91/2013, de 28 de
fevereiro, alterou depois os países de referência para Espanha, França e Eslováquia e a Portaria n.º 335/2013, de
15 de novembro, alterou novamente os países de referência para Espanha, França e Eslovénia. Com a aplicação
dos novos países de referência, houve sucessivas revisões em baixa dos preços dos medicamentos de marca.
Ainda sobre os preços, o Decreto-lei n.º 19/2014, de 5 de fevereiro, alterou as margens de comercialização.
Importa referir também a assinatura, em 14 de maio de 2012, de um acordo entre o XIX Governo Constitucional
da República Portuguesa e a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA). Este acordo
comprometeu as empresas associadas da APIFARMA a colaborar no sentido de reduzir a despesa pública com
medicamentos com objetivos quantificados. Anualmente, têm sido assinados acordos sucessivos de teor
semelhante. Além disso, existiu um esforço para aumentar a quota de mercado dos medicamentos genéricos e
para aumentar a concorrência no mercado do medicamento em ambulatório.
A Lei n.º 11/2012, de 8 de março, determinou que a prescrição de medicamentos passasse a incluir a DCI da
substância ativa e que passasse a ser feita por via electrónica, salvo os casos excecionais previstos.90
A prescrição dos medicamentos através da DCI da substância ativa pretendeu aumentar a oferta de medicamentos
e a concorrência no mercado do medicamento em ambulatório e, com isto, aumentar a pressão no sentido de
existirem reduções suplementares dos preços dos medicamentos, desta vez, por força do mercado. Esta pressão
existe quando os utentes mais sensíveis aos preços passam a comprar os medicamentos mais baratos desde que
estes produzam os mesmos benefícios de saúde do que os medicamentos mais caros.
Finalmente, a prescrição dos medicamentos por via electrónica permite monitorizar a prescrição dos
medicamentos e pode constituir um bom incentivo para que, caso ainda não o façam, os médicos passem a

88

No anexo a este documento, encontra-se uma enumeração das alterações legislativas do XIX Governo Constitucional da República
Portuguesa sobre política do medicamento destinada ao mercado do medicamento em ambulatório entre 2011 e 2014.
89
O Decreto-lei n.º 112/2011, de 29 de novembro foi posteriormente alterado pelos Decreto-lei n.º 152/2012, de 12 de julho,
Decreto-lei n.º 34/2013, de 27 de fevereiro, e Decreto-lei n.º 19/2014, de 25 de fevereiro.
90
A Lei n.º 11 de 2012, de 8 de março, é uma iniciativa e foi aprovada pela Assembleia da República. A Portaria n.º 137-A/2012
regulamenta a Lei n.º 11/2012, de 8 de março.
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prescrever os medicamentos e os meios complementares de diagnóstico e terapêutica com base nas orientações
internacionais de prescrição que, quase por definição, são seguramente mais racionais.

9.3 Metodologia
Em termos metodológicos, são necessários vários passos. Primeiro, fazemos um levantamento das opções de
política do medicamento do XIX Governo Constitucional da República Portuguesa destinada ao mercado do
medicamento em ambulatório. Para este efeito, recorremos ao Programa de Governo, para termos um
enquadramento geral, e das alterações legislativas que o XIX Governo Constitucional da República Portuguesa
produziu, entre 2011 e 2014, sobre a matéria em apreço.
Segundo, estudamos as despesas com medicamentos vendidos em ambulatório ao longo do período em análise e
decompomo-las fazendo a separação entre efeito preço, efeito quantidade (consumos) e efeito composição
(entrada e saída de medicamentos) para compreender qual foi o contributo de cada componente. Existem três
tipos de despesas com medicamentos vendidos em ambulatório que são relevantes discutir: a despesa total, a
despesa do SNS e a despesa do utente.
Os dados foram fornecidos pelo Infarmed. O Infarmed forneceu os dados das vendas anuais de medicamentos
(despesa total, valores comparticipados pelo SNS e número de embalagens vendidas) no mercado do SNS entre
2010 e 2014. Os dados vieram com informação detalhada por medicamento.
Os cálculos, as figuras e as tabelas são da nossa inteira responsabilidade. O tratamento dos dados consistiu
essencialmente em fazer análises gráficas e análises descritivas dos dados.
Terceiro, depois de conhecer as opções de política e a produção legislativa do Governo, e depois de, através da
análise dos dados, saber exatamente o que aconteceu, cruzamos as opções de política e a produção legislativa
com os dados observados e retiramos conclusões sobre os efeitos que a política do medicamento do XIX Governo
Constitucional da República Portuguesa destinada ao mercado do medicamento em ambulatório teve
objetivamente.
A análise tem como ponto de partida a variação da despesa em medicamentos (de ambulatório) de um período
para outro. Para calcular as variações percentuais, utilizou-se a fórmula habitual, que se reproduz para introduzir
a notação usada na decomposição:
! !
!∈! 𝑞! 𝑝!

!!! !!!
𝑝!
!∈!!! 𝑞!
×100
!!! !!!
𝑝!
!∈!!! 𝑞!

−

Onde:
•

𝑝!! é genericamente o preço (total, do SNS ou pago pelo utente) por cada embalagem do medicamento 𝑖
vendida em ambulatório no ano 𝑡

•

𝑞!! é a quantidade de embalagens do medicamento 𝑖 vendidas em ambulatório no ano 𝑡

É proposta uma decomposição da variação da despesa do SNS com medicamentos vendidos em ambulatório em
efeito preço, efeito quantidade e efeito composição da carteira de medicamentos presentes no mercado através da
aplicação das seguintes fórmulas:
p!! − p!!!
q!!!
!
!

•

Efeito preço na despesa =

•

Efeito quantidade na despesa =

•

Efeito composição = Efeito entrada de medicamentos – Efeito saída de medicamentos

!∈ !!!∩!

!∈ !!!∩!

q!! − q!!!
p!!
!
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•

Efeito entrada de medicamentos =

•

Efeito saída de medicamentos =

!∈!\ !!!∩!
!∈!!!\ !!!∩!

q!! p!!
!!!
q!!!
! p!

Onde:
•

𝑝!! é o valor comparticipado pelo SNS por cada embalagem do medicamento 𝑖 vendida em ambulatório
no ano 𝑡

•

𝑞!! é a quantidade de embalagens do medicamento 𝑖 vendidas em ambulatório no ano 𝑡

Estas fórmulas decorrem do seguinte raciocínio. Seja !∈! 𝑞!! 𝑝!! a despesa do SNS com medicamentos vendidos
em ambulatório no ano 𝑡. Usando esta notação, a variação da despesa do SNS com medicamentos vendidos em
ambulatório do ano 𝑡 − 1 para o ano 𝑡 pode ser escrita da seguinte forma:
𝑞!! 𝑝!! −
!∈!

𝑞!!!! 𝑝!!!!
!∈!!!

Esta expressão pode ainda ser reescrita como:
𝑞!! 𝑝!! − 𝑞!!!! 𝑝!!!! +
!∈ !!!∩!

𝑞!! 𝑝!! −
!∈!\ !!!∩!

𝑞!!!! 𝑝!!!!
!∈!!!\ !!!∩!

Rearranjando, a variação da despesa de um ano para o outro pode também ser escrita da seguinte maneira:
𝑝!! − 𝑝!!!! 𝑞!!!! + 𝑞!! − 𝑞!!!! 𝑝!! +
!∈ !!!∩!

𝑞!! 𝑝!! −
!∈!\ !!!∩!

𝑞!!!! 𝑝!!!!
!∈!!!\ !!!∩!

Esta forma de escrever a variação da despesa de um ano para o outro revela bem como a variação da despesa é o
somatório do efeito preço, do efeito quantidade e do efeito composição. Estes diferentes elementos correspondem
aos seguintes efeitos. O efeito preço é obtido mantendo os consumos de medicamentos constantes, e calculando a
despesa adicional (positiva ou negativa) necessária para adquirir o mesmo conjunto de medicamentos do ano
anterior. Corresponde ao primeiro termo no somatório sobre o conjunto de medicamentos que está presente nos
dois anos. O efeito quantidade é o valor da despesa adicional, aos preços do ano, do aumento de consumo do ano
anterior para o presente ano. O efeito quantidade poderia ser definido, em alternativa, como o valor do acréscimo
da despesa, aos preços do ano anterior, decorrente do aumento da quantidade consumida de medicamentos. Nesse
caso, deveria ser adicionada à decomposição um termo relacionado com as variações de preços e de quantidades
de um período para o outro. O penúltimo termo corresponde à variação de despesa que se encontra associada com
a entrada de novos medicamentos (despesa em medicamentos que estão presentes num ano mas não estavam no
mercado no ano anterior) e o termo final é a redução de despesa por saída de medicamentos (estavam presentes
no ano anterior mas não no ano presente). A soma destes dois efeitos é denominado efeito de composição de
mercado.

9.4 Avaliação dos resultados das medidas
9.4.1 Despesa com medicamentos vendidos em ambulatório
A figura 9.1 mostra a evolução das despesas com medicamentos vendidos em ambulatório ao longo do período
em análise. Globalmente, vê-se que a evolução das curvas é bastante semelhante.
A despesa total com medicamentos vendidos em ambulatório desceu de 2125 milhões de euros em 2011 para
1873 milhões de euros em 2014. Esta foi uma descida de 252 milhões de euros em valor absoluto ou 11.8% em
termos relativos. A despesa do SNS com medicamentos comparticipados no mercado do medicamento em
ambulatório desceu de 1326 milhões de euros em 2011 para 1170 milhões de euros em 2014. Isto correspondeu a
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uma redução de 156 milhões de euros em valor absoluto ou 11.7% em termos relativos. A despesa dos utentes
com medicamentos vendidos em ambulatório desceu de 799 milhões de euros em 2011 para 703 milhões de euros
em 2014. Esta foi uma diminuição de 96 milhões de euros em valor absoluto ou 12.0% em termos relativos.
Figura 9.1. Despesas com medicamentos vendidos em ambulatório, 2011-2014 (M€)

2125

1326
799

2011

1856

1850

1873

1173

1160

1170

683

689

703

2012

2013

2014

total

sns

utente

Fonte: Infarmed, cálculos próprios
A despesa dos utentes foi a despesa que mais aumentou (+1.1%) e a despesa do SNS foi a despesa que menos
aumentou (+0.8%) de um ano para o outro. O aumento da despesa total (+1.1%) cifrou-se entre o aumento da
despesa do SNS e a despesa do utente.
A figura 9.2 decompõe percentualmente a despesa total em despesa do SNS e em despesa do utente e mostra
como cada componente evolui ao longo do tempo. Entre 2011 e 2014, o peso relativo da despesa do SNS na
despesa total com medicamentos vendidos em ambulatório oscilou entre 62.4% e 63.2% e, por esta razão,
praticamente não se alterou. Em 2011, a comparticipação do SNS correspondia a 62.4% da despesa total com
medicamentos vendidos em ambulatório. Em 2014, representava 62.5%. O peso relativo do copagamento dos
utentes na compra de medicamentos vendidos em ambulatório oscilou entre 36.8% e 37.6%. O peso relativo do
copagamento dos utentes também quase não se alterou entre 2011 e 2014. Em 2011, o copagamento dos utentes
representava 37.6% da despesa total com medicamentos vendidos em ambulatório. Em 2014, correspondia a
37.5%. É lícito daqui concluir que as políticas do medicamento não tiveram como objecto nem como efeito
alterar a cobertura financeira dada pelo Serviço Nacional de Saúde.
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Figura 9.2. Composição da despesa total com medicamentos vendidos em ambulatório, 2011-2014 (%)
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Fonte: Infarmed, cálculos próprios

9.4.2 Efeito preço: PVP, valor comparticipado e encargo para o utente
A figura 9.3 mostra a evolução do PVP médio, do valor médio comparticipado pelo SNS por embalagem, e do
encargo médio por embalagem para o utente. Estes valores correspondem aos valores médios, i.e. às médias
aritmética simples, respetivamente das despesas totais, das despesas dos SNS e das despesas do utente com cada
medicamento individualmente, divididas pelo número de embalagens consumidas do medicamento em questão.
De uma forma geral, as curvas evoluem de modo semelhante e no sentido descendente. O PVP médio desceu de
16.48 euros em 2011 para 13.24 euros em 2014. Esta foi uma redução de 3.25 euros em valor absoluto ou 19.7%
em termos relativos.
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Figura 9.3: PVP do medicamento vendido em ambulatório, valor comparticipado e encargo para o utente, 20112014 (valores médios, €)
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Fonte: Infarmed, Cálculos próprios
O valor médio comparticipado pelo SNS desceu de 10.49 euros em 2011 para 8.56 euros em 2014. Esta foi uma
descida de 1.94 euros em valor absoluto ou 18.5% em termos relativos. O encargo médio para o utente desceu de
5.99 euros em 2011 para 4.68 euros em 2014. Isto correspondeu a uma diminuição de 1.31 euros em valor
absoluto ou 21.9% em termos relativos.
A evolução destes preços não foi constante ao longo do período em análise. As descidas mais significativas
aconteceram entre 2011 e 2012. A magnitude das descidas vai depois diminuindo nos anos seguintes e diminui
mais à medida que o tempo passa. Entre 2011 e 2012, o encargo para o utente registou a maior descida (-14.6%),
seguido do PVP (-13.9%), e do valor comparticipado pelo SNS (-13.6%). Entre 2012 e 2013, o encargo para o
utente voltou a registar a maior descida (-5.9%), seguido do PVP (-5.2%) e do valor comparticipado pelo SNS (4.8%). Entre 2013 e 2014, o encargo para o utente registou, uma vez mais, a maior descida (-1.4%), seguido do
PVP (-0.5%). Isto significa que o valor comparticipado pelo SNS praticamente não se alterou.

9.4.3 Efeito quantidade: embalagens
A figura 9.4 mostra a evolução do número de embalagens de medicamentos vendidos em ambulatório durante o
período em análise. O consumo de embalagens de medicamentos vendidos em ambulatório aumentou de 139.9
milhões de embalagens vendidas em 2011 para mais de 153 milhões de embalagens vendidas em 2014. Este foi
um aumento de 13.2 milhões de embalagens consumidas em valor absoluto ou 9.4% em termos relativos. Entre
2011 e 2014, o consumo de embalagens de medicamentos vendidos em ambulatório aumentou todos os anos. No
entanto, os aumentos não foram constantes. O maior aumento registou-se entre 2012 e 2013 e foi um aumento de
6.5%. Entre 2013 e 2014, também houve um aumento do consumo de embalagens. De 2013 para 2014, o
consumo de embalagens aumentou 2.6%. Entre 2011 e 2012, o aumento foi residual e cifrou-se nos 0.1%.
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Figura 9.4: Consumo de embalagens de medicamentos vendidos em ambulatório, 2011-2014 (unidades)
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Fonte: Infarmed, Cálculos próprios
Se não tiver existido nenhuma alteração do número médio de comprimidos por embalagem, podemos concluir
que houve um aumento do consumo de medicamentos. Em termos agregados, como a despesa desceu, o efeito de
redução do preço médio foi mais forte que o efeito de aumento de quantidades. Há, igualmente, outros efeitos
presentes, pois o ano em que os preços mais desceram foi também o ano em que a quantidade cresceu menos (e
se apenas a sensibilidade ao preço fosse o elemento chave para o consumo, este deveria ter aumentado mais
quando o preço desceu mais). É de ter em conta que os anos de 2011 e 2012 foram os anos de maior pressão de
ajustamento macroeconómico em Portugal e quando foram tomadas medidas de corte da despesa pública
afectando salários e pensões. Embora a existência de restrições de acesso ao medicamento tenha que ser feita
comparando o consumo efetivo com o consumo necessário, a evolução das quantidades consumidas não sugere
que tenha existido um efeito de limitação da procura por esta via.

9.4.4 Efeito composição: entradas e saídas de medicamentos
A figura 9.5 apresenta a evolução do número de medicamentos que venderam quantidades positivas de
embalagens no mercado do medicamento em ambulatório e que foram comparticipados pelo SNS entre 2011 e
2014. A evolução registada indica que todos os anos se adicionaram medicamentos à cobertura fornecida pelo
Serviço Nacional de Saúde. Vários desses medicamentos terão sido nas mesmas áreas terapêuticas, e parte será
entrada de genéricos. Em qualquer caso, manteve-se uma dinâmica de entrada de novos produtos, mesmo que
nem todos os que pretendiam entrar no mercado o tenham feito.91

91

O aspecto de entrada e restrições administrativas à entrada será detalhado nos capítulos seguintes.
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Figura 9.5. Dimensão do mercado do medicamento em ambulatório, medida em número de medicamentos, 20112014 (unidades)
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Fonte: Infarmed, Cálculos próprios
Globalmente, observa-se que o número de medicamentos aumentou de forma regular todos os anos. Em 2011,
existiam 9501 medicamentos no mercado do medicamento em ambulatório. Em 2014, eram 10467. Entre 2011 e
2014, o mercado do medicamento em ambulatório passou a registar mais 966 medicamentos.
Durante o período em análise, o número de entradas de medicamentos diminuiu ao longo do tempo e o número
de saídas de medicamentos aumentou durante o mesmo período. O saldo líquido de crescimento do número de
medicamentos em ambulatório foi positivo, embora a abrandar. Esta evolução pode indicar que a dimensão do
mercado do medicamento em ambulatório, medida em número de medicamentos, pode estar a estabilizar. Por
outras palavras, o mercado do medicamento em ambulatório pode ter ajustado às alterações legislativas e ter
atingido um novo ponto estável. 92 Alternativamente, pode estar a refletir uma política mais apertada em termos
de aprovação de comparticipações de medicamentos em ambulatório.
A figura 9.6 apresenta o número total de novos medicamentos que entraram anualmente no mercado do
medicamento em ambulatório entre 2011 e 2014, e decompõe este número total em número de novos
medicamentos genéricos e em número de novos medicamentos de marca. a figura 9.4 considera os medicamentos
que saíram anualmente do mercado.

92

Naturalmente, precisaríamos de uma série temporal maior para podermos ter a certeza disto.
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Figura 9.6: Entradas no mercado do medicamento em ambulatório, 2011-2014 (unidades)
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Fonte: Infarmed, Cálculos próprios
Figura 9.7: Saídas no mercado do medicamento em ambulatório, 2011-2014 (unidades)
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Fonte: Infarmed, Cálculos próprios
Além disso, entre 2011 e 2014, as entradas de novos medicamentos foram sobretudo constituídas por
medicamentos genéricos. Em termos relativos, os medicamentos genéricos representaram anualmente sempre
mais de 70% das entradas de novos medicamentos no mercado. Os genéricos são dos que mais entram mas
também são dos que mais saem, sobretudo nos anos mais recentes, depois da forte redução de preços verificada.
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Figura 9.8: Saldo das entradas e das saídas de medicamentos no mercado do medicamento em ambulatório, 20112014 (unidades)
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Fonte: Infarmed, Cálculos próprios
O facto de o saldo das entradas e das saídas de medicamentos de marca ser negativo indica que saíram mais
medicamentos de marca do mercado do que entraram, enquanto os medicamentos genéricos apresentam um saldo
positivo de entrada, mesmo num contexto de preços mais baixos do que no início do período. Esta evolução
sugere a tendência de uma maior concorrência neste segmento de mercado.
A informação da tabela 9.1 é consistente com a percepção de estabilização de mercado. Apresentam
respetivamente o número e a proporção de medicamentos que permaneceu no mercado do medicamento em
ambulatório de um ano para o(s) outro(s) entre 2011 e 2014.
Tabela 9.1: Número/proporção de medicamentos que continuaram no mercado do medicamento em ambulatório
de um ano para o outro, 2011-2014 (unidades/%)
Ano inicial / ano final
2012
2013
2014
2011
2012

8874 (89,0%)

8189 (79,6%)

7579 (72,4%)

9201 (89,4%)

8498 (81,2%)

2013

9413 (89,9%)
Fonte: Infarmed, Cálculos próprios

A tabela 9.1 indica que 8874 medicamentos, que já se encontravam no mercado do medicamento em ambulatório
em 2011, também continuaram no mercado em 2012. Isto corresponde a dizer que 89.0% dos medicamentos que
constituíram o mercado do medicamento em ambulatório em 2012 também fizeram parte do mercado do
medicamento em ambulatório em 2011. Ao final de três anos, 72,4% dos medicamentos estava ainda no mercado,
significando que 27,6% dos que estavam no mercado em 2011 saíram.
A tabela 9.2 apresenta o aumento da despesa do SNS que ocorreu por consequência da entrada de novos
medicamentos no mercado do medicamento em ambulatório, a redução da despesa do SNS que ocorreu por
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consequência da saída de medicamentos do mercado e o saldo dessas variações (assumindo que os restantes
consumos se teriam mantido idênticos ao verificado).
Tabela 9.2: Variação da despesa do SNS que resultou da entrada e da saída de medicamentos, 2011-2014 (M€)
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Entradas

13.5

18.4

24.8

Saídas

-0.1

-0.1

-0.5

Saldo

13.4

18.3

24.3

Fonte: Infarmed, Cálculos próprios
Globalmente, a despesa do SNS com medicamentos comparticipados no mercado do medicamento em
ambulatório foi maior do que seria se não tivesse acontecido a entrada e a saída de medicamentos. Os
medicamentos que saíram praticamente não tiveram impacto na despesa do SNS. Sem este efeito composição, a
despesa do SNS com medicamentos comparticipados no mercado do medicamento em ambulatório teria descido
de 1326 milhões de euros em 2011 para 1114 milhões de euros. Isto teria correspondido a uma redução de 212
milhões de euros em valor absoluto ou 16% em termos relativos, i.e. a uma redução adicional de 56 milhões de
euros em valor absoluto cumulativo (4.2% em termos relativos).93
A tabela 9.3 apresenta o aumento do consumo de embalagens de medicamentos vendidos em ambulatório e
comparticipados pelo SNS que ocorreu por consequência da entrada de novos medicamentos no mercado, mostra
qual foi a redução do consumo de embalagens vendidas que ocorreu por consequência da saída de medicamentos
do mercado e mostra qual foi o saldo da variação do consumo de embalagens de medicamentos vendidos em
ambulatório que resultou da entrada e da saída de medicamentos.
Tabela 9.3: Variação da consumo de embalagens que resultou da entrada e da saída de medicamentos, 2011-2014
(unidades)
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Entradas

1,723,672

1,728,298

1,881,253

Saídas

-13,133

-10,755

-75,613

Saldo

1,710,539

1,717,543

1,805,640

Fonte: Infarmed, Cálculos próprios
Observa-se que, entre 2011 e 2014, o consumo de embalagens de medicamentos vendidos em ambulatório teria
sido inferior se não tivesse ocorrido a entrada e a saída de medicamentos (assumindo ausência de efeitos de
substituição entre medicamentos).
A tabela 9.4 apresenta a despesa do SNS com os medicamentos vendidos em ambulatório que estiveram no
mercado ao longo de todo o período em análise, i.e. entre 2011 e 2014, e mostra como, em termos de despesa,
evoluiu o peso relativo destes medicamentos na despesa do SNS com medicamentos vendidos em ambulatório.

93

Esta estimativa é um limite superior ao efeito, uma vez que os novos medicamentos poderão ter substituído consumos de outros
medicamentos que teriam existido caso não ocorresse entrada. Não houve possibilidade de quantificar eventuais efeitos de substituição que
pudessem estar presentes.

118

Nova Healthcare Initiative – Research / Universidade Nova de Lisboa

Tabela 9.4: Despesa do SNS com os medicamentos que estiveram no mercado entre 2011 e 2014 (M€ e % na
despesa total do SNS com medicamentos vendidos em ambulatório)
M€
%
2011

1316.7

99.3

2012

1156.2

98.6

2013

1098.0

94.6

2014

1053.6

90.0

Fonte: Infarmed, Cálculos próprios

9.5 A decomposição da evolução da despesa com medicamentos
A tabela 9.5 apresenta uma decomposição quantificada da variação da despesa do SNS com medicamentos
vendidos em ambulatório em efeito preço, efeito quantidade e efeito composição. O efeito composição é ainda
decomposto em efeito entrada de medicamentos no mercado e em efeito saída de medicamentos do mercado. O
efeito composição, i.e. a variação da despesa do SNS que resultou da entrada e de saída de medicamentos, é igual
à diferença entre o efeito entrada, i.e. a variação da despesa do SNS que resultou da entrada de medicamentos no
mercado, e o efeito saída, i.e. a variação da despesa do SNS que resultou da saída de medicamentos do mercado.
Na tabela 9.5, os valores da variação da despesa são iguais às diferenças anuais dos valores da despesa do SNS da
figura 9.1. Os restantes valores, em milhões de euros, resultam diretamente da aplicação das fórmulas de
decomposição da variação da despesa. Os valores percentuais são iguais ao rácio dos valores que resultam das
fórmulas sobre a variação da despesa.
Tabela 9.5 Decomposição da variação da despesa do SNS com medicamentos vendidos em ambulatório em efeito
preço, efeito quantidade e efeito composição, 2011-2014 (M€ e % na despesa total do SNS com medicamentos
vendidos em ambulatório)
2011-2012
2012-2013
2013-2014
M€

%

M€

%

M€

%

-204.9

134.0

-107.5

836.0

-60.3

-594.9

Efeito quantidade (2)

38.5

-25.2

76.3

-593.6

46.1

455.0

Efeito entrada

13.5

-8.8

18.4

-143.5

24.8

244.8

Efeito saída

0.1

0.0

0.1

-1.1

0.5

4.9

Efeito composição (3)

13.4

-8.8

18.3

-142.4

24.3

239.9

-152.9

100.0

-12.9

100.0

10.1

100.0

Efeito preço (1)

Total (1) + (2) + (3)

Fonte: Infarmed, Cálculos próprios
Entre 2011 e 2012, e entre 2012 e 2013, a variação da despesa e o efeito preço têm o mesmo sinal e a variação da
despesa tem o sinal inverso do sinal do efeito quantidade e do efeito composição. Isto significa que, nestes anos,
a variação da despesa resultou sobretudo do efeito preço, que foi muito forte e que mais do que compensou o
efeito quantidade e o efeito composição. A tabela 9.5 mostra também que, entre 2013 e 2014, a variação da
despesa e o efeito preço têm sinais opostos e que a variação da despesa, o efeito quantidade e o efeito composição
têm o mesmo sinal. Isto significa que, entre 2013 e 2014, a variação da despesa resultou sobretudo do efeito
quantidade e do efeito composição e que o efeito preço não foi suficientemente forte para os contrariar. O efeito
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composição resulta principalmente do efeito da entrada de medicamentos no mercado, que foi sempre mais forte
do que o efeito da saída de medicamentos do mercado.

9.6 Conclusão e implicações
Num período de crise económica e financeira, como o vivido entre 2011-2014, durante o qual é especialmente
importante discutir as opções de política que devem ser tomadas para viabilizar a sustentabilidade do SNS,
interessa compreender quais foram as consequências das políticas adotadas. Entre 2011 e 2014, as despesas com
medicamentos vendidas em ambulatório – total, do SNS com as comparticipações dos medicamentos, e do utente
– diminuíram aproximadamente 12%.
Esta diminuição foi a consequência de uma grande descida dos preços dos medicamentos que conseguiu
contrariar o aumento do consumo sobre a despesa total, e sobre a despesa pública em medicamentos. O aumento
do consumo de medicamentos aconteceu por duas vias. Por um lado, houve um aumento do consumo dos
medicamentos que já existiam no mercado. Por outro lado, novos medicamentos que entraram entretanto no
mercado contribuíram também para a expansão do consumo.
Entre 2011 e 2014, o PVP médio dos medicamentos vendidos em ambulatório caiu quase 20%, o valor médio
comparticipado pelo SNS caiu quase 19% e o encargo médio para o utente caiu quase 22%. O consumo de
embalagens de medicamentos vendidos em ambulatório cresceu mais de 9%.94 O número de medicamentos
presentes no mercado do medicamento em ambulatório cresceu mais de 10%.95 Além disso, o peso relativo da
comparticipação do SNS na despesa total com medicamentos praticamente não se alterou neste período. A
diminuição da despesa decorreu assim de reduções de preço e não de diminuição de acesso ao medicamento. A
diminuição da despesa pública com medicamentos não assentou na redução da comparticipação do Serviço
Nacional de Saúde.
Entre 2011 e 2014, houve um aumento do número total de medicamentos genéricos no mercado e uma
diminuição do número total de medicamentos de marca. Os medicamentos genéricos representaram anualmente
sempre mais de 70% das entradas de novos medicamentos no mercado e, por cada medicamento de marca que
saiu do mercado, entraram, entre mais de 4 e 5 medicamentos genéricos.
Em termos de dinâmica de mercado, houve cada vez menos entradas de novos medicamentos no mercado, cada
vez menos saídas de medicamentos do mercado, e o número de medicamentos que permaneceram no mercado
por mais anos aumentou. Tudo isto sugere que o mercado do medicamento em ambulatório está a estabilizar.
Finalmente, várias das medidas adoptadas foram no sentido de aumentar a concorrência no mercado do
medicamento em ambulatório, nomeadamente através da prescrição por DCI da substância ativa e do aumento da
quota de mercado dos medicamentos genéricos. Ainda que desconheçamos se existiam metas quantitativas para
atingir, os dados indicam que qualitativamente os objetivos foram largamente atingidos.

94

Não temos conhecimento de nenhuma alteração generalizada do número de comprimidos por embalagem pelo que concluímos que
houve um aumento do consumo de medicamentos.
95
Embora a curva do aumento do consumo de embalagens e a curva do aumento do número de medicamentos no mercado do
medicamento em ambulatório não se sobreponham, elas seguem a mesma tendência. Em 2014, consumiu-se mais 9% de embalagens do
que em 2011 e o mercado do medicamento em ambulatório contou com mais 10% de medicamentos. No futuro, pode valer a pena estudar
se foi o aumento do consumo que induziu o aumento da oferta ou se foi o contrário.
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10 Medicamentos genéricos: crescimento e efeitos
Filipe Correia, Pedro Pita Barros
“aumentar a quota de mercado de medicamentos genéricos pela normalização jurídica das patentes
através da alteração do sistema de preços de referência, a fim de criar condições para a duplicação do
mercado de genéricos” Programa do XIX Governo Constitucional, p. 83.

10.1 Problema em Estudo
Tendo em vista o uso eficiente e racional dos recursos disponíveis, um dos objectivos fixados no Programa do
XIX Governo Constitucional é, entre outros, o objectivo estratégico que visa a sustentabilidade económica e
financeira do Sistema Nacional de Saúde, sendo assim definido um dos objectivos globais: a redução da despesa
pública com medicamentos.
No âmbito da Política do Medicamento, este objectivo é procurado através da aplicação de orientações
terapêuticas na prescrição, com base na farmacologia clínica e na análise económica de custo-efetividade; no
aumento da quota de mercado de medicamentos genéricos; na criação de condições para a dispensa de
medicamentos em dose individual; e na desmaterialização da receita médica, possibilitando a monitorização do
consumo de medicamentos, conseguindo assim um controlo mais apurado dos encargos para o Estado e para o
cidadão; e na redução de barreiras à entrada de genéricos, na litigância de patentes.
O problema analisado neste capítulo é o aumento da quota de mercado de medicamentos genéricos, descrito no
Programa do XIX Governo Constitucional, como:
“Aumentar a quota de mercado de medicamentos genéricos pela normalização jurídica das patentes através da
alteração do sistema de preços de referência, a fim de criar condições para a duplicação do mercado de
genéricos e esforço da qualidade da informação dos dados de bio-equivalência dos medicamentos genéricos
relativamente aos de referência, aumentando a segurança dos prescritores e dos utilizadores face a este grupo
de medicamentos”
Não sendo totalmente claro o que se entende por duplicação do mercado de genéricos, toma-se como sendo um
aumento de 100% na respectiva quota de mercado em quantidade no mercado total de medicamentos (outras
interpretações serão duplicação em valor das vendas de medicamentos genéricos, duplicação das quantidades
vendidas definindo quantidade por número de embalagens, aumento de 100% da quota de mercado em valor,
etc.).
A redução da despesa pública com medicamentos constitui também uma das metas do Memorando de
Entendimento (MoU) de Maio de 2011, que estabelece valores-alvo para essa despesa pública farmacêutica,
através da promoção dos genéricos, e da redefinição das regras com as quais se estabelece o preço de referência
de novos produtos farmacêuticos. Algumas medidas são mencionadas em Barros (2012), como o preço máximo
do primeiro genérico a entrar ter de ser 50% mais barato que o medicamento original correspondente ou a
obrigatoriedade das farmácias terem que ter disponíveis pelo menos três dos cinco produtos mais baratos de cada
grupo homogéneo.
Os medicamentos genéricos devem apresentar bioequivalência face aos medicamentos de referência, isto é,
fornecer o mesmo tipo de benefícios ao utente. A importância deste tipo de medicamento numa economia que
recupera de um programa de ajustamento é elevada. Permite que mesmo entre cortes na despesa na saúde, e
reduções do poder de compra do utente, se obtenha o mesmo benefício de saúde a um menor custo.
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Assim, os medicamentos genéricos são uma fonte de poupança, quer para o utente, quer para o Sistema de Saúde,
sem perda de funcionalidade. Segundo Kanavos et. al. (2008), o seu menor custo deriva do facto de que estes só
entram no mercado depois da patente do medicamento original expirar, não estando sujeitos ao mesmo nível de
custos de I&D, logo o preço não precisa de recuperar os custos de investigação e desenvolvimento de um novo
produto.
Porém, esta entrada de medicamentos genéricos, concorrentes, a um menor preço no mercado, nem sempre tem
de provocar a descida esperada no preço do medicamento original96 – o Paradoxo dos Genéricos, como Scherer
(1993) explica, utilizando dois argumentos institucionais: (i) os prescritores não sentem o custo que o utente
suporta, são criaturas de hábito, e avessos ao risco, e prescrevem o medicamento de referência, mesmo quando há
genéricos alternativos muito mais baratos, (ii) mesmo havendo políticas que incentivam à utilização de genéricos,
os utentes não possuem o conhecimento necessário para avaliar as alternativas e os riscos de substituírem o
medicamento de referência pelo genérico.
No caso de Portugal, os mecanismos de regulação sobre os preços dos medicamentos impedem que o efeito que
foi inicialmente observado noutros mercados de aumento do preço do medicamento original depois da entrada no
mercado de medicamentos genéricos. De qualquer modo, e apesar do impulso dado no início do milénio, o ritmo
de crescimento dos medicamentos genéricos em Portugal situava-se abaixo do que era observado noutros países
(Simoens, 2009).

10.2 Medidas Adoptadas
Para alcançar o objectivo proposto, várias medidas foram delineadas, quer no próprio Programa do Governo
mencionado acima, quer no MoU, quer no decorrer dos anos, nos vários Relatórios do Orçamento de Estado
(OE). As medidas adoptadas durante a presente legislatura surgem no seguimento de medidas tomadas pelo
Governo imediatamente anterior, com efeitos que se podem estender até ao período de interesse, 2011-2015. É
assim útil conhecer as medidas prévias à presente legislatura, bem como, naturalmente, as da legislatura 20112015.
Começando por analisar o OE de 2008 (p.254), no que diz respeito às medidas tomadas, é estabelecido o novo
regime jurídico para as farmácias, e a permissão de novas farmácias nos hospitais, e são “adoptadas medidas de
incentivo à prescrição de medicamentos genéricos”.
No OE de 2009 (p.277), são “introduzidas medidas de incentivo à prescrição de medicamentos genéricos,
avançando-se para o fornecimento de medicamentos prescritos em unidose nas farmácias dos hospitais.”. É
ainda delineado um programa vertical de financiamento do Programa do Medicamento Hospitalar, promove-se o
funcionamento em contínuo das farmácias de venda ao público nos hospitais do SNS, e são lançados concursos
para novas farmácias.
No ano de 2010 (p. 190, Artigo 139ª, ponto 2), é reportado no OE que “O Governo toma as medidas necessárias
para controlar a despesa em medicamentos dispensados em ambulatório, nomeadamente pela promoção de
medicamentos genéricos e correção de distorções no mercado”.
Em Outubro de 2010 (p.268), o OE para 2011 menciona o aumento do acesso ao medicamento, criando farmácias
“em todos os hospitais do SNS com serviço de urgência, a desmaterialização do circuito administrativo do
medicamento e a continuação da promoção do recurso a medicamentos genéricos”. São ainda apresentadas
medidas de racionalização de recursos para a Saúde, das quais se destacam: a redução das comparticipações, a
redução do preço dos medicamentos comparticipados em 6%, e a alteração do cálculo do preço de referência,
tendo este passado a corresponder à média dos cinco medicamentos mais baratos existentes no mercado, por
grupo homogéneo, deixando de corresponder ao PVP do genérico de preço mais elevado.
96

Evidência do Paradoxo dos Genéricos pode ser encontrada em Regan (2008)
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O MoU de Maio de 2011, começa por mencionar, como política orçamental para o ano de 2012, no ponto 1.10.:
“Controlar os custos no sector da saúde (...) obtendo poupanças de 550 milhões de euros.”. No que diz respeito
à política orçamental para 2013, a medida passa por uma redução da despesa, segundo o ponto 1.29, no “sector
da saúde: 375 milhões de euros.”.
Na secção destinada às políticas de Saúde deste documento, é definido como objectivo “(...) gerar poupanças
adicionais na área dos medicamentos para reduzir a despesa pública com medicamentos para 1.25% do PIB até
final de 2012 e para cerca de 1% do PIB em 2013 (...)”. São delineadas medidas para a definição de preços e
comparticipação de medicamentos, prescrição e monitorização da prescrição, e de alteração da legislação que
regula a atividade das farmácias.
No ano de 2012 (p.192), várias medidas na área do medicamento são tomadas, como “Promoção da prescrição
de genéricos pelos médicos, através do reforço da monitorização da prescrição, bem como através da promoção
da prescrição por Denominação Comum Internacional (DCI)”; “Remoção de todas as barreiras à entrada de
genéricos no mercado, bem como à redução dos preços dos genéricos”, entre outras mais voltadas para a
utilização de medicamentos em ambiente hospitalar, e a alteração do sistema de preços, e das margens de lucro
das distribuidoras e farmácias.
Em 2013 (p.195), o OE reforça a “Promoção da prescrição, dispensa e utilização de medicamentos genéricos
(...)”, seja através da prescrição por DCI, seja pela monitorização da prescrição, promove também o “acesso ao
mercado de medicamentos genéricos”, continua a publicação de linhas de orientação clínica, passa a rever
anualmente os preços, com base em preços internacionais.
Por fim, no ano de 2014 (p.185), o OE prevê “a obrigatoriedade da prescrição electrónica de medicamentos e
meios de diagnóstico, quando abrangidos pela comparticipação pública, receitados por todos os médicos
pertencentes ao sector público ou privado.”; a implementação do Formulário Nacional do Medicamento, e
continua a “promoção do aumento da utilização de medicamentos genéricos e fiscalização da implementação da
prescrição e dispensa de medicamentos por Denominação Comum Internacional ”.
É comum a qualquer documento oficial de governação política a aposta na promoção dos medicamentos
genéricos, já que estes permitem que mesmo dentro do objectivo global de redução da despesa com
medicamentos no âmbito da racionalização e eficiência da utilização de recursos, mais utentes tenham acesso a
mais medicamentos, aumentando assim a poupança, quer diretamente nos utentes, quer do Sistema de Saúde.
Assim, é necessário não só registar a intenção da tomada de medidas para atingir o objectivo que se materializa
no aumento da quota de mercado de medicamentos genéricos, mas também a tomada de medidas em si, e a sua
entrada em vigor.
As medidas que reduzem as barreiras à entrada dos genéricos no mercado foram tomadas em diversas frentes.
Através da alteração do regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial –
quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos – é visada a remoção das
barreiras à entrada no mercado por parte de medicamentos genéricos, incrementando assim a quota de mercado
deste tipo de medicamento. Assim, foram instituídos mecanismos de arbitragem, e a impossibilidade de bloqueios
administrativos à introdução do mercado e atribuição de preço ou comparticipação.
Foi também aprovada, em Conselho de Ministros, a alteração do regime geral das comparticipações no preço dos
medicamentos, quer no processo de aprovação, quer nos prazos de definição dos preços de referência. Esta
medida tem em vista dinamizar a utilização de medicamentos genéricos, promovendo a poupança, definindo os
preços de referência em Grupos Homogéneos de medicamentos com frequência mensal, mantendo-se a
periodicidade trimestral para as revisões. Um Grupo Homogéneo de medicamentos é o grupo dos medicamentos
com o mesmo princípio ativo, a mesma dosagem e aplicação terapêutica, estandardizados pelo tamanho da
embalagem.
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Passa a ser possível a abertura mensal de novos Grupos Homogéneos, dinamizando-se assim o mercado de
genéricos, e favorecendo maiores poupanças na utilização destes medicamentos.97
Cria-se também a “via verde” administrativa, com vista a agilização de dois tipos de processos: o de avaliação da
comparticipação, e o de entrada no mercado nacional dos medicamentos biossimilares98. Assim, pretende-se
encurtar a intervenção administrativa e o período para a disponibilização destes medicamentos no mercado.
Foi subdelegada no INFARMED a competência de decisão sobre os pedidos de comparticipação dos genéricos,
permitindo assim a agilização do processo de introdução destes medicamentos no mercado, bem como a
desburocratização. A quota de mercado de medicamentos genéricos no mercado no SNS, por região e por
farmácia, é monitorizada com a publicação mensal destes valores no site do INFARMED.
O Decreto Lei n.º 19/2014 de 5 de Fevereiro, veio estabelecer um limite mínimo para o preço dos medicamentos
genéricos, para que estes sejam representativos, quer em valor, quer em quota de mercado, criando assim
incentivos à sua produção e à entrada no mercado.
Assim, dadas as medidas enunciadas, estas dividem-se em três grupos complementares, não estanques: medidas
institucionais, medidas operacionais, e medidas de política económica. As medidas institucionais visam delegar
competências, descentralizando as decisões de entrada no mercado e comparticipação, tal que haja uma
diminuição do entrave à entrada de genéricos no mercado, fomentando assim o aumento da quota de mercado.
Tabela 10.1: Grupos de Medidas por tipo.
Medidas Institucionais

Medidas Operacionais

Medidas de Política Económica

Alteração do regime de composição dos litígios emergentes de direitos de
propriedade industrial.
Transferência para o INFARMED da competência de decisão sobre os
pedidos de comparticipação dos genéricos.
Aprovada, em Conselho de Ministros, a alteração do regime geral das
comparticipações no preço dos medicamentos, quer no processo de aprovação,
quer nos prazos de definição dos preços de referência.
Criação da “via verde” administrativa, com vista a agilização de dois tipos de
processos: o de avaliação e comparticipação, e o de entrada no mercado nacional
dos medicamentos biossimilares.
Monitorização da quota de mercado de medicamentos genéricos no mercado
no SNS, por região e por farmácia, com a publicação mensal destes valores no site
do INFARMED.
O Decreto Lei n.º 19/2014 de 5 de Fevereiro, veio estabelecer um limite
mínimo para o preço dos medicamentos genéricos.

Fonte: elaboração própria
As medidas operacionais têm como objectivos principais a agilização de processos de autorização, entrada e
comparticipação no mercado dos genéricos, e a desburocratização desses processos, levando informação de
melhor qualidade tanto aos prescritores como aos utentes, e diminuindo as barreiras de acesso destes
medicamentos no mercado.
As medidas de política económica vêm preparar o mercado para receber com maior facilidade e eficiência os
medicamentos genéricos, por forma a permitir uma maior cobertura do medicamento, com maior poupança.
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Decreto-Lei nº48-A/2010, Artigo 7º nº1.
Segundo o INFARMED, “um medicamento biossimilar é um medicamento que é similar a um medicamento biológico que já
tenha recebido uma autorização de introdução no mercado – medicamento biológico de referência, entendendo-se por medicamento
biológico, aquele cuja substância activa é obtida ou derivada de um organismo vivo.”
98
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Tabela 10.2: Registos legais das medidas tomadas, e datas de publicação99.
Tipo

Diploma

Entidade

Assunto
Publicação
Data
Aprova o regime geral das comparticipações do Estado
no preço dos medicamentos, altera as regras a que
obedece a avaliação prévia de medicamentos para
aquisição pelos hospitais do Serviço Nacional de Saúde,
DR 93 SÉRIE I,
DecretoMinistério da procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
2010-0548-A/2010
1º
Lei
Saúde
195/2006, de 3 de Outubro, e modifica o regime de
13
SUPLEMENTO
formação do preço dos medicamentos sujeitos a receita
médica e dos medicamentos não sujeitos a receita médica
comparticipados, procedendo à segunda alteração ao
Decreto-Lei n.º 65/2007, de 14 de Março
Ministério da
Saúde
–
Subdelega competências no conselho diretivo do
Gabinete do
DR 184 SÉRIE 2011-09Despacho 12731/2011
INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e
Secretário de
II
23
Produtos da Saúde (INFARMED I.P.).
Estado
da
Saúde
Cria um regime de composição dos litígios emergentes de
direitos de propriedade industrial quando estejam em
causa medicamentos de referência e medicamentos
Assembleia
genéricos, procedendo à quinta alteração ao Decreto-Lei DR 236 SÉRIE 2011-12Lei
62/2011
da República
n.º 176/2006, de 30 de Agosto, e à segunda alteração ao I
12
regime geral das comparticipações do Estado no preço
dos medicamentos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei
n.º 48-A/2010, de 13 de Maio.
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 48A/2010, de 13 de maio, que aprova o regime geral das
DecretoMinistério da
DR 143 SÉRIE 2013-07103/2013
comparticipações do Estado no preço dos medicamentos,
Lei
Saúde
I
26
alterando o processo de aprovação e os prazos de
definição dos preços de referência
Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 48-A/2010,
de 13 de maio, que aprova o regime geral das
comparticipações do Estado no preço dos medicamentos,
DecretoMinistério da e à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 112/2011, de 29
2014-0219/2014
DR 25 SÉRIE I
Lei
Saúde
de novembro, que aprova o regime da formação do preço
05
dos medicamentos sujeitos a receita médica e dos
medicamentos não sujeitos a receita médica
comparticipado

Fonte: Análise própria

10.3 Quadro Conceptual
Para definir o espaço de análise a utilizar, é necessário clarificar primeiro o quadro teórico sobre o qual a análise
irá incidir. Começamos por definir as quatro dimensões sobre as quais a quota de mercado dos medicamentos
genéricos será analisada: (i) a quota de mercado face ao mercado potencial, isto é, que percentagem dos
medicamentos que podiam ser genéricos já o são; (ii) a quota de mercado total dos genéricos; (iii) o peso dos
medicamentos sob proteção de patente no mercado e (iv) a quota de mercado de pseudo-genéricos – conceito a
ser definido de forma precisa adiante.
Tendo em conta que só é atribuído Grupo Homogéneo a grupos de medicamentos em que exista pelo menos um
genérico comercializado no mercado, e comparticipado, a atribuição de Grupo Homogéneo torna-se um dado
relevante. Assim, a quota de mercado potencial de genéricos, é definida pela quota de mercado de genéricos
dentro de todos os medicamentos com Grupo Homogéneo atribuído, já que neste grupo se encontra toda a
99

Assume-se que os efeitos económicos de cada medida vigoram a partir da sua data de publicação.
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proporção de medicamentos onde existem genéricos, podendo tanto os prescritores como os utentes selecioná-los
para a totalidade do seu consumo.
A quota de mercado de genéricos é o indicador simples da percentagem de consumos de genéricos, no universo
de todos os consumos, como é habitualmente definida qualquer quota de mercado, podendo ser expressa em valor
ou em quantidade. No âmbito deste trabalho, é calculada em valor utilizando os consumos a PVP, e em
quantidade utilizando o consumo em embalagens.
O peso dos medicamentos sob proteção de patente no mercado é medido utilizando como proxy a percentagem
de consumos de medicamentos sem Grupo Homogéneo atribuído – à partida só não terá genérico o medicamento
cuja protecção de comercialização conferida pela regulamentação farmacêutica esteja em vigor ou seja objecto de
uma patente ainda em vigor, ou que tenha sido renovada. A limitação deste indicador incide sobre os casos em
que simplesmente ainda não tenha existido entrada de um genérico no mercado, mesmo que o medicamento não
esteja protegido por qualquer protecção de comercialização ou patente.
Os efeitos económicos da entrada de genéricos não são só medidos através dos próprios genéricos. Como em
qualquer mercado, com a entrada de novas empresas com poder concorrencial, nasce uma maior rivalidade, que
se reflete na descida do preço de mercado. Assim, é importante olhar para o preço dos medicamentos de
referência em comparação com os do Grupo Homogéneo. A concorrência em preços, para produtos muito
similares, deve à partida fazer convergir o preço para o custo unitário (porque as diferentes empresas vão
rivalizar até ao mínimo preço possível), levando com que os preços das várias alternativas sejam similares entre
si. É o facto deste efeito ser o esperado que faz com que o Paradoxo dos Genéricos explicado anteriormente se
revele uma “surpresa” – o registo de uma subida no preço do medicamento de referência, em vez da descida
esperada. Contudo, no regime de preços máximos vigente em Portugal, a margem para o medicamento original
subir de preço é reduzida.
A relevância dos genéricos não está na novidade terapêutica. Está na capacidade de oferecerem a mesma
terapêutica a preços mais baixos, eventualmente com esse aspecto ampliando o próprio campo de aplicação dessa
terapêutica. Sendo o interesse último no preço a que a terapêutica é disponibilizada, é fácil argumentar que se
todas as empresas tiverem o mesmo preço para os seus medicamentos, original ou genéricos, então não há motivo
para dar maior importância à quota de mercado dos genéricos como indicador para uma menor despesa em
medicamentos. Por esse motivo, é importante perceber se um dos efeitos da entrada de genéricos foi levar a que o
preço do medicamento original se tenha reduzido face ao período em que foi comercializado sob proteção de
patente. Nos casos em que tal suceda, o medicamento original comporta-se, em termos de preço e de custo para o
Serviço Nacional de Saúde e para os doentes, como se um genérico fosse. Como os diversos medicamentos têm
diferentes preços, a noção de “igual preço” do medicamento original face aos seus concorrentes genéricos tem
que ser tornada mais precisa.
Se o preço do medicamento original distar menos de um desvio padrão da média dos preços dos medicamentos
genéricos do seu Grupo Homogéneo, então o medicamento de referência tornou-se um novo genérico – isto é, o
efeito de ser o medicamento original perdeu-se em termos de capacidade de ter um preço elevado, dada a
concorrência de preço causada pela entrada de genéricos no mercado, que se verifica num ambiente de preços de
referência como refere Brekke et. al. (2015), obrigando-o a descer o preço. À quota de mercado que inclui os
medicamentos de referência que sejam novos genéricos, juntamente com os medicamentos genéricos, chamamos
quota de pseudo-genéricos.
Desta forma, é então possível analisar o comportamento em termos de quota de mercado dos pseudo-genéricos,
tendo uma ideia, em termo económicos, de que percentagem do mercado já sofre os efeitos da entrada dos
genéricos, e já possibilita ao consumidor e ao Sistema de Saúde que comparticipa um nível de preço e de
poupança similar à do medicamento genérico. Assim, apesar de não ser uma quota de mercado de genéricos, esta
variável mede o efeito económico da entrada de genéricos no mercado.
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A motivação da introdução e do fomento do aumento da quota de mercado de genéricos no mercado do
medicamento é, como já foi mencionado, tratar mais pacientes a um custo mais baixo, quer para o utente, quer
para o Serviço de Saúde. Contudo, cada mercado de medicamentos pode encontrar-se em 3 fases que importa
distinguir: efeito nulo, em que não é sentido qualquer entrada por parte de genéricos, ou efeitos da mesma; efeitos
parciais, em que os genéricos ao entrarem a um preço mais baixo são uma solução de baixo custo, face ao
medicamento de marca; e efeitos totais, em que o mercado, através do poder concorrencial dos genéricos, é todo
ele abrangido pelo efeito no preço, impactando os medicamentos de referência, estando o mercado a absorver a
totalidade do efeito provocado pela entrada dos genéricos.
Estas quatro dimensões – a quota de mercado face ao mercado potencial, a quota de mercado total dos genéricos;
o peso dos medicamentos sob protecção de patente no mercado e a quota de mercado de pseudo-genéricos – são
as que nos permitirão saber como tem evoluído a quota de mercado dos genéricos em Portugal, tendo em conta
todas as interações resultantes da entrada dos genéricos no mercado, e as metas pretendidas com as medidas
acima mencionadas.

10.4 Dados
Os dados utilizados foram disponibilizados pelo INFARMED, para o cálculo dos quatro indicadores da quota de
mercado, para o cálculo dos mesmos, os dados fornecidos foram os consumos em PVP e em embalagens, por
produto entre 2010 e 2014, disponibilizados com periodicidade anual, e ainda uma série temporal de
periodicidade mensal relativa à quota de mercado de genéricos, em embalagens.

10.5 Metodologia
A metodologia assentará em dois tipos de análise: análise de estatística descritiva, análise de tendência e quebras
estruturais. A análise de estatística descritiva serve de suporte às subsequentes, já que nos ajuda a ter a noção da
grandeza das variáveis, do seu comportamento e da sua distribuição empírica.
A análise de tendência vem mostrar como estes indicadores relativos à quota de mercado dos medicamentos
genéricos evoluem ao longo do tempo, e se existe uma tendência temporal no período de amostra, como
explicado em Wooldridge (2012).
Com vista a analisar a eficácia das medidas implementadas, utiliza-se o mais simples modelo de regressão linear
(OLS), incluindo nas variáveis dependentes um termo temporal, que permite a análise da direção, magnitude e
significância estatística da tendência, e de variáveis por medida tomada, iguais a 0 antes do mês da entrada em
vigor da respectiva medida, e iguais a 1 a partir da entrada em vigor da medida, cujo sinal do coeficiente
estimado permite entender o sinal, magnitude e significância estatística dos efeitos das medidas na quota de
mercado. O mesmo procedimento é também utilizado na análise dos tempos de decisão.
Para análise da quota de mercado de genéricos nas suas quatro dimensões, a metodologia seguida é a de cálculo
da quota de mercado, usando o consumo em PVP e em Embalagens, já que o cálculo de ambas nos permite
apurar diferentes dimensões do mercado – a evolução da despesa em medicamentos versus as quantidades
consumidas. A quota de mercado é calculada para cada ano de 2010 a 2014, assim como as suas variantes – quota
potencial, peso dos medicamentos sob protecção de patente, e quota de pseudo-genéricos.
Para a quota de pseudo-genéricos, o procedimento é feito em três passos: (i) Cálculo da média (𝜇) e do desviopadrão (𝜎) do PVP dos genéricos, por Grupo Homogéneo, por ano, e consequente cálculo do limite 𝜃 = 𝜇 + 𝜎.
(ii) Criação de uma variável que toma o valor de um, se o medicamento não for genérico e o seu preço estiver
abaixo do limite 𝜃, e zero noutros casos. (iii) Definição de uma variável indicativa dos pseudo-genéricos que
toma o valor de um se o medicamento for genérico, ou se a variável descrita no passo acima for um, e zero
noutros casos. De seguida, somam-se as porções do consumo no mercado, por ano, dos medicamentos
pertencente a esta classe de pseudo-genéricos, em PVP e Embalagens.
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De seguida, parte-se para a análise gráfica e numérica da estatística descritiva de cada uma destas variáveis,
procurando relacionar todos os conceitos, de forma a obter conclusões acerca do comportamento da quota de
mercado de genéricos ao longo do tempo. Para um melhor entendimento desta análise é ainda apurado o número
de Grupos Homogéneos classificados como mercado de efeito total.

10.6 Discussão de Resultados
O objectivo do aumento da quota de mercado de genéricos é que mais utentes tenham acesso a mais
medicamentos, aumentando também a poupança, quer diretamente nos utentes, quer do Sistema de Saúde100 .
Contudo, ao analisar de forma isolada este indicador, apenas se obtém informação acerca das suas variações
(aumentos, diminuições, ou manutenções de nível. Deste modo, para conseguirmos uma análise mais objectiva, a
comparação da quota de mercado de genéricos com a quota potencial de genéricos é mais rigorosa.
Figura 10.1: Quota de Mercado de Genéricos vs. Quota Potencial de Genéricos
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Fonte: Análise própria, dados base: Infarmed
De acordo com a figura 10.1, podemos notar que há uma aproximação da quota de mercado observada do seu
valor potencial, tanto em PVP como em Embalagens, o que faz deste resultado um resultado consistente. Em
termos objectivos a quota de mercado de genéricos em volume tem vindo a aumentar, tendo começado em 25.9%
em 2010, e tendo subido para 40.7% em 2014. O mesmo não se verifica em valor, onde esta se tem mantido entre
os 20% e os 25% com uma descida até 2012, e uma subida desde então. Note-se também, que de 2011 a 2013 o
potencial dos genéricos no mercado, em termos de consumo em PVP, decresceu por mais de 10%, resultado do
forte decréscimo dos preços destes medicamentos durante o período em análise. O facto de que o crescimento da
quota de mercado observada supera o crescimento da quota de mercado potencial aproxima estas duas medidas,
que mostram um grau visível de convergência.

100
Para uma visão mais detalhada da dinâmica global do mercado do medicamento em ambulatório, ver o Capítulo dedicado à
despesa com medicamentos.
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Figura 10.2: Peso dos medicamentos sob proteção de patente no Mercado.
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Fonte: Análise própria, dados base: Infarmed
A queda da quota potencial deve-se sobretudo ao forte aumento do peso dos medicamentos sob proteção de
patente, como pode ver-se na figura 10.2, que sobe quase mais de 15% nos 5 anos em análise. Recordando que
este é medido através da percentagem de consumos em PVP de medicamentos sem Grupo Homogéneo atribuído,
é fácil de entender que se este número aumenta, uma maior parte do valor do consumo está a recair sobre
produtos onde não há espaço para a entrada de genéricos (quer pela proteção das patentes, quer pela falta de
oportunidades de lucro para as empresas potenciais produtoras de genéricos da mesma categoria).
Como já foi referido, o foco não deve estar apenas virado para os genéricos e a sua presença no mercado, como
também para o efeito que esta provoca nos restantes medicamentos. Assim, para uma análise completa deve
considerar-se a quota de mercado dos medicamentos pseudo-genéricos, bem como a evolução do número de
Grupos Homogéneos considerados pseudo-genéricos, em que o PVP do medicamento de marca não excede o
limite imposto pela dispersão de preços dos genéricos do seu Grupo Homogéneo. A análise da quota de mercado
é feita aqui através dos consumos PVP e em embalagens, já que estes nos permitem obter dois tipos distintos de
informação.
O consumo em PVP permite-nos saber que porção do valor gasto em medicamentos já está afectada pela entrada
de genéricos no mercado, enquanto que o consumo em embalagens nos indica a quantidade consumida no
mercado, que já beneficia desse efeito. A análise em conjunto é também útil, já que nos possibilita inferir sobre o
preço praticado nos medicamentos pseudo-genéricos.
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Figura 10.3: Quota de Mercado e Número de mercados (GH) de efeito total, por ano.
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Fonte: Análise própria, dados base: Infarmed
Através de uma observação rápida da figura 10.3, é notável o alto valor para a quota de pseudo-genéricos, e em
todo o período de análise nunca esteve abaixo dos 60%, quer em volume, quer em valor. Também o número de
Grupos Homogéneos pseudo-genéricos, registam, no decorrer dos 5 anos, um aumento de mais de 50 Grupos
Homogéneos, mantendo um ritmo de crescimento relativamente regular. Não tão imediato é que, além do facto
de que o efeito da presença de genéricos no mercado se estende a mais de 60% do mercado, se o consumo em
valor decresce, o consumo em embalagens cresce, o preço que cada utente gasta por embalagem de medicamento
genérico ou pseudo-genérico, está ele também a diminuir. Além disso, o facto de que o número de Grupos
Homogéneos aumenta todos os anos, mostra que dentro dos pseudo-genéricos, quer o prescritor, quer o utente
têm agora acesso a mais variedade.
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Figura 10.4: Mercados (GH) de efeito total vs. peso dos medicamentos sob protecção de patente, por ano.
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Por fim, a análise da figura 10.4, mostra que não só o mercado está a beneficiar do efeito da entrada de genéricos,
quer num menor preço, quer numa maior quantidade e variedade, o que não é impedido pelo peso dos
medicamentos sob proteção de patente, que parece aumentar a uma velocidade similar à do aparecimento de
novos Grupos Homogéneos de pseudo-genéricos, o que leva a concluir que o aumento do peso de medicamentos
sob proteção de patente não é impeditivo do aumento da quota de mercado dos medicamentos genéricos.
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Figura 10.5: Quota de Mercado de Genéricos – Registo Mensal
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Fonte: Análise própria, dados base: Infarmed
Para a análise da tendência temporal e das quebras estruturais devidas às medidas adoptadas, estimou-se um
modelo de regressão linear múltipla (OLS), em que o período de vigência das medidas é factor explicativo da
quota de mercado de genéricos.
Figura 10.6: Períodos de vigência das medidas tomadas.
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Fonte: Análise própria, dados base: Infarmed
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Da análise realizada,101 resultam algumas conclusões meritórias de atenção: em primeiro lugar as únicas medidas
que mostram ter um impacto na velocidade de difusão da quota de mercado a nível individual são a Lei
nº62/2011 e o Decreto-Lei nº103/2013, sendo que o primeiro mostra ter um impacto de uma subida de nível, e o
segundo uma queda, não havendo em qualquer modelo evidência sobre o ponto de inflexão (que determina a
velocidade de aumento da quota de mercado).
Algo a considerar é o valor do limite superior implícito para a quota de mercado (quota de mercado máxima
potencial), dada a evolução no período utilizado como amostra, e as suas alterações aquando da inclusão destas
variáveis no modelo. No modelo base esta toma o valor de 45.4% e quando incluídas estas duas variáveis, no
caso da primeira desce para 44.7% e no caso da segunda aproxima-se dos 50%, podendo ser interpretado como
uma criação de potencial para a quota de mercado subir.

10.7 Conclusões e Implicações
A avaliação geral que emerge após a análise do período 2008-2014 e em maior detalhe 2011-2014, no que diz
respeito à quota de mercado dos medicamentos genéricos, e aos tempos de decisão é positiva, consistentemente
comprovada pelos resultados acima apresentados. Ou seja, as medidas adoptadas contribuíram para aumentar a
quota de mercado dos genéricos.
Foram analisadas as medidas relevantes, e cuja data de entrada em vigor está documentada, junto com o seu
resultado para que daí fossem inferidos resultados sobre a eficácia das mesmas, através de um exercício que
integra a avaliação qualitativa, com a análise gráfica e descritiva, procurando depois aprofundar os resultados
estatisticamente.
Quanto à evolução da quota de mercado de medicamentos genéricos, nota-se uma evolução positiva ao longo do
tempo. Por avaliação positiva, entenda-se que não significa um disparar da quota de mercado em todas as formas
de cálculo: o facto da mesma estar a subir em quantidades consumidas e a manter-se em valor de consumos em
PVP, significa que uma maior parte da quantidade do mercado é comprada com a mesma porção do PVP,
havendo aqui potencial de poupança, quer para o utente, quer para o Sistema de Saúde.
A relação com a quota potencial vem também mostrar-se positiva, estando o mercado em aproximação do seu
potencial, seja porque a quota mercado observada cresce a um ritmo mais elevado que a potencial, ou porque a
quota potencial diminui, dado o aumento consistente do peso da inovação no mercado de genéricos.
É ainda analisada a evolução da quota de pseudo-genéricos, isto é todos os medicamentos genéricos e todos os
que, não sendo genéricos, já sofreram o efeito, no seu preço, da entrada dos genéricos no mercado, que também
se mostra alta, e a aumentar no período em análise.
Por fim, as medidas adoptadas vêm revelar-se de contribuição positiva a nível individual, para o aumento da
proporção de genéricos consumidos no mercado, durante o período 2011-2014. Contudo, a adopção de algumas
medidas, parece reverter o efeito de outras adoptadas anteriormente, em relação ao objectivo do aumento da
quota de mercado. Em particular, a subdelegação de competências no INFARMED, a Lei nº62/2011 (litígios
emergentes de direitos de propriedade industrial ) e o Decreto-Lei nº19/2014 que vem alterar o Decreto-Lei nº48A/2010, em fevereiro de 2014, aprovando o regime geral de comparticipações do Estado no preço dos
medicamentos, mostram-se significantes para o aumento da quota de mercado dos medicamentos genéricos.
Dados os resultados mencionados, é importante traçar algumas conclusões relevantes para a definição de políticas
a considerar no futuro. Em primeiro lugar, é bom ressalvar que incentivos como a disponibilidade de genéricos
nas farmácias, estabelecimento de níveis de preços para os medicamentos genéricos, através do sistema de preços
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de referência, campanhas de informação, e incentivos ao nível de empresa para a agilização do processo de
entrada no mercado tornam um objectivo num resultado, quando corretamente aplicados.
Em segundo lugar, a segurança tanto do utente como do prescritor no aumento do consumo de genéricos, está a
aumentar, contudo também uma ferramenta que incite à prescrição de genéricos, no momento da prescrição, em
tempo real, pode ser utilizada com vista a aumentar a quota de mercado dos medicamentos genéricos,
contagiando o mercado, e aumentando também a quota de mercado dos medicamentos pseudo-genéricos.
Finalmente, uma avaliação periódica aprofundada do mercado, desde a empresa, passando pelas autoridades
intervenientes em toda a atividade até ao ponto de venda pode vir a aumentar a quantidade de informação
disponível para o decisor basear as medidas a adoptar, formando pacotes mais consistentes e que funcionam
melhor no conjunto.
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11 Política do medicamento: os tempos de decisão
Filipe Correia, Pedro Pita Barros

11.1 Contexto
O contexto de análise a considerar para os tempos de decisão é o mesmo sobre o qual incide a análise do capítulo
anterior, Medicamentos genéricos: crescimento e efeitos, sendo a janela temporal analisada a mesma, bem como
o pacote de medidas selecionadas, para que as análises sejam complementares.

11.2 Quadro Conceptual
Complementando o objectivo do aumento da quota de mercado dos genéricos, como já foi referido, um aspecto
que se teve como objectivo melhorar é a eliminação de barreiras à entrada dos genéricos no mercado. Com a
eliminação destas barreiras, uma maior percentagem de medicamentos genéricos passa a ser consumida, a um
menor custo, quer do utente, quer do Estado, reduzindo a despesa pública com medicamentos.
Um dos esforços que tem marcado os últimos anos de política do medicamento, têm sido a diminuição dos
tempos de decisão quanto a dois aspectos fundamentais da entrada dos genéricos no mercado: a sua admissão ao
mercado, que permite que estes sejam comercializados, e a sua comparticipação, que permite que o Sistema de
Saúde pague uma parte do seu valor, tornando possível para o consumidor aderir à terapêutica a um menor custo.
Quanto menos tempo demora o processo de entrada, e de comparticipação, mais a quota de mercado é propensa a
subir no mesmo intervalo de tempo. Assim, algumas medidas foram tomadas no âmbito da agilização processual
e desburocratização da entrada (AIM – Autorização de Introdução no Mercado) destes medicamentos no
mercado, e da sua comparticipação, como foi mencionado anteriormente. Para avaliar a sua eficácia, e
posteriormente a sua interação com a quota de mercado, é analisado o Tempo Total de Decisão entre o pedido de
AIM/comparticipação do genérico no mercado, até à autorização formal, avaliando o impacto das novas medidas
na evolução deste tempo de espera.
Contudo, uma parte deste tempo é tomado pela própria empresa, com vista a obter esclarecimentos a pedido da
autoridade farmacêutica com as competências de admissão ao mercado, e de comparticipação (INFARMED), e
este deve ser deduzido da medida. Assim é criada a variável Tempo de Conclusão Líquido para os pedidos de
AIM, sendo este o número de dias consecutivos, gastos pela Direção de Avaliação do Medicamento e pelo
INFARMED para a admissão ao mercado, deduzindo dos dias consecutivos utilizados pela empresa, e a variável
Tempo de Conclusão Líquido para os pedidos de comparticipação, sendo este o número de dias úteis gastos pela
Direção de Avaliação Económica, pelo Conselho Diretivo do INFARMED, e pela Secretaria de Estado da Saúde,
deduzido dos dias úteis utilizados pela empresa.102
Portugal – um dos países onde os medicamentos são mais baratos – é muitas vezes onde os medicamentos são
lançados mais tardiamente por decisão da empresa, com vista a que o preço baixo praticado no país não seja tido
em conta para referenciação noutros países (mercados).103
Também o número de pedidos de AIM – medida teórica para a afluência de intenção de novas entradas, ou
oportunidades de lucro no mercado, para os genéricos – é analisado, já que nos permite perceber qual foi a carga
de pedidos no decorrer de cada mês.
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Assim, realiza-se uma avaliação da eficácia das medidas operacionais, e dos resultados da subdelegação de
competências no INFARMED por parte do Ministério da Saúde, e do acréscimo de eficiência e rapidez
processual antes e depois das medidas serem tomadas.

11.3 Dados
Os dados utilizados foram disponibilizados pelo INFARMED, dizendo respeito a todos os pedidos de AIM e de
comparticipação de genéricos de 2008 a 2014, contendo a data de pedido, a data de decisão e um identificador
anonimizado da empresa, comum a todos os seus produtos, identificação da substância ativa, da dosagem,
tamanho da embalagem e Grupo Homogéneo. Com estes dados, é possível calcular o número de pedidos
recebidos em cada mês, bem como o tempo médio de decisão correspondente a cada mês.

11.4 Metodologia
A metodologia assentará nos mesmos dois tipos de análise aplicados no capítulo 10: análise de estatística
descritiva, análise de tendência e quebras estruturais.
Analisando as quebras estruturais vai ser possível estudar a eficácia das medidas adoptadas na estrutura quer dos
prazos temporais, quer das modificações do sistema de preços de referência, ou da monitorização das quotas de
mercado por parte do INFARMED. É ainda procurado o efeito de conhecimento acumulado analisando o número
de pedidos de AIM e de comparticipação sobre o mesmo princípio ativo, até à data de um dado pedido. A ideia
aqui subjacente é que ao 20º pedido de AIM da mesma substância seja mais fácil averiguar a sua bioequivalência
em relação ao medicamento de referência do que ao 1º pedido, devendo assim diminuir o Tempo de Conclusão
Líquido. Contudo, este efeito pode sofrer de alguma rigidez, pela fixação de prazos para as diferentes etapas de
um procedimento de AIM.
Novamente, é utilizado o mais simples modelo de regressão linear (OLS), incluindo nas variáveis dependentes
um termo temporal, que permite a análise da direção, magnitude e significância estatística da tendência, e de
variáveis por medida tomada, iguais a 0 antes do mês da entrada em vigor da respectiva medida, e iguais a 1 a
partir da entrada em vigor da medida, cujo sinal do coeficiente estimado permite entender o sinal, magnitude e
significância estatística dos efeitos das medidas na quota de mercado. O mesmo procedimento é também
utilizado na análise dos tempos de decisão.
Para análise dos tempos de decisão, dado não haver uma observação por período, porque num intervalo de tempo
pode ocorrer um número arbitrário de pedidos, são construídas séries temporais de tempos médios mensais, quer
de decisão sobre pedidos de AIM, quer sobre pedidos de comparticipação.
A análise também começa por ser feita de forma gráfica e descritiva, sendo possível apurar quanto do Tempo
Total de Decisão é Tempo de Conclusão Líquido e quanto é tempo tomado pelas empresas. Note-se que no caso
dos tempos de decisão sobre AIM, o tempo tomado pelas empresas pode tomar valores negativos, dado que só foi
fornecida pelo INFARMED uma estimativa por ano da média do Tempo de Conclusão Líquido para a decisão
sobre pedidos de AIM, e assim, como o tempo tomado pela empresa resulta da subtração do Tempo de Conclusão
Líquido, ao Tempo Total de Decisão, se este for menor que a estimativa da média do Tempo de Conclusão
Líquido para esse ano, o tempo tomado pelas Empresas é negativo, servindo este apenas de base indicativa.
Pelo carácter granular dos dados relativos aos pedidos de AIM e de comparticipação, torna-se possível, antes da
utilização de análise de regressão para obter conclusões quanto à tendência e quebras de estrutura causadas pelas
medidas implementadas, como descrito anteriormente, a análise da distribuição empírica de frequências. Esta
permite-nos avaliar qual a quantidade de pedidos de AIM e comparticipação a demorarem menos ou mais do que
o tempo médio, no geral, e por ano, antes e depois da tomada de medidas, utilizando a comparação habitual com
a Distribuição Normal, simétrica e referência para a curtos e das restantes distribuições. Esta análise é feita no
âmbito do Tempo Total de Decisão para os pedidos de AIM e comparticipação e do Tempo de Conclusão
Líquido, para os pedidos de comparticipação, dadas as limitações já referidas.
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De seguida é aplicada a mesma análise de regressão para a tendência e quebras estruturais, e ainda é estudada a
existência de curvas de aprendizagem, que é feita em três passos: (a) Criação de uma variável de Pedidos
Acumulados, que, para cada pedido identifica o número de pedidos até ao momento, para a substância ativa em
causa; (b) Inclusão da mesma numa regressão, que controla quer para a aprendizagem temporal (a prática com o
passar do tempo), quer para as medidas adoptadas; (c) Se o coeficiente for negativo, significa que por cada
pedido adicional feito anteriormente relativo à mesma substância, o tempo de decisão de AIM ou
comparticipação diminui, e assim existe curva de aprendizagem na substância, e vice-versa.

11.5 Discussão de Resultados
Os tempos de decisão podem constituir uma barreira, ou pelo menos um entrave à entrada de novos genéricos no
mercado, tendo sido tomadas medidas que visam optimizar os processos de decisão sobre as AIM e
comparticipações. É da responsabilidade das autoridades reguladoras do mercado farmacêutico, a diminuição do
Tempo de Conclusão Líquido dos processos, já que o restante tempo tomado é da responsabilidade das próprias
empresas farmacêuticas. Contudo, o Tempo Total de Decisão, não pode deixar de ser analisado, dado que é este
que constitui uma barreira, sendo este a distância entre a oficialização do interesse em entrar no mercado, até à
comercialização.
Figura 11.1: Tempos Médios Mensais de Decisão em Pedidos de AIM
Tempo Total vs. TCL
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Fonte: Análise própria, dados base: Infarmed
De acordo com a figura 11.1, o Tempo Total da Decisão para pedidos de AIM tem vindo a revelar-se crescente.
Contudo, no que diz respeito ao tempo tomado pelas autoridades, este tem-se revelado quase constante, com uma
leve diminuição ao longo do tempo, registando um nível mais baixo a partir de 2011. O prazo definido na
legislação europeia e nacional para decisão sobre um pedido de AIM é de 210 dias (interrompendo-se sempre que
seja necessário suprir deficiências detetadas pelo INFARMED na instrução do processo), tendo o Tempo de
Conclusão Líquido sido mantido sempre abaixo de 210 dias.
Note-se no gráfico à direita, que representa o tempo tomado pelas empresas no processo de decisão de AIM, ou
seja a diferença entre os gráficos à esquerda, que são as empresas as principais responsáveis por este aumento.
Pode ser explicado pelo facto de que, em alguns casos, como Portugal é dos países onde os medicamentos têm
um preço mais baixo, é muitas vezes utilizado para o cálculo do preço de referência, e assim os produtores de
medicamentos decidem esperar para colocar o medicamento em comercialização noutros países de mercados
atrativos, sem ter como referência o preço em Portugal, causando assim um maior Tempo Total de Decisão, ao
alongar o processo, demorando na prestação de informação e esclarecimentos adicionais. Contudo, o
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INFARMED, assim como as restantes autoridades europeias, estabelece prazos para resposta aos pedidos de
suprimento de deficiências pelas empresas.
Também poderá dar-se o caso de os pedidos de informação e esclarecimento serem crescentemente complexos,
aumentando o tempo de resposta das empresas aos mesmos, caso em que o aumento do tempo de decisão seria
imputável ao INFARMED pela formulação que adopta nos pedidos de informação. Sem uma cuidada análise de
conteúdo dos pedidos de informação não é possível ter uma conclusão definitiva sobre o motivo do aumento do
tempo que demora às companhias farmacêuticas fornecer os esclarecimentos solicitados.
Figura 11.2: Tempos Médios Mensais de Decisão em Pedidos de Comparticipação
Tempo Total vs. TCL
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Fonte: Análise própria, dados base: Infarmed
Considerando o caso dos pedidos de comparticipação, nota-se uma maior influência do Tempo de Conclusão
Líquido tomado pelas autoridades que concedem a comparticipação (Direção de Avaliação Económica e
Conselho Diretivo do INFARMED, e a Secretaria de Estado da Saúde) no Tempo Total de Decisão. Assim,
apesar de ser elevado o tempo tomado pelas empresas, as autoridades têm aqui a capacidade de agilizar os
processos de comparticipação sendo a trajetória descendente que segue o Tempo de Conclusão Líquido
determinante para o decréscimo do Tempo de Decisão total, quer na quebra de 2007 a 2009, quer na de 2011 a
2014. É também importante referir, que contrariamente aos Pedidos de Entrada no mercado, nos pedidos de
comparticipação há um incentivo para a empresa na agilização do processo de comparticipação, já que este
aumenta o potencial de faturação em vendas.
Assim, podemos concluir que a empresa neste tipo de processos, quer fruto da complexidade dos esclarecimentos
pedidos, quer por decisão estratégica das mesma, é um importante factor determinante dos tempos de resposta
aos pedidos, e que, no desempenho das suas funções o tempo tomado pelas autoridades tem vindo em trajetória
descendente.
É importante ir além da média mensal dos tempos de decisão, já que há muitos casos distintos que apenas o
tempo médio não descreve. Assim, ter uma noção de quantos estão acima ou abaixo da média e da mediana, e das
disparidades ao nível dos tempos de decisão torna-se extremamente importante.
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Figura 11.3: Distribuição do Tempo Total de Decisão em Pedidos de AIM
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Fonte: Análise própria, dados base: Infarmed
Na figura 11.3, observa-se que considerando toda a amostra, o tempo médio de decisão sobre pedidos de AIM
não ultrapassa os 500 dias, registando-se uma média de 412 dias, sendo que metade dos pedidos tiveram um
tempo de espera inferior a 343 dias, e apenas 25% esperou mais 532 entre a data de submissão do pedido e a
decisão. Regista-se então um desvio padrão de 253 dias. A distribuição é positivamente assimétrica, o que
significa que existe ainda alguma massa a registar Tempos Totais de Decisão muito elevados, dada a existência,
em 2008 e 2009, de empresas que após um longo processo de decisão, optavam por deixar suspenso, ou cancelar
os mesmos.
Contudo, é perceptível graficamente que este tipo de casos é residual, estando a grande massa dos pedidos de
AIM concentrada à esquerda da média, com uma diferença entre a média e a mediana de quase 100 dias de
Tempo Total de Decisão.
A comparação com a Distribuição Normal é para referência visual de três principais aspectos: (i) localização da
média da distribuição, o que empiricamente não é tão facilmente identificável; (ii) noção visual da direção da
assimetria, sendo imediata através da comparação; (iii) noção visual da magnitude do enviesamento.
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Figura 11.4: Tempo Total de Decisão em Pedidos de AIM – 2008 e 2014
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Fonte: Análise própria, dados base: Infarmed
Sendo um dos objectivos deste trabalho a análise da evolução ao longo do tempo, na figura 11.4, é comparada a
distribuição dos tempos dos pedidos efectuados em 2008 com os dos pedidos efectuados em 2014. Em 2008, a
média mostra-se bem mais elevada, centrando-se em 428 dias, apresentando uma maior dispersão, isto é, cada
pedido, em 2008 tem um maior grau de individualidade, sendo mais incerto qual o tempo que tomaria até à
decisão. Em 2014, a média cai para 213 dias, havendo apenas 1% dos pedidos a demorar mais que 443 dias até à
decisão.
Também em termos de dispersão a distribuição se revela bastante diferente: o Tempo Total de Decisão perde
individualidade entre os vários pedidos, descendo o desvio-padrão de 283 dias, em 2008 para 71 em 2014. Uma
possível razão é a normalização e estandardização de processos, bem como a aprendizagem revelada pela
repetição dos procedimentos.
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Figura 11.5: Distribuição do Tempo Total de Decisão em Pedidos de AIM – 2008, 2011 e 2014
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Fonte: Análise própria, dados base: Infarmed
Na figura 11.5, observam-se as duas distribuições, onde é notória a redução da média, mas principalmente da
dispersão no que diz respeito ao tempo tomado por todo o processo de AIM, de 2008 para 2014. Pode ainda
notar-se que apesar de ter reduzido a média, e a dispersão de 2008 para 2011, a grande redução do tempo de
decisão dá-se de 2011 para 2014.
Os pedidos de comparticipação, como já foi mencionado, tendem a ser mais baixos, pela sua natureza de
incentivo à agilização, o que os leva a ser centrados em valores mais baixos. Assim, havendo diferentes factores
determinantes de ambos os tempos de decisão, é relevante proceder a esta análise de distribuição, já que esta nos
permite obter mais e melhor informação.
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Figura 11.6: Distribuição do Tempo Total de Decisão em Pedidos de Comparticipação
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Fonte: Análise própria, dados base: Infarmed
A primeira conclusão evidente na análise visual da figura 11.6 é que o Tempo Total de Decisão para os pedidos
de Comparticipação se centra numa média muito inferior à do Tempo Total de Decisão para os pedidos de AIM,
sendo esta de 132 dias, sendo também a dispersão muito inferior (109 dias), dado que é a substância que torna
um dado medicamento único, e a sua avaliação de bioequivalência para a entrada no mercado, e não a avaliação
da aceitação de comparticipação, que contem procedimentos mais padronizados, do âmbito da avaliação
económica de preço e de custo-benefício. Metade dos pedidos de toda a amostra demoraram menos de 122 dias, e
apenas 5% demoraram mais de 298 dias, havendo 25% a tomarem apenas 64 dias, na sua totalidade desde o dia
da entrada do pedido à data de decisão sobre o mesmo. Assim, também neste tipo de pedidos existem casos
extremos de demora, mas existe uma maior massa da distribuição atrás da média, do que à sua frente.
Contudo, volta a colocar-se o problema da análise ao longo do tempo. E esta análise revela-se importante, já que
as conclusões podem ser mais rigorosas, dê-se o exemplo de que dos 5% de pedidos que demoraram mais de 298
dias, todos terem sido efectuados em 2008. Ao analisarmos uma amostra a partir de 2009, a distribuição já será
outra. Assim, a comparação das distribuições de vários anos torna-se um interessante objecto de análise na
definição de políticas futuras, já que o problema espelhado pela distribuição de toda a amostra pode já estar
resolvido, ou outros poderão existir, que não estejam espelhados pela figura analisada.
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Figura 11.7: Tempo Total de Decisão em Pedidos de Comparticipação – 2008 e 2014
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Fonte: Análise própria, dados base: Infarmed
Segundo a figura 11.7, a média da distribuição do Tempo Total de Decisão desce para menos de metade de 2008
para 2014, passando de 145 dias para 17 dias, reduzindo também a dispersão, de um desvio padrão de 53 dias
para um de 15 dias, o que revela que a incerteza quanto ao tempo de fecho de um pedido de comparticipação
também reduziu drasticamente, podendo significar um maior grau de padronização dos processos e de
optimização dos procedimentos de decisão.
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Figura 11.8: Distribuição do Tempo Total de Decisão em Pedidos de Comparticipação – 2008, 2011 e 2014
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Fonte: Análise própria, dados base: Infarmed
Se em 2008, os 10% de processos mais morosos tomavam mais 193 dias, em 2014, tomam apenas mais de 32, o
que revela uma maior capacidade de resposta, aqui em parte explicada pelo facto de que em 2008 ocorreram 1456
pedidos de comparticipação, tendo ocorrido apenas 666 em 2014. Na figura 11.8, nota-se o efeito desta redução
de carga, na diminuição do tempo médio, de 2008 para 2014, e numa muito menor dispersão, que regista a sua
diminuição de 2011 para 2014.
É ainda visível a progressão em termos da proporção de pedidos que registam um tempo cada vez menor, de
2008, para 2011 e posteriormente para 2014.
Como já foi referido, apesar de efetivamente a demora no processo de comparticipação ser medida pela diferença
entre a data de conclusão e a de entrada do processo, o tempo em que o processo está sob responsabilidade das
autoridades reguladoras é medido pelo Tempo de Conclusão Líquido, em dias úteis, que resulta da dedução dos
tempo ocupado pelas empresas no processo.
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Figura 11.9: Distribuição do Tempo de Conclusão Líquido em Pedidos de Comparticipação
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A análise da figura 11.9 acentua a ideia de que a 50% da massa da distribuição se situa abaixo da média, que se
situa nos 77 dias úteis, com um desvio padrão de 51 dias úteis, sendo que apenas 25% dos pedidos foram
respondidos em mais de 106 dias úteis. Também aqui interessa a análise intertemporal do tempo levado pelas
autoridades, com o passar do tempo.
Figura 11.10: Tempo de Conclusão Líquido em Pedidos de Comparticipação – 2008 e 2014
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Conclui-se, a partir da figura 11.10 de que a média do Tempo de Conclusão Líquido desceu drasticamente de 90
dias úteis para 10 dias úteis, descendo também o nível de incerteza quanto à demora dos processos, de 29 dias
úteis para 10 dias úteis, mostrando de facto que as autoridades reguladoras tornaram o processo de avaliação de
comparticipação mais rápido.
Figura 11.11: Distribuição do Tempo de Conclusão Líquido em Pedidos de Comparticipação – 2008 e 2014
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Fonte: Análise própria, dados base: Infarmed
Veja-se que em 2014 apenas 10% dos pedidos demoraram mais de 18 dias úteis, ao passo que os 10% mais
morosos em 2008 tomavam mais de 118 dias úteis, como é perceptível na figura 1.11. O comportamento no
decorrer dos 3 anos repete-se, uma diminuição progressiva, com o grande impacto a dar-se de 2011 para 2014.
Com vista a analisar a tendência temporal e as quebras estruturais causadas pela implementação das medidas
mencionadas, dos tempos de decisão, estimou-se um modelo de regressão linear (OLS). Utiliza-se o logaritmo
natural do Tempo Total de Decisão como variável dependente, já que a distribuição dos tempos totais se
assemelha muito a uma distribuição lognormal, e assim o seu logaritmo será mais aproximado a uma variável
normalmente distribuída.
São estimadas diversas variantes do modelo-base.104 É encontrada evidência estatística de uma tendência
decrescente, se não for controlado para a tomada das medidas, situação em que o sinal se torna ambíguo. No que
diz respeito ao tempo de decisão e às medidas tomadas para o reduzir, todas as medidas mostram ter um impacto
negativo, exceto o Decreto-Lei nº19/2014, em termos individuais. No modelo completo, todas mostram ser
significantes no decréscimo do tempo de decisão, atuando algumas através do nível do mesmo, outras acelerando
a tendência temporal decrescente, ou seja, todas as medidas tomadas tiveram uma contribuição para o resultado
final, reforçando-se mutuamente nesse objectivo.

104

Estimativas disponíveis no volume complementar.
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Detecta-se, dentro das estimativas feitas, a existência de uma tendência temporal decrescente, quando analisada
individualmente. A nível individual, todas as medidas tiveram um impacto significante e negativo no tempo de
decisão sobre comparticipação, podendo este ser ao nível da tendência temporal, ou na componente constante. Ao
analisar, em conjunto com as restantes medidas adoptadas, a subdelegação de competências no INFARMED
perde a sua significância em termos da influência no Tempo Total de Decisão quanto a pedidos de
Comparticipação. Isto é, sendo coincidente no tempo dos efeitos que produz com outras medidas adoptadas, estas
surgem como tendo maior efeito.
É ainda possível notar que dada a tendência temporal negativa que o Tempo de Conclusão Líquido apresenta,
este diminuiria ao longo do tempo, mesmo que não tivessem sido tomadas as medidas. Utilizando como exemplo
o período desde o fim do ano 2011 até ao final do ano de 2014, estima-se que o decréscimo acumulado da média
mensal Tempo de Conclusão Líquido natural estimado pela tendência – isto é, se as medidas não forem tidas em
conta – fosse de 3 dias úteis. Contando com o impacto acumulado das medidas em vigor, este decréscimo passa a
36 dias. Assim, o efeito acumulado das medidas tomadas resulta numa diminuição acumulada da média mensal
do Tempo de Conclusão Líquido de 33 dias, entre o final de 2011 e o final de 2014, acelerando este decréscimo
em mais de dez vezes a sua tendência natural.
Foi adicionalmente calculada a variável Pedidos Acumulados que reflete, para cada pedido o número de pedidos
de AIM já recebidos, relativos ao mesmo princípio ativo, já que é expectável que existam diferenças entre o
tempo tomado às autoridades reguladoras pelos primeiros pedidos e os pedidos numa fase mais avançada, em que
as características dos produtos já são conhecidas. É detectado estatisticamente um efeito de aprendizagem, mas
não é imediato. É na segunda metade do quarto ano em análise que este efeito de aprendizagem aparece, isto é,
que o impacto marginal de mais um pedido até à data, se revela numa diminuição dos tempos de decisão.
Figura 11.12: Número de Pedidos de AIM por ano
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Fonte: Análise própria, dados base: Infarmed
Um dos aspectos que pode ajudar na explicação da diminuição dos tempos de decisão é também a diminuição da
carga de trabalho a que a autoridade está sujeita, tendo o número de pedidos caído de mais de 1500, em 2010 para
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menos de 500 em 2013. Esta variável, ao medir a intenção de entrada no mercado, por parte de produtores de
genéricos é também um proxy para a detecção por parte das empresas de oportunidades de lucro no mercado,
tendo esta vindo a diminuir, podendo ser evidência de que um peso maior dos medicamentos ainda sob proteção
de patente no mercado, faz com que este esteja fechado a mais empresas (ou se abra a menos empresas).
Os pedidos de AIM têm uma tendência decrescente (perto de menos 1 por mês), sendo que a introdução da Lei
nº62/2011 veio decrescer a média de pedidos por mês em 40 pedidos, o que revela que esta lei, que cria um
regime para os litígios emergentes de propriedade intelectual, não veio diminuir as barreiras de entrada ao
mercado (por exemplo, por impor outro tipo de custos às empresas), ou que este pode não ter sido
financeiramente interessante no período em estudo. Existem, contudo, outros factores que podem ser
considerados mais relevantes para o número de novos pedidos, como o número de novas substâncias ativas que
perdem a proteção e que podem ter interesse comercial para os medicamentos genéricos, bem como a retração do
ciclo económico.
De facto, não se espera que o efeito da Lei nº62/2011 seja sobre o número de novos pedidos de AIM mas sim
sobre o número de medicamentos genéricos cuja comercialização está impedida por motivo de litígio judicial. A
Lei nº62/2011 que visa eliminar as barreiras administrativas à entrada de genéricos consiste na suspensão da
eficácia dos atos de AIM, PVP e comparticipação. A monitorização do efeito desta lei permitiu verificar uma
redução no número de medicamentos genéricos impedidos de comercialização.
Figura 11.13: Medidas tomadas, em relação à evolução do TCL, nos pedidos de Comparticipação
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Fonte: Análise própria, dados base: Infarmed
O facto de os vários períodos entre medidas serem marcados por uma dinâmica diferente (ver figura 11.13)
motiva uma análise mais aprofundada, e clara, em termos gráficos do efeito estimado para cada medida tanto na
quota de mercado de genéricos, como no Tempo de Conclusão Líquido, aqui dos pedidos de comparticipação,
dado serem os únicos para os quais possuímos valores pedido a pedido. Os efeitos marginais de cada medida
tomada são apurados com base numa metodologia simples: para cada medida, a amostra é limitada entre o início
do tempo de análise já referido, e o mês da entrada em vigor da medida seguinte, para o qual se estima um
modelo apenas com o termo temporal e as variáveis correspondentes à medida em estudo, e anteriores. De
seguida, cria-se a série (representada a vermelho) da estimativa do modelo, tomando a variável indicativa da
medida em estudo o valor de zero (como se esta não tivesse sido tomada). Assim, temos, na diferença entre a
série real e a estimativa os ganhos ou perdas causados pela medida. Desta análise é possível concluir quanto ao
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Tempo de Conclusão Líquido dos Pedidos de Comparticipação, o Decreto-Lei nº48-A/2010 revela-se como a
medida mais eficaz na diminuição do Tempo de Conclusão Líquido.

11.6 Conclusões e Implicações
A avaliação geral que emerge após a análise do período 2008-2014 e em maior detalhe 2011-2014, o período da
legislatura atual, no que diz respeito aos tempos de decisão é positiva, consistentemente comprovada pelos
resultados acima apresentados.
Motivou-se a discussão e análise da evolução dos tempos de decisão em relação a pedidos de AIM e de
comparticipação de medicamentos genéricos, no período de 2008 a 2014, em que primeira grande diferença
destes dois tipos de pedidos é a sua natureza e os incentivos que esta levanta à partida para a empresa
farmacêutica: o pedido de admissão ao mercado é onde a empresa pode fazer escolhas estratégicas no momento
da entrada, podendo querer agilizar o processo, ou adiá-lo – lançamento tardio – para que não seja considerado na
fixação do preço de referência de outros países, evitando o efeito de externalidade105, explicado em Danzon et al.
(2005); o pedido de comparticipação ocorre depois do medicamento ser aceite no mercado, e aqui existe um
incentivo à agilização do mesmo, já que vai potenciar as vendas, aumentando a receita da empresa.
Os resultados mostraram uma tendência descendente na média mensal dos tempos totais de decisão, que
representam o tempo que uma empresa demora desde a intenção de entrada no mercado, até à decisão por parte
do regulador. Esta tendência mantem-se no que diz respeito ao tempo tomado apenas pelo regulador, que tem
vindo a diminuir de ano para ano, mostrando que os picos de demora ao longo do tempo, são explicados pelo
tempo tomado pelas empresas, durante os processos de decisão.
Adicionalmente, também a variabilidade ou dispersão dos tempos de decisão tem diminuído, mostrando que é
menos provável, ao longo do tempo, que um dado processo tenha um tempo de decisão muito diferente do tempo
médio, o que revela alguma sistematização de forma padronizada dos procedimentos a tomar pelas autoridades.
É ainda encontrada evidência de uma curva de aprendizagem nos pedidos de admissão ao mercado, significando
que o aumento da experiência das autoridades competentes, por substância ativa, vai diminuir o tempo tomado
pelo regulador a decidir sobre a sua admissão ao mercado.
Quanto aos efeitos das medidas adoptadas, no que diz respeito aos tempos de decisão, os resultados mostram
conclusões semelhantes: algumas medidas tomadas mostram ter impacto na diminuição dos tempos. Segundo a
US National Libray of Medicine106 , o Vice Presidente da Generic Pharmaceutical Association disse numa
reunião na Foods and Drugs Administration, que em 2013 a mediana dos tempos de aprovação de genéricos
saltou para 36 meses e estaria projetada para chegar aos 43 meses em 2014, o que mostra que Portugal se
encontra já num bom estado de desenvolvimento quanto a estes tempos.
Foi ainda estudada a afluência de pedidos de AIM, que se mostrou decrescente ao longo do tempo, podendo
contribuir para a diminuição dos tempos de decisão, e mostrando que cada vez mais há menos oportunidades de
lucro no mercado, sendo este cada vez mais concorrencial. Este é um grande passo para os pedidos de entrada de
genéricos, mas para os medicamentos sob proteção de patente podem existir dois efeitos: um menor ritmo de
inovação global, e havendo menos produtos novos haverá menos pedidos; e um adiar do pedido por aspectos de
referenciação internacional de preços. Pode haver ainda o efeito de um reduzido lucro esperado no mercado
português face ao sistema de fixação e revisão de preços, mesmo para os medicamentos sob patente.

105

Uma análise aprofundada dos mecanismos de entrada e externalidade, bem como dos preços de referência pode ser encontrado
em Danzon et.al. (2005)
106
Texto completo disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4264670/
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Com foco nas medidas tomadas na legislatura atual, ou seja, entre 2011 e 2014, os resultados são positivos. De
uma forma geral, as mesmas mostram ter contribuído para a diminuição dos tempos de decisão, sobre pedidos de
AIM e de comparticipação. Todas as medidas tomadas na legislatura têm um impacto significante, seja ele
através do nível, seja através de uma aceleração da tendência a decrescer, no tempo de decisão sobre pedidos de
AIM. No caso das decisões de comparticipação, novamente todas as medidas impactam na diminuição do tempo
de decisão. Apenas a subdelegação de competências no INFARMED, quando analisada em conjunto com as
restantes medidas, não mostra ter tido qualquer influência, sendo este um bom registo de eficácia das medidas
tomadas.
Dados os resultados mencionados, é importante traçar algumas conclusões relevantes para a definição de políticas
a considerar no futuro. É de alta importância a fluência nos processos, para que estes sejam cada vez menos
burocráticos e morosos, construindo assim um mercado que funciona melhor e é mais rápido nos ajustamentos.
Para o efeito, deve considerar-se dois pontos essenciais: havendo uma curva de aprendizagem do lado do
regulador, então o capital humano com experiência tem de ser valorizado e corretamente utilizado; sendo
importante desburocratizar e agilizar os processos de decisão, os Sistemas de Informação são uma importante
ferramenta de optimização dos processos e procedimentos a seguir, devendo estes constituir uma forte aposta.
Assim, havendo sempre passos a dar na direção da melhoria quer das condições do mercado farmacêutico, quer
para os utentes, quer para as empresas e para o sistema de saúde, podemos tomar a conclusão de que Portugal
caminha no caminho certo, rumo aos objectivos estabelecidos.
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12 Saúde mental: que resposta do sistema de saúde?
Maria Ana Matias, Pedro Pita Barros

12.1 Introdução
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a saúde como sendo o bem-estar físico, mental e social e não
apenas a ausência de doença (WHO, 2011). Assim, a saúde mental torna-se um dos pilares fundamentais da
saúde em geral. A saúde mental é definida como o bem-estar no qual o indivíduo tem consciência das suas
capacidades, consegue lidar com os problemas do dia-a-dia e trabalhar de forma produtiva e efetiva, contribuindo
de forma positiva para a sociedade (WHO, 2011).
Vários estudos epidemiológicos demonstram que as perturbações psiquiátricas e os problemas de saúde mental
são a principal causa de incapacidade e morbilidade nas atuais sociedades (Global Burden of Disease Study,
2015; Carvalho et al., 2014). Consequentemente, uma sociedade com uma elevada taxa de incidência de doenças
do foro mental resulta em perda de produtividade, a qual se traduz em elevados custos económicos (OCDE,
2014). Desta forma, promover uma boa saúde mental dos indivíduos tem se tornado uma prioridade das
sociedades dado que se traduz em ganhos de produtividade e prosperidade, crucial ao crescimento económico
(WHO, 2011).
Adicionalmente, a atual crise económica veio trazer uma preocupação acrescida às sociedades uma vez que neste
período existe um maior risco para o bem-estar mental da população. Situações como o desemprego,
instabilidade laboral e endividamento são consideradas como factores de risco para a saúde mental. Evidência
empírica revela que estes factores aumentam a probabilidade de um indivíduo desenvolver problemas de saúde
mental tais como a depressão, problemas associados ao álcool e/ou suicídio (WHO, 2011). Relativamente ao
suicídio, diversos estudos tem sido apresentados, os quais demonstram que, depois da crise económica e
financeira de 2008, a taxa de suicídio aumentou em alguns países Europeus e Americanos, sendo este aumento é
mais acentuado em países com maior taxa de desemprego (Chang et al., 2013).
Num estudo realizado pela National Alliance on Mental Illness (2011) evidencia um aumento da procura nos
Estados Unidos da América (EUA) por serviços de saúde mental durante o período de crise económica.107 No
entanto, é nestes períodos de crise que se regista um decréscimo da despesa destinada à saúde (WHO, 2011). Em
termos de saúde mental, e de acordo com evidência registada em países como o Reino Unido e EUA, esta
redução da despesa reflete-se numa redução do número de camas disponíveis para doentes com doença mental
bem como a disponibilização de serviços comunitários (National Alliance on Mental Illness, 2011; Community
Care, 2015). Desta forma, um aumento da procura por cuidados de saúde mental associado a uma redução da
despesa pode, tendencialmente, derivar em piores resultados de saúde (WHO, 2011; Christodoulou, 2013).
Em Portugal, a saúde mental também tem vindo a destacar-se como uma prioridade dos sucessivos Governos.
Como tal, e com o objectivo de “assegurar a toda a população portuguesa o acesso a serviços habilitados a
promover a sua saúde mental, prestar cuidados de qualidade e facilitar a reintegração e a recuperação de pessoas
com doenças mentais” (Almeida, 2009), foi publicado em 2007 o Plano Nacional de Saúde Mental (PNSM)
2007-2016. Nesse plano encontram-se as linhas orientadoras e as áreas de ação estratégica para a prossecução do
objectivo definido. Importa salientar que devido à atual crise económica que o país tem vindo a enfrentar, em
2012, este plano foi atualizado de forma a reajustá-lo às atuais condições macroeconómicas (DGS, 2012).

107
De salientar que em Espanha, Astúrias, a variação dos indicadores socioeconómicos observada durante o período de crise
económica não se associa a um aumento da procura de cuidados de saúde mental (García et al., 2014).
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Para o atual Governo, uma das suas prioridades é concluir os trabalhos do Plano Nacional de Saúde (PNS) 20122016, o qual considera, como área prioritária, a saúde mental. Ao longo da legislatura algumas medidas foram
implementadas nesta área, como o encerramento do Hospital do Lorvão em 2012 e a redução do número de
camas de doentes residentes de psiquiatria do Hospital Sobral Cid em 2013. Também nesta legislatura, foi criado
através do despacho nº3250/2014, um Grupo de Trabalho com o objectivo de “avaliar a situação da prestação de
cuidados de saúde mental e das necessidades na área da saúde mental, atendendo à forma como os recursos se
encontram distribuídos entre as várias regiões do País”.108 Adicionalmente, diversos projetos na área da saúde
mental foram aprovados no programa “Iniciativas de Saúde Pública” com o objectivo de “implementar
estratégias e ferramentas que visam intervir em áreas onde as desigualdades potenciam vulnerabilidades ao nível
da saúde”. Recentemente, a Administração Regional de Saúde obteve a autorização para celebrar contratosprograma com entidades integradas ou a integrar a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde
Mental. Como referido anteriormente, estando a crise económica associada a um aumento da procura de cuidados
de saúde mental, estas medidas podem se refletir na qualidade da oferta hospitalar.
O impacto, em termos de saúde mental, da crise económica e das medidas de austeridade que acompanharam tem
sido identificado, na literatura internacional de saúde pública, em comportamentos como abuso no consumo de
álcool e aumento de suicídios, em particular quando emergem situações extremas de pressão financeira, incluindo
a situação de desemprego (Wahlbeck e McDaid, 2012).
Assim, torna-se crucial analisar o impacto da crise económica na evolução dos episódios de internamento em
saúde mental bem como perceber se houve um aumento da procura de cuidados de saúde mental (incluindo
doenças associadas ao álcool e drogas) ao nível do internamento a qual obteve uma resposta sem perda de
qualidade. Igualmente importante é analisar a taxa de suicídio ao longo dos últimos anos para perceber se a crise
económica teve algum impacto nesta taxa, como a literatura sugere.
Importa salientar que os serviços de saúde mental não se restringem ao nível do hospital. Também os cuidados de
saúde primários bem como as equipas comunitárias exercem um papel fundamental na resposta do sistema à
procura de serviços de saúde mental. No entanto, o grupo de trabalho não teve acesso a informação relativa à
prestação/procura de cuidados de saúde mental ao nível dos cuidados de saúde primários e serviços comunitários.
Em termos de impacto sobre a saúde da população, Sakellarides et al. (2015) refere o aumento de situações de
ansiedade e depressão, resultando quer dos efeitos da crise económica quer da melhoria dos sistemas de
informação a reportar as situações. Ao tempo de elaboração do seu texto, não encontraram evidência de aumento
de problemas relacionados com o consumo de álcool, embora refiram informação de aumento de consumo de
drogas ilegais entre desempregados (baseados em declarações a um jornal de responsável de organismo público
da área). No campos dos suicídios, um indicador usado frequentemente para aferir a evolução no campo da saúde
mental de uma forma rápida, não há evidência sistemática de aumento, embora sejam assinalados problemas
metodológicos com as estatísticas, que podem tornar menos clara a respectiva interpretação.
Devemos assinalar que a análise realizada incide essencialmente sobre as doenças mentais graves, as quais
necessitam de internamento. No entanto, as doenças mentais mais comuns não exigem habitualmente
internamento pelo que o nosso estudo não consegue abranger tais doenças. A forma de perceber como tem
evoluído estas doenças é através da análise da utilização de psicofármacos. Para Portugal o estudo de Matias et
al. (2015) e Furtado (2012) fornecem um complemento à análise efectuada neste estudo.

12.2 Metodologia

108

Os resultados deste estudo podem ser consultados através do link: http://goo.gl/JX6IRr
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Para a realização deste trabalho, foi usada a base de dados dos Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH) para
os anos de 2006 a 2014, na qual estão registadas as altas ocorridas em todos os hospitais do Serviço Nacional de
Saúde (SNS). A compilação destes dados é da responsabilidade da Administração Central do Sistema de Saúde,
I.P. (ACSS). Em termos de nomenclatura e de categorização dos diferentes episódios em ambiente hospitalar, foi
seguida a codificação prescrita pelo ICD-9-CM109 e utilizado o agrupador de GDHs AP-27.110
Uma vez que este trabalho incide sobre saúde mental usámos apenas os códigos referentes às doenças do foro
mental (GDHs 424 a 432) bem como às doenças associadas ao uso de álcool/droga (GDHs 743 a 751). No Anexo
12.1 estão disponíveis as designações de cada GDH usado. Desta forma, os hospitais que se encontram na nossa
base de dados são todos os hospitais pertencentes ao SNS, os quais registaram internamentos nos GDHs
mencionados anteriormente. A metodologia apresentada é aplicada tanto para as doenças mentais como para as
doenças associadas ao uso de álcool/droga.
A metodologia apresentada é aplicada tanto para as doenças mentais como as doenças associadas ao uso de
álcool/droga. Numa primeira abordagem, apresenta-se uma análise descritiva da evolução do número de
internamentos entre 2006 e 2014. Usámos os anos anteriores a 2011 de forma a termos um período alargado de
análise que permite analisar tendências e controlar para acontecimentos extraordinários, como a crise económica
de 2008. Desagregando o número total de internamentos em primeiros internamentos111 , readmissões não
urgentes ou não programadas e readmissões urgentes, analisou-se de forma descritiva cada uma destas
componentes.
Adicionalmente, usámos a taxa de readmissão no mesmo GDH a menos de 30 dias como proxy da qualidade da
resposta hospitalar à procura de cuidados com necessidade de internamento. No cálculo da taxa de readmissão
(total de readmissões/total de internamentos) de um determinado hospital considerámos apenas as readmissões a
menos de 30 dias uma vez que é comummente aceite que estas podem ser usadas como proxy da qualidade da
oferta de cuidados. Considerámos apenas as readmissões ocorridas no mesmo GDH por se referir à mesma
codificação que levou ao internamento precedente. Uma análise descritiva desta variável é apresentada bem como
a sua relação com o número de episódios de internamento e tempo médio de internamento.
Posteriormente, e utilizando métodos econométricos, é estudada não só a relação entre o número de
internamentos e a crise económica, a qual é medida através da taxa de desemprego, ao nível do concelho, como
também a tendência do número total de internamentos ao longo do tempo. De forma a detectar possíveis
alterações de tendência devido à crise económica procedeu-se a análise de quebras de estrutura. Adicionalmente,
é realizada uma análise econométrica à resposta do SNS, medida através da taxa de readmissão a 30 dias.
Finalmente, e para o número de readmissões ocorridas em doenças associadas ao álcool/drogas, é estudada a
relação entre esta variável e as condições socioeconómicas ao nível do concelho (Modelo 5). Sendo a literatura
vasta acerca dos factores de risco associados às readmissões associadas ao consumo de álcool/drogas, estes
assentam essencialmente nas condições sociais e económicas do doente (Berg et al., 2015)
A base de dados utilizada nos três modelos é um painel, em que o hospital é a unidade de observação, sendo
observada ao longo do período em análise. De salientar que esta base de dados é um painel não balanceado uma

109
Classificação Internacional de Doenças, 9º Revisão, Modificação Clínica para o registo de informação estatística dos episódios
hospitalares.
110
All Patient DRG 27 (AP-27) tendo entrado em vigor a 1 de Janeiro de 2010, é uma “aplicação informática que contém os
algoritmos necessários para agrupar os registos de episódios de internamento, de cirurgia de ambulatório e de ambulatório médico
realizados em hospitais de agudos em GDH” (Direcção Geral de Saúde)
111
Considerou-se como primeiro internamento as readmissões registadas num GDH diferente do GDH registado no episódio
anterior.
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vez que nem todos os hospitais são observados em todo o período, nomeadamente devido à fusão de alguns
hospitais em Centros Hospitalares ou em Unidade Locais de Saúde.112
Para analisar a relação entre o número de internamentos e a crise económica, usou-se como variável dependente o
número de internamentos por hospital por ano (total_intern_hosp). Como variáveis explicativas, são utilizadas os
indicadores sociais e económicos que caracterizam o concelho de residência dos doentes internados em cada
hospital, como sendo a taxa de desemprego, o número de médicos por 10.000 habitantes, uma medida do poder
de compra concelhio113, a média do salário total do sector privado e o valor médio do mercado imobiliário. Como
referido anteriormente, a introdução da taxa de desemprego tem como objectivo captar o impacto da crise
económica. Esta variável foi calculada dividindo o número total de desempregados pela população entre os 15 e
65 anos de idade.
As restantes variáveis foram introduzidas no modelo com o objectivo de controlar possíveis características
sociais e económicas do próprio concelho. Não se introduziu uma variável de controlo relativa à idade uma vez
que as doenças mentais graves são mais prevalentes no final da adolescência/início da idade adulta e com novo
pico por volta dos 30 anos de idade114 o que leva a que não haja oscilações significativas na média de idades entre
hospitais.115 Todas estas variáveis tem uma periodicidade anual.
Em termos metodológicos, e uma vez que a análise é feita ao nível do hospital, foi criado um ponderador para o
peso de cada concelho no total de internamentos em cada hospital. Este ponderador possibilita a criação de um
concelho fictício cujas características são uma média ponderada das características dos concelhos de residência
dos doentes. A todas as variáveis sociais e económicas do concelho foi aplicada esta metodologia. Deste ponto
em diante, a designação destas variáveis será precedida por w para indicar que se trata da variável após a
aplicação do ponderador. Adicionalmente, foram introduzidas também como variáveis de controlo, algumas
características dos hospitais tais como a demora média116, o número de doentes saídos, o índice case mix, o
número de camas e o custo total.
Optou-se por estimar o Modelo 1 usando um modelo linear de regressão múltipla, considerando a natureza dos
dados em painel. Não se considerou efeitos fixos ao nível do hospital uma vez que as características dos hospitais
não registam uma oscilação significativa ao longo do período em análise. Para controlar o facto de termos
hospitais maiores devido à fusão em CH ou UL, criou-se uma variável dummy que assume o valor 1 se o hospital
for CH ou UL.
A mesma análise foi feita considerando o número de internamentos não só por hospital como por GDH no qual o
doente foi registado. Desta forma a análise é semelhante à anterior mas neste caso a variável dependente é o
número de internamentos por hospital e por GDH (total_intern_hosp_gdh) e o ponderador foi calculado tendo em
consideração não só o hospital mas também o GDH.
De salientar que para as variáveis média do salário total do sector privado e valor médio do mercado imobiliário,
a informação só está disponível até ao ano de 2012. Desta forma, para os anos de 2013 e 2014, tomou-se o ano de
2012 como proxy. Relativamente às características dos hospitais, sempre que não se encontrou informação sobre
um determinada variável usou-se os dados disponíveis do ano mais próximo. Para controlar este facto, criaram-se

112

A título de exemplo, na base de dados temos informação das altas ocorridas nos hospitais da Guarda e de Seia até 2008. No
entanto, e a partir de 2009, devido à criação da Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. (ULSG) no final de 2008, a qual tutela o
hospital da Guarda e Seia, a base de dados só reporta informação das altas ocorridas na ULSG.
113
Este índice resulta da combinação dos índices de rendimento e de população, também calculados pela Marktest. Assume um valor
de 1000 para o total dos concelhos em Portugal continental e permite avaliar a contribuição relativa de cada concelho para esse total. Mais
informações em http://www.marktest.com/wap/private/images/news2005/174/IndicesSI.pdf
114
http://www.schizophrenia.com/szfacts.htm#
115
A média de idades dos doentes internados no período em análise ascende a 47,7 anos.
116
Esta variável é calculada dividindo o total de dias de internamento pela soma dos doentes saídos directos e por transferências
externas.
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variáveis dummy, as quais assumem o valor 1 se a informação que se encontra nas variáveis associadas às
características dos hospitais é referente a outro ano.
Para perceber a evolução do número de internamentos ao longo do tempo, usou-se um modelo de tendência
linear. Esta análise foi realizada considerando o total de internamentos por hospital e também por hospital e
GDH. Considerou-se neste modelo como variáveis explicativas, para além do tempo (variável t), as
características dos hospitais.
Adicionalmente, e com o objectivo de analisar alterações de tendência linear no número de internamentos após
2008117, nomeadamente em termos de maior pressão para o SNS, efectuou-se uma análise de quebras de estrutura
de tendência linear. Com base na evolução do número de internamentos no período em análise, testámos quebras
de estrutura para os anos entre 2008 e 2013,
Para analisar se as quebras de estrutura são estatisticamente significativas, utilizou-se o teste Chow118, o qual
testa a hipótese nula os coeficientes das variáveis de quebra de série serem iguais a zero. Com a rejeição da
hipótese nula pode-se concluir que temos alteração da tendência linear do número total de internamentos.
Por fim, e com o objectivo de estudar a resposta hospitalar, utilizou-se uma método econométrico diferente dos
anteriores devido à natureza da variável dependente em estudo. Como já referido, usámos como proxy da
qualidade da oferta a taxa de readmissão a menos de 30 dias que ocorreu dentro do mesmo GDH. Temos então
como variável dependente a taxa de readmissão, a qual assume valores no intervalo [0,1).
Para lidar com as especificidades da variável dependente, utilizou-se modelos econométricos de natureza
fraccionária, aplicáveis a painéis não balanceados. Optou-se por modelos que acomodem efeitos fixos ao nível do
hospital, uma vez que estes modelos se adequam à natureza dos nossos dados. Desta forma, e nesta análise, não
se considerou como variáveis de controlo as características hospitais.
Mais concretamente, estimou-se o modelo GMMbgw, proposto por Blundell, Griffith e Windmeijer (2002). Um
resumo exaustivo das características e propriedades deste estimador está fora do âmbito deste trabalho, mas pode
ser consultado em Blundell, Griffith e Windmeijer (2002) e Ramalho e Ramalho (2015).
Como variáveis explicativas, introduziu-se também o número de internamentos, uma variável de interação entre o
número de internamentos e o ano em que tenha ocorrido possíveis quebras de estrutura e também os tempos
médios de internamento dos primeiros episódios e das readmissões urgentes. Esta análise foi realizada
considerando o total de internamentos por hospital (e também por hospital e por GDH).
De salientar que nas análises realizadas por GDH, não se incluiu o GDH 424 uma vez que sendo este um GDH
cirúrgico julgamos não ser relevante para a análise.
No que toca às readmissões ocorridas no episódios associados ao consumo álcool/drogas, a literatura é extensa
quanto à discussão dos factores de risco. De acordo com Gonzalez et al. (2014) e Berg et al. (2015), os principais
factores de risco estão associados às condições sociais e económicas do doente. Foi utilizado um modelo de
regressão múltipla relacionando a taxa de readmissão nos casos de GDHs dos episódios associados ao consumo
de álcool/drogas com potenciais factores explicativos.
Para a análise dos suicídios e a sua relação com a crise económica, usou-se os dados disponíveis pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE) para os anos entre 2001 e 2013. Inicialmente iremos estabelecer a relação histórica
que se tenha observado entre suicídios e o nível de atividade económica, sem incluir nessa caracterização os anos
posteriores a 2009. Numa segunda etapa iremos estimar, com base nessa relação histórica, o número de suicídios
117

Efectuámos a análise de alteração de tendência linear a partir de 2008 uma vez que podemos considerar este ano como o ano do
início da crise económica.
118
Para mais detalhe acerca deste teste por favor vide Chow (1960).
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para os anos de crise. Esta previsão é calculada com base numa estimativa de relação quadrática entre taxa de
suicídio e taxa de crescimento do PIB num sistema de equações em que se considera a evolução temporal dos
óbitos por acidentes e dos óbitos relacionados com o aparelho circulatório, para ter em conta possíveis choques
contemporâneos nestes motivos de morte. A razão pela qual se usou a taxa de crescimento do PIB em vez da taxa
de desemprego (como é comummente usada na literatura) prende-se com o facto de a taxa de suicídio ter subido
muito em Portugal durante a crise, para níveis que não se registaram num passado recente, a exclusão dos anos de
crise no estabelecimento da relação entre desemprego e taxa de suicídio traduz-se num efeito ainda maior do que
o observado com o crescimento do PIB.119
Finalmente, comparamos os valores observados com esta previsão. Se a diferença for positiva, significa que
houve uma situação mais grave do que no passado. Se for negativa, significa que ocorreram factores protetores
adicionais.
Todas as análises reportadas foram realizadas em Stata com exceção da análise feita relativa à estimação do
modelo pelo método GMMbgw a qual foi realizada usando o software R.

12.3 Saúde mental
O número total de internamentos aumentou em cerca de 3,8% entre 2006 e 2014. No entanto, e como é possível
verificar pela figura 1, entre 2012 e 2013 este número reduz-se significativamente em cerca de 11,8%, sem ter
sido possível encontrar uma explicação satisfatória. Em 2014 verifica-se um aumento dos internamentos face ao
ano anterior em cerca de 6,7% mas este valor fica abaixo do verificado em 2012 em 1.168 internamentos.
Figura 12.1: Total de internamentos em Saúde Mental entre 2006 e 2014

Fonte: elaboração própria, com base nos dados dos GDH

119
No artigo de Ayuso-Mateos et al. (2013) é usada a taxa de desemprego para estabelecer a relação entre atividade económica e a
taxa de suicídio.
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Desagregando o número total de internamentos por primeiros internamentos, readmissões urgentes e readmissões
não urgentes/programadas é possível constatar que ao longo do período os primeiros internamentos representam
cerca de 87,6% a 88,7% do total e as readmissões urgentes entre 3,4% a 4,6% (figura 12.2). De salientar que a
percentagem do número de readmissões urgentes face ao total de internamentos tem decrescido ao longo do
período em análise, com exceção do ano de 2012, no qual estas readmissões representam cerca de 4% do total.
Em termos de valores absolutos, as readmissão a 30 dias aumentaram entre 2007 e 2008 cerca de 47,7%, mas a
partir desse ano a tendência tem sido de decréscimo, com exceção do ano de 2012, em que se registou um
aumento 9% face ao ano anterior. Contrariamente às readmissões urgentes, a percentagem do número de
primeiros episódios no total dos internamentos não tem sofrido oscilações significativas.

Figura 12.2: Desagregação do total de internamentos

Fonte: Elaboração própria
Fazendo a análise aos tempos médios de internamento (figura 12.3) estes oscilam entre os 17,3 dias e os 23,6 dias
para os primeiros internamentos e entre 17,4 dias e 20,9 dias para as readmissões urgentes.
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Figura 12.3: Tempos médios de internamento por ano

Fonte: Elaboração própria.
É possível verificar que existe um padrão diferente nos tempos de internamento desde 2011. A partir deste ano,
há uma redução do tempo médio de internamento dos primeiros episódios e um aumento do tempo médio de
internamento das readmissões urgentes. Comparando o tempo médio de internamento dos primeiros episódios
com o peso relativo que estes episódios tem no total do número de internamentos, é possível constatar que um
aumento do tempo médio de internamento dos primeiros episódios reflete-se na redução do seu peso relativo no
total do número de episódios.
Fazendo uma análise pelo número de internamentos por GDH, é possível verificar que o GDH 430, referente a
psicoses, regista cerca de 45,8% do total de internamentos (Figura 12.4). Os GDHs 426 e 429, neuroses
depressivas e perturbações orgânicas e ou atraso mental, respectivamente, registam 30,1% do total de
internamentos (GDH 426: 17,6% e GDH 429: 12,6%).
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Figura 12.4: Total de internamentos por GDH

Fonte: Elaboração própria
Na figura 12.5 apresentamos a evolução do número de internamentos por GDH. Os principais GDHs 426, 429 e
430 apresentam um crescimento anual médio do número de episódios de cerca de 2,2%, 1,3% e 4,1%,
respectivamente. Como era de esperar, a tendência verificada para o GDH 430 é similar à tendência do total do
número de internamentos. Tal como aconteceu para o total de episódios de internamento, o GDH 430 regista um
decréscimo do número de internamentos entre 2012 e 2013 de cerca de 12,4% mas entre 2013 e 2014 há um
acréscimo de aproximadamente 7,7% do número de episódios registados neste GDH.
Também para o GDH 426, a tendência é similar ao total do número de internamentos registando um decréscimo
entre 2012 e 2013 de cerca de 19,6% e um crescimento de 17,8% entre 2013 e 2014.

159

Nova Healthcare Initiative – Research / Universidade Nova de Lisboa

Figura 12.5: Total de internamentos por GDH entre 2006 e 2014

Fonte: Elaboração própria.
Para os principais GDHs apresentamos na figura 12.6 a desagregação do total de internamentos. No que toca aos
GDHs 426 e 429, os primeiros internamentos representam entre 92% e 95% do total do número de internamentos
ao longo do período em análise. As readmissões urgentes por sua vez representam entre 1% a 3,6% do total entre
2006 e 2014.
Para o GDH 430, o número de primeiros internamentos e readmissões urgentes representam em 2014 cerca de
84,2% e 4,9% do total de episódios, respectivamente. Relativamente ao número de primeiros internamentos, a
seu peso no total de internamentos aumentou entre 2006 e 2010, registando a partir desse ano uma
representatividade quase constante. Já as readmissões urgentes tem oscilado ao longo do período em análise,
assumindo a partir de 2011 valores entre os 4,4% e os 4,9%.
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Figura 12.6: Desagregação do total de internamentos por GDH

Fonte: Elaboração própria.
Na figura 12.7 apresentamos os tempos médios de internamento dos primeiros episódios e das readmissões
urgentes para os principais GDHs.
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Figura 12.7: Tempo médio de internamento por GDH por ano

Fonte: Elaboração própria.
Como é possível constatar, para o GDH 429, o tempo médio de internamento das readmissões urgentes tem
variado ao longo do tempo tendo crescido aproximadamente 11,2% entre 2011 e 2013. Quanto aos restantes
GDHs verifica-se ligeiras oscilações sobretudo no tempo médio dos internamentos dos primeiros episódios.
Comparando a tendência do tempo médio de internamento com o peso relativo que cada uma destas componentes
representam no total do número de internamentos constata-se que para os GDHs 426 e 429 sempre que há um
aumento do tempo médio de internamento das readmissões urgentes o peso que esta componente representa no
total de internamentos decresce. No entanto, e para o GDH 430, as oscilações dos tempos de internamento das
readmissões urgentes são pouco significativas assim como o seu peso relativo no total do número de
internamentos.
Adicionalmente, e para os GDHs 426 e 430, é possível afirmar que quando o tempo médio de internamento dos
primeiros episódios decresce o seu peso relativo no total do número de episódios aumenta.120 Para o GDH 429
esta evidência não é tão clara.
A taxa média de readmissão urgente a menos de 30 dias dentro do mesmo GDH oscila entre 2,1% e 2,7% entre
2006 e 2014. Pela figura 12.8, e comparando com o número total de internamentos (figura 12.1), pode-se afirmar
que nos últimos dois anos a taxa média de readmissão oscila na mesma direção que o número total de
internamentos.

120
Para o GDH 426 e 430, a correlação entre o tempo médio de internamento dos primeiros episódios e o seu peso relativo no total
do número de internamentos é de -0,49 e -0,8, respectivamente.
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Figura 12.8: Taxa média de readmissão a 30 dias

Fonte: Elaboração própria
Na figura 12.8 apresentamos também a taxa média de readmissão por GDH, para os principais GDHs (426, 429 e
430). O padrão desta variável é distinto entre estes três GDHs. O GDH 430 apresenta grandes oscilações com um
valor mínimo de 2,2% em 2006 e máximo de 4,5% em 2011. Comparando a sua tendência com o total de
internamentos verifica-se, que nos últimos dois anos a taxa média de readmissão varia no mesmo sentido que o
número total de internamentos. Entre 2011 e 2012, verificou-se uma redução significativa da taxa média de
readmissão de 4,5% para 3,1%, respectivamente, apesar do número de internamentos ter aumentado.
Comparando a taxa de readmissão com o tempo médio de internamento dos primeiros episódios, podemos
afirmar que existe uma correlação negativa entre ambas as variáveis. Isto significa que quando o tempo médio de
internamento dos primeiros episódios é mais longo a taxa de readmissão a 30 dias diminui. Esta afirmação é
verdadeira não só fazendo a análise por hospital como também desagregando pelos principais GDHs 429 e 430.
De forma a analisar o impacto da crise económica na procura de cuidados de saúde mental ao nível do
internamento, procedeu-se à estimação de modelo de regressão que afirmar que o número de internamentos é
maior nos hospitais cuja área de influência abrange concelhos com uma taxa de desemprego elevada. De todas as
variáveis de controle introduzidas apenas algumas características dos hospitais, tais como o número de camas, a
demora média, o custo total e o número de doentes saídos, são estatisticamente significativas. Sendo os GDHs
426, 429 e 430 os principais grupos homogéneos em saúde mental, importa realizar a mesma análise para cada
um destes GDHs. Quando a análise é feita ao nível do GDH, a taxa de desemprego perde significância estatística.
Isto significa que, quando se analisa o total da procura satisfeita por GDH, não se pode estabelecer uma ligação
entre esta variável e a taxa de desemprego, variável que se considera refletir as condições económicas da zona
geográfica (mesmo que de forma imperfeita, terá à partida uma correlação importante com essas condições
económicas). Ou seja, ao tratar todos os GDH de igual forma, a associação estatística sugeriria uma maior
pressão sobre os serviços hospitalares de saúde mental, refletida em mais internamentos. Contudo, considerando
que cada GDH corresponde a uma patologia de saúde mental diferente, essa associação com a taxa de
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desemprego perde-se. Poderá ser reflexo de as patologias terem diferentes raízes e não necessariamente
associadas com melhores ou piores condições económicas, ou dar-se o caso de se trabalhar com poucos casos,
introduzindo aleatoriedade que impede a detecção de relações sistemáticas.
Com base na análise descritiva foi possível verificar que entre o período de 2008 e 2014, a procura satisfeita ao
nível do internamento oscilou. Estimou-se outro modelo para analisar a tendência do número de internamentos,
bem como avaliar se as oscilações observadas são traduzidas em alterações da tendência para aumento do
número de internamentos aumenta ao longo do tempo. Em termos desta evolução, os dados apontam para uma
mudança no ritmo desta evolução em 2009. Tal significa que os anos de crise, e em particular os anos da presente
legislatura não se traduziram num choque anormal nos serviços de saúde mental a nível hospitalar. A alteração da
tendência é no sentido de um crescimento menos acentuado do número de internamentos no campo da saúde
mental.
As oscilações no número de internamentos de saúde mental é explicada essencialmente por variações ocorridas
no Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra (CHUC) e no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
(CHPL), para as quais não existe uma explicação clara. Entre 2012 e 2013 tanto o CHUC como o CHPL
reduziram o número de internamentos, ambos representando cerca de 70% do total da redução. Esta oscilação
verificada no CHUC poderá estar associada não à redução do número de camas do Hospital Sobral Cid bem
como o fecho do Hospital do Lorvão.121
Relativamente ao CHPL, em 2012 e 2013, a área de influência foi reduzida com a transferência de cobertura da
população para o Hospital Beatriz Ângelo e para o Hospital de Vila Franca de Xira, respectivamente. No entanto,
nestes hospitais apenas se verificou um ligeiro aumento do número de internamentos.
O GDH 430 é considerado pelos psiquiatras um GDH heterogéneo uma vez que inclui a maior parte das doenças
mentais graves que implicam internamentos frequentes. Desta forma, não é surpreendente este GDH ser registado
em quase metade do total dos internamentos. As oscilações verificadas tanto ao nível dos primeiros
internamentos como readmissões podem estar relacionadas com a existência de equipas comunitárias que tem
como objectivo prevenir recaídas que determinem readmissões ou mesmo primeiros internamentos.
Os resultados mostram que nos hospitais cuja área de influência abrange concelhos com uma taxa de desemprego
elevada, há um aumento do número total de casos em saúde mental. Este facto demonstra que as condições
socioeconómicas determinam problemas de saúde mental. Logo, os nossos resultados vão ao encontro do que tem
vindo a ser descrito na literatura (WHO, 2011). A ausência de significância estatística nos principais GDHs,
nomeadamente no GDH 430, é um resultado pouco expectável. Isto porque em termos clínicos, os doentes com
doenças mentais graves, são doentes mais vulneráveis os quais facilmente podem descompensar em momentos de
crise. No entanto, uma possível explicação para o resultado obtido é o facto de a maioria dos doentes registados
neste GDH pertencerem a concelhos muito homogéneos entre si em termos de características socioeconómicas,
nomeadamente ao nível da taxa de desemprego. 122
Com base na análise de tendência, foi possível verificar que o número total de internamentos tanto por hospital
como por hospital e GDH, tem uma tendência linear positiva. Contudo, e tanto ao nível global como ao nível do
GDH, é possível afirmar que durante o período da crise económica ocorreram alterações significativas no número
de internamentos. As quebras de estrutura identificadas mostram que o número total de internamentos apesar de
ir aumentando, este aumento é feito a um ritmo menor do que nos anos anteriores à quebra. Este facto poderá ser
121

Na base de dados dos GDHs não temos informação individual sobre o Hospital do Lorvão uma vez que antes de 2011 este
Hospital estava integrado no Centro Hospitalar de Coimbra e após essa data a sua informação está integrada no Centro Hospitalar da
Universidade de Coimbra. Relativamente ao Hospital Sobral Cid, só está disponível informação individual até 2010. Após essa data a
informação relativa a este hospital está integrada no Centro Hospitalar de Universidade de Coimbra.
122
Uma grande parte dos doentes registados no GDH 430 reside em concelhos próximos das três principais cidades portuguesas:
Lisboa, Porto e Coimbra.
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justificado com um aumento dos tempos médios de internamento quer ao nível dos primeiros episódios como das
readmissões urgentes/não programadas, embora a evidência estatística não corrobore esta interpretação.
Pela análise de estatística descritiva, é possível verificar que nos últimos dois anos a taxa de readmissão urgente a
30 dias oscilou na mesma direção que o número total de internamentos. Adicionalmente, verifica-se que a taxa de
readmissão urgente é menor se o tempo médio de internamento dos primeiros episódios for maior. De acordo
com psiquiatras, os doentes com doença de foro mental devem sair do hospitais estáveis de forma a que não
descompensem logo após a alta. Contudo, tempos de internamento longos suscita a questão da capacidade dos
hospitais em responderem à procura de cuidados de saúde.
Da nossa análise à resposta hospitalar, em que se usou a taxa de readmissão a 30 dias como proxy da qualidade,
apenas o volume tem impacto nesta variável. Assim a qualidade da oferta hospitalar é menor quanto maior o
número de episódios. O racional é que a capacidade de resposta do hospital em termos de profissionais de saúde e
número de camas não tem oscilado significativamente ao longo do período e portanto se houver pressão adicional
do lado da procura, a resposta ao nível da oferta poderá estar na redução dos tempos de internamentos dos
primeiros episódios por falta de recursos e isso refletir-se num aumento das readmissões por descompensação dos
doentes. No entanto, os tempos médios de internamento dos primeiros episódios e das readmissões urgentes não
se mostraram estatisticamente significativos, ou seja, não tem influência na taxa de readmissão a 30 dias.
Relativamente a 2014, ano em que se verificou um aumento do número de internamentos de saúde mental, a taxa
de readmissão também aumentou. Numa primeira análise, podemos estar perante uma dificuldade de resposta por
parte dos hospitais.

12.5 Uso de Álcool/Drogas
No período em análise, o número total de internamentos por uso de álcool e drogas oscila significativamente.
Entre 2006 e 2014, esta variável decresceu em média cerca de 3,6%. De 2006 a 2008 o número de internamentos
aumentou cerca de 6,1%, tendo depois decrescido em 2009. A partir de 2009, a procura satisfeita manteve-se
praticamente inalterada até 2011. No entanto nos últimos três anos o número de internamentos decresceu cerca de
8,8%.
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Figura 12.9: Total de internamentos por uso de álcool/drogas entre 2006 e 2014

Fonte: Elaboração própria
Desagregando o número de internamentos em primeiros internamentos, readmissões urgentes e readmissões
programadas,123 constata-se que o peso relativo do número de primeiros internamentos no total de internamentos
oscila entre os 92,4% e os 96,1%. Relativamente ao peso relativo das readmissões urgentes no total dos
internamentos, este manteve-se nos 2% entre 2006 e 2011. No entanto, em 2012 o seu peso relativo ascende a
4,2%. Este aumento deve-se essencialmente a um aumento das readmissões urgentes nesse ano, as quais mais que
duplicaram face ao ano de 2011.
O tempo médio de internamento mostra oscilações mais pronunciadas nas readmissões urgentes do que nos
primeiros internamentos. Desde 2011, os tempos médios de internamentos dos primeiros episódios e das
readmissões a menos de 30 dias oscilam em sentido inverso, com exceção do ano de 2014. Importa ainda
salientar que, no período em análise, o tempo médio de internamento das readmissões urgentes é superior ao
tempo médio dos primeiros internamentos, com exceção de 2012.
Em 2012, apesar do tempo médio dos primeiros internamentos ter aumentado, isso não significou que as
readmissões urgentes tenham decrescido. Acresce ainda o facto de apesar do tempo médio de internamento das
readmissões urgentes ter decrescido nesse ano, isso não se refletiu em mais readmissões subsequentes.

123

Informação disponível no volume complementar.
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Figura 12.10: Tempo médio de internamento

Fonte: Elaboração própria
Cerca de 54% dos episódios estão registados num único GDH, o GDH 751. Os GDHs 750 e 748 registam cerca
de 21% e 9% do total de episódios. De salientar que as doenças associadas ao álcool (GDHs 749 a 751)
representam aproximadamente 79% do total de episódios e que as doenças associadas à dependência da cocaína
ou outras drogas (GDHs 746 a 748) representam cerca de 12% do total de internamentos. Analisando o total de
episódios por GDH, o GDH 751 apresenta um padrão muito semelhante ao total do número de episódios. Entre
2006 e 2008, o número de episódios registados neste GDH aumentou cerca de 5,5%. É interessante verificar que
para os dois principais GDHs (751 e 750), a partir de 2011 observa-se um decréscimo do número de episódios em
cerca de 14,5% (GDH 751) e 5,5% (GDH 750).
Desagregando o número total de internamentos em primeiros internamentos, readmissões programadas e
readmissões urgentes por grupos de doença, ou seja, uso de opiáceos (GDHs 743 a 745), de cocaína/outras drogas
(GDHs 746 a 748) e de álcool (GDHs 749 a 751), nos três grupos os primeiros internamentos tem um peso
relativo no total dos episódios acima dos 93%. No entanto, entre 2011 e 2012, verifica-se um decréscimo de cerca
de 2 pontos percentuais no peso relativo dos primeiros episódios para as doenças associadas ao uso de álcool e
cocaína/outras drogas.
Adicionalmente, e relativamente às readmissões urgentes, é nas doenças associadas ao álcool que o peso relativo
desta variável é maior ao longo do período em análise (oscila entre os 2,7% e os 4,7%). Importa salientar que
para os três grupos de doenças, as readmissões urgentes aumentaram o seu peso relativo no total dos episódios
em cerca de 2 pontos percentuais em 2012.
A taxa de readmissão a 30 dias dentro do mesmo GDH oscila entre os 1,6% e 4,2%, no período 2006 a 2014. O
valor de 4,2% corresponde a um aumento significativo desta variável em 2012 face aos anos anteriores. No
entanto, em 2013 e 2014, a taxa de readmissão decresce mas fica aquém dos valores verificados antes de 2012.
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Comparando a taxa de readmissão a 30 dias com o tempo médio de internamento dos primeiros episódios pode-se
afirmar que existe uma correlação positiva entre estas duas variáveis. Fazendo a análise por grupos de doença,
esta correlação só é negativa para as doenças associadas ao uso de opiáceos. Isto sugere, neste caso, que quando o
tempo médio dos primeiros internamentos é maior, a taxa de readmissão urgente decresce. De salientar que nesta
análise não estamos a falar de causalidade.
Os resultados da análise de regressão revelam que a taxa de desemprego, a nível de concelho, não está associada
com o aumento de episódios associados com álcool/drogas. A mesma ausência de associação manifesta-se com
as restantes variáveis socioeconómicas. Esta regularidade estatística é igualmente válida para os GDHs
individuais. O número de internamentos em episódios associados ao uso de opiáceos e cocaína/outras drogas é
maior nos hospitais cuja área de influência se situa em concelhos com menor poder de compra.
No período em análise, o número de internamentos relacionados com álcool ou drogas apresentam uma tendência
decrescente nos últimos três anos. No período entre 2009 e 2011 o esta variável não sofreu significativas
oscilações.
Pela análise da estatística descritiva, é possível verificar que para o grupo de doenças associadas aos opiáceos e
ao álcool, a tendência do número de internamentos após o ano de 2008 e 2011 parece ser distinta. Desta forma,
estimou-se o modelo 3 considerando a quebra de estrutura no ano de 2008 e no ano de 2011. Relativamente às
doenças por uso de cocaína/outras drogas, e pela análise gráfica, a quebra de estrutura, a existir, será no de 2010.
Com base nos resultados, podemos afirmar que nos hospitais cuja área de influência abrange concelhos com uma
taxa de desemprego elevada, há um aumento do número de readmissões urgentes. Este resultado está coincidente
com o que a literatura reporta. Adicionalmente, a dimensão geral dos hospitais, medida através do número de
camas (indicador imperfeito mas usual), é relevante. Os hospitais com uma maior dimensão em termos de
número de camas, registam um maior número de readmissões, embora seja um efeito de magnitude bastante
baixa e como tal sem real impacto.

12.5 Suicídios
Usando os dados fornecidos pelo INE sobre a taxa de suicídio procura-se responder à questão de se foram os
suicídios durante o período de crise, por um lado, e na presente legislatura (2011-2013), por outro lado,
superiores ou inferiores ao que seria de esperar. A evolução da série estatística sobre suicídios em Portugal tem
suscitado algumas dúvidas, apontando-se que é possível a existência de sub-identificação de casos durante a
última década do século passado, seguido de alguns anos de valores que poderão ter o problema inverso. Para
acomodar estas dúvidas, e para contemplar a possível relação da taxa de suicídio com o ciclo económico, foram
realizadas análises estatísticas de regressão, em que se admite uma tendência de evolução antes de 2002, uma
outra tendência distinta a partir de 2005, bem como uma situação especial para os anos 2002 a 2004. A inclusão
do aspecto de ciclo económico é feita construindo uma variável em que é retirada a tendência estimada de acordo
com o método de filtro de Hodrick-Prescott.
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Figura 12.11: Suicídios e valor previsto (amostra total)
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Fonte: Elaboração própria
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Figura 12.12: Suicídios e valor previsto (fora da amostra de estimação)
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Elaboração própria
Para quatro dos cinco anos, o desvio do observado face à previsão é negativo, indicando que apesar da gravidade
da crise, a evolução da taxa de suicídio foi melhor do que o passado permitia esperar.

12.6 Conclusões
A primeira conclusão é o aumento do número de internamentos nos hospitais cuja área de influência abrange
concelhos com uma taxa de desemprego elevada. Adicionalmente, este aumento tem sido feito a um ritmo menor
ao longo do período da crise económica. Este facto pode em parte ser explicado por uma aumento dos tempos de
internamento dos primeiros episódios e das readmissões urgentes, que se traduz numa alta do doente mais estável
e com menor probabilidade de descompensar.
Da análise da qualidade da resposta hospitalar, em que se usou a taxa de readmissão a 30 dias como indicador de
qualidade, podemos afirmar que, no período em análise, esta é negativamente afectada pelo número de episódios
realizados na instituição. Pelo facto de os recursos disponíveis não variarem significativamente ao longo tempo,
uma maior pressão do lado da procura de cuidados de saúde mental pode levar a altas precoces o que pode
significar aumento do número de readmissões urgentes, ou pode ser reflexo de casos mais graves em média.
Em suma, e para o período em análise, o SNS tem enfrentado uma pressão adicional no lado da procura por
cuidados de saúde mental que tem tido resposta em termos de capacidade de tratamento, embora com uma menor
qualidade da resposta hospitalar neste campo específico. De notar que este aspecto aparenta ser particular à saúde
mental, na medida em que avaliações globais da qualidade dos cuidados de saúde prestados pelos hospitais tem
revelado uma evolução positiva. A análise da OCDE sobre a qualidade de cuidados de saúde no sistema de saúde
português merece referência, tendo havido elevado cuidado metodológico na sua elaboração. O Relatório OCDE
(2015) indica que houve uma melhoria da qualidade no sistema de saúde português, incluindo sobretudo nessa
avaliação o Serviço Nacional de Saúde, apesar dos cortes orçamentais ocorridos no sector público. É de realçar
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que a análise da OCDE não permite estabelecer causalidade, no sentido em que não permite dizer que foram os
cortes realizados que levaram ao aumento dos aspectos de qualidade analisados. Não foi realizada uma análise
contra-factual que indicasse qual seria a evolução da qualidade no sistema de saúde português na ausência das
políticas adoptadas (o que defronta a óbvia dificuldade de saber o que teria sido a evolução alternativa às
políticas seguidas). É, no entanto, inequívoco que as políticas prosseguidas não impediram uma melhoria da
qualidade no Serviço Nacional de Saúde, como conclusão mais conservadora. Numa perspectiva optimista, a
conclusão será a de ter sido possível compatibilizar melhorias de qualidade com redução de custos. Não tendo o
relatório da OCDE olhado com o detalhe necessário para fazer a comparação com os resultados aqui obtidos, é de
considerar que, como esperado, a saúde mental tenha tido durante este período uma maior pressão de procura.
Quanto aos suicídios, é possível afirmar que a evolução da taxa de suicídio foi melhor do que aquilo que se podia
prever com base nos dados antes da crise económica. As razões para este facto podem estar assentes nas
características da população Portuguesa (Ayuso-Mateos, 2013).
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13 Eficiência de gestão: o problema das dívidas hospitalares
Pedro Pita Barros

13.1 Introdução
O início do programa de ajustamento revelou, em termos de fonte de despesa pública, um problema de
pagamentos em atraso na área da saúde, com especial incidência nos Hospitais EPE e suas dívidas a
fornecedores. Nessas dívidas a fornecedores, assumem especial significado quantitativo as dívidas à indústria
farmacêutica, relativos ao fornecimento de medicamentos. A existência de dívidas hospitalares, e à indústria
farmacêutica em particular, não é um problema novo. Ao longo das duas últimas décadas, a existência destas
dívidas levou, com alguma frequência, à criação de orçamentos rectificativos, com a disponibilização de verbas
adicionais para os hospitais realizarem pagamentos de regularização dessas dívidas.
A criação, a partir de 2013, de hospitais com um estatuto jurídico de maior independência dentro do sector
público (primeiro, como SA – Sociedades Anónimas, depois transformadas em EPE – Entidades Públicas
Empresariais), levou a que vários hospitais fossem recebendo dotações de capital próprio. Em 2005, com um
orçamento do Estado reforçado para o campo da saúde, na transferência realizada para o Serviço Nacional de
Saúde, criaram-se condições para que o problema destas dívidas ficasse pelo menos encoberto durante alguns
anos. No Outono de 2009 começam a surgir na imprensa noticias e relatos de pagamentos em atraso à indústria
farmacêutica. A associação do sector farmacêutico com maior significado, a APIFARMA, inicia um processo de
divulgação pública das dívidas em atraso e dos prazos de pagamento aos seus associados.
Não causou, por isso, estranheza que o Memorando de Entendimento tivesse dedicado atenção explícita a este
mecanismo de criação de despesa pública (praticamente sem controle). Em finais de 2012, ficou completa a
fotografia das dívidas em atraso. Desde setembro de 2011 passou a ser publicada com regularidade informação
sobre a sua evolução na síntese de execução orçamental da Direcção-Geral do Orçamento, numa base mensal,
sendo o primeiro mês de informação junho de 2011.
Esta informação permite traçar o que foi a evolução deste aspecto. Interessa, neste ponto, perceber a dinâmica
subjacente a essas despesas, pelo que se torna essencial retirar o que foram os efeitos de processos
extraordinários de regularização de dívidas e de disponibilização de verbas aos hospitais que lhes permitissem
pagamentos extraordinários aos fornecedores.
As dívidas em causa não devem ser tomadas como um problema do campo do medicamento e sim como um
problema de gestão que encontra nesta criação de dívida uma válvula de escape (um desenvolvimento do
argumento e uma proposta de solução estão disponíveis em Barros (2015)).
A análise estatística do comportamento da série dos pagamentos em atraso mostram que durante a primeira
metade do ano de 2012 o ritmo de crescimento da dívida foi, em média mensal, perto de 80 milhões de euros por
mês para o total dos Hospitais EPE. Depois do primeiro período de regularização de dívidas o ritmo de
crescimento abrandou. Manteve, contudo, uma grande resistência a uma descida sustentada. Excluindo períodos
explícitos de regularização de dívidas por via de fundos extraordinários ou períodos de reforço de capital dos
hospitais, o ritmo foi de cerca de 34 milhões de euros por mês até ao início de 2015.
Como afirmado pelo Primeiro-Ministro de Portugal, na intervenção na sessão solene comemorativa dos 35 anos
do Serviço Nacional de Saúde, o Governo disponibilizou “uma dotação orçamental extraordinária de quase 2.000
milhões de euros para proceder ao pagamento de dívidas a fornecedores do SNS” (p.25) e aumento o capital dos
Hospitais EPE no final de 2014.
A capacidade dos hospitais públicos para gerar dívida que depois tem que ser regularizada de forma excepcional
não é um fenómeno recente. Vem, pelo menos, desde final do século XX, com períodos de maior ou menor
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intensidade. Em anos de forte reforço orçamental, essa criação de dívida oculta é, naturalmente, menor. E uma
maior pressão no acompanhamento tende a produzir resultados. Na última década, o valor da divida superior a
três mil milhões de euros em Março de 2012, como publicamente referido pelo Presidente do Conselho de
Administração da Administração Central do Sistema de Saúde, não foi certamente todo gerado em dois anos. A
hipótese mais razoável é pensar que este montante de dívida foi sendo acumulado ao ritmo de 400 a 500 milhões
de euros por ano, sem que tenham surgida essas dívidas nas contas do Estado por via da separação jurídica
associada aos hospitais EPE.
Dentro deste contexto, é de enfatizar a importância de estabelecer orçamentos para os hospitais tenham em conta
a atividade que é prevista ser desenvolvida. Ou seja, é necessário evitar a suborçamentação, entendido como
deliberadamente atribuir orçamentos inferiores ao que se sabe ser necessário para o cumprimento dos objectivos
assistenciais estabelecidos.
Ferreira e Teixeira (2011)124 apresentam os resultados líquidos dos hospitais EPE para 2005 – 2010 (para os 42
hospitais EPE existentes em finais de 2010, projetando retrospectivamente as contas quando necessário). Desde
2006 que os resultados líquidos são negativos, variando entre -354 milhões de euros (2006) e -134 milhões de
euros (2007). O valor de 2010 foi de -325 milhões de euros.
Em termos de evolução futura, e de sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, a contenção de despesa
ocorrida nos últimos anos, assentando sobretudo na redução de preços, não poderá ser permanente. A pressão
para aumento da despesa está presente e vai ter uma porta de fuga no aumento das dívidas, levando a problemas
futuros. Estancar o processo de criação de dívida, mais do que ter sucessivos orçamentos rectificativos, é uma
medida de sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. O acumular de dívidas a fornecedores não é
um aspecto conjuntural que possa ser resolvido com uma dotação extraordinária. Traduz antes problemas
fundamentais com a própria gestão dos hospitais, em duas frentes distintas: saber se as receitas que lhes são
atribuídas pelo Serviço Nacional de Saúde são suficientes para fazer face ao movimento assistencial do hospital
em condições de funcionamento eficiente, por um lado, e saber se os hospitais têm a melhor organização e gestão
para estarem a ter os menores custos possíveis para o movimento assistencial que lhes é solicitado pela
população. Apesar dos reforços financeiros que têm sido atribuídos aos hospitais durante os últimos, permitindolhes reduzir a dívida existente no final de cada ano por comparação com o ano anterior, o aspecto dinâmico não
dever ser ignorado. Isto é, em situação de equilíbrio não deverá ocorrer criação de nova dívida em atraso que
exija reforço financeiro extraordinário. Tendo ocorrido progresso nesta área, é ainda assim um aspecto a ser
acompanhado no futuro.

13.2 O padrão de evolução dos pagamentos em atraso
A figura 13.1 apresenta a evolução das dívidas em atraso associadas ao Ministério da Saúde, das quais as dívidas
do Hospitais EPE são a grande maioria. Da figura é aparente que o ritmo de crescimento tem tido períodos de
interrupção, associados diretamente com momentos de reforço financeiro aos hospitais do Serviço Nacional de
Saúde. Nos dois últimos anos ocorreram períodos de 3 a 4 meses de tendência decrescente na dívida, retomandose posteriormente o que aparenta ser um robusto ritmo histórico. Esta característica da evolução das dívidas em
atraso é tornada mais precisa através de análise de regressão que considera quebras imediatas devidas a
regularização e testa a igual de tendência entre os vários períodos.

124
Ana Sofia Ferreira e Manuel Teixeira, 2011, Evolução recente da situação económico-financeira do Serviço Nacional de Saúde –
enquadramento do actual contexto, mimeo.
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Figura 13.1: Dívidas em atraso

Fonte: elaboração própria, com base em informação da Direcção-Geral do Orçamento
Na definição dos períodos de tendência, são excluídos como períodos de regularização de dívidas Junho a
Novembro de 2012, Novembro de 2013 e Dezembro de 2014 (neste caso, dando origem apenas a uma quebra de
nível dos pagamentos em atraso). A decisão é baseada no comportamento estatístico dos pagamentos em atraso,
embora cruzados com os anúncios realizados de programas de regularização de dívidas ou anúncio de reforço de
capitais dos Hospitais EPE.
A figura 13.2 apresenta o resultado da análise econométrica de tendências iguais, assinalando com linhas iguais
os períodos de igual ritmo de evoluindo da dívida em atraso (em sentido estatístico), incluindo os períodos de
crescimento e os períodos de queda (ainda que curtos) registados.125

125

A análise completa e apresentação das estimativas econométricas encontram-se disponíveis no volume complementar.
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Figura 13.2: Tendências de evolução das dívidas em atraso

Fonte: elaboração própria
Impondo a mesma tendência fora dos pontos de regularização de dívidas, resulta um ritmo médio de crescimento
das dívidas de cerca de 32 milhões de euros por mês, embora se notem dois períodos de redução dos pagamentos
em atraso que não coincidem diretamente com momentos de fundos adicionais disponibilizados: no final do
Verão de 2014, e no início do ano de 2015 (sendo que neste último caso os primeiros meses de 2015 ainda
poderão ser reflexo dos fundos adicionais disponibilizados no final de 2014).

13.3 Conclusões
Analisou-se um problema recorrente no Serviço Nacional de Saúde, incidindo quase exclusivamente no sector
hospitalar (Hospitais EPE). Esse problema é o das dívidas em atraso que se traduzem depois em dívida pública e
disfuncionalidades na forma como os hospitais trabalham. Desde 2012 que o ritmo de crescimento dos
pagamentos em atraso tem tido grande regularidade mensal. É interrompido por períodos em que verbas
adicionais são colocadas à disponibilidade dos hospitais mas esgotando-se o efeito dessas verbas, retoma-se o
ritmo histórico. Desvios a este padrão (fora de épocas de regularização de dívidas) têm sido de curta duração.
Nos efeitos de final de ano, o Ministério da Saúde assinalou que existem ainda transferências de montantes
adicionais aos contratos-programas, relativos a produção acrescida, e rappel e créditos por parte da indústria
farmacêutica, que contribuem para que seja possível diminuir dívida nesse momento.
Entendendo-se a existência de pagamentos em atraso como sendo reflexo de problemas de gestão nos hospitais,
não há ainda resultados visíveis das várias transformações legais (Lei dos Compromissos e Pagamentos em
Atraso e suas alterações) e organizacionais (os vários aspectos das propostas do Grupo Técnico para a Reforma
Hospitalar que têm sido adoptados e aplicados).
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14 Eficiência macroeconómica do sistema de saúde português
Pedro Pita Barros

14.1 Introdução
A análise do efeito das políticas de saúde deve ser realizada a diferentes níveis. Macro, meso e micros são níveis
usualmente considerados em termos de discussão da eficiência dos sistemas de saúde e do efeito que intervenções
de política têm sobre o desempenho desse mesmo sistema de saúde. A análise macro centra-se nos valores
agregados, ao nível da população e do país. É habitual, neste quadro, realizarem-se comparações internacionais
como forma de identificar melhores práticas e avaliar a distância a essa melhor prática por parte de cada sistema
de saúde. Estas comparações internacionais são fortemente exigentes em termos de informação, obrigando a um
esforço de compatibilização de conceitos estatísticos e procedimentos metodológicos que assegurem uma
adequada comparabilidade entre países, por um lado, e ao longo do tempo, por outro lado. A Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) são as duas
organizações que maior esforço realizaram, ao longo das últimas décadas, para fornecer essa base de comparação
internacional. Irá realizar-se uma análise utilizando a base de dados publicamente disponibilizada pela OCDE, o
que permite a replicação dos cálculos realizados.
Numa primeira parte, será uma descrição dos valores agregados, para contexto da análise subsequente. A análise
de eficiência em comparação internacional é uma forma sumária, e até certo ponto simplista, de avaliar os efeitos
das medidas mais recentes, de uma forma agregada e conjunta. O interesse é o de situar o sistema de saúde
português, no qual o Serviço Nacional de Saúde assume o principal papel na proteção financeira e na prestação
de cuidados de saúde à população, e não o de avaliar qual o melhor sistema de saúde (apesar de a metodologia
usada, descrita infra, poder ser igualmente usada para esse efeito).

14.2 Aspectos conceptuais
A comparação da despesa em cuidados de saúde nos países da OCDE é o ponto de partida. Uma primeira decisão
é saber se deve ser valorizada a comparação da despesa per capita em saúde, ajustando para os diferentes níveis
de vida dos países, ou se essa comparação é melhor concretizada com recurso ao indicador despesa de saúde face
ao Produto Interno Bruto, para acomodar diferentes níveis de riqueza entre os países. Em qualquer dos casos, esta
comparação é baseada unicamente em níveis de despesa, não abordando de forma explícita os resultados que
sejam obtidos com essa despesa.
A comparação entre países utilizando apenas indicadores de despesa tem associada hipóteses implícitas, as quais
é necessário conhecer para se saber o que se compara realmente. Tomando a despesa per capita em saúde,
suponhamos dois países completamente idênticos nos recursos físicos utilizados nos respectivos sistemas de
saúde e iguais populações com idênticas necessidades, originando resultados de saúde similares. Se um dos
países pagar monetariamente mais a um dos recursos usados (maiores salários, por exemplo; ou preços de
medicamentos mais elevados, noutro exemplo), então terá uma despesa em cuidados de saúde, medida em termos
per capita, mais elevada. Porém, essa despesa mais elevada não corresponde a um melhor sistema de saúde. Na
construção deste exemplo fictício, os dois países têm sistemas de saúde iguais mas com despesas diferentes.
A utilização de valores de despesa em proporção do PIB não resolve este problema de comparação. Tem contudo
a vantagem de confrontar o esforço financeiro realizado associado aos cuidados de saúde com a capacidade
global da economia. Se países com maior rendimento gastarem proporcionalmente mais em saúde (regularidade
frequentemente disputada), comparar despesas em saúde entre países tem que incluir essa característica.
Neste contexto, ainda muito simples, comparar despesa em saúde entre países deverá ter em conta qual o nível de
riqueza gerada por esse país (aproximado pelo PIB per capita). Saber se um país está acima ou abaixo de um
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ponto de referência, que pode ser a média, ou a média ajustada do nível de riqueza produzida anualmente no país,
fornece uma primeira informação sobre o desalinhamento, ou não, do sistema de saúde em comparação
internacional.
O passo seguinte é a inclusão de uma medida de resultados. Em termos agregados, a medida ideal deveria ser
sensível apenas ao que é a intervenção do sistema de saúde, e diferenciar entre efeitos de longevidade e efeitos de
qualidade de vida nessa longevidade.
Não existem, apesar de várias tentativas de definição, medidas universalmente aceites. Consideram-se, por esse
motivo, dois indicadores usuais e utilizados em trabalhos prévios de avaliação de eficiência de sistemas de saúde:
esperança de vida à nascença, e mortalidade prematura, capturada por anos de vida potencial perdidos por morte
antes dos setenta anos.
Uma primeira análise de eficiência do sistema de saúde consiste em comparar os resultados obtidos com a
despesa realizada. Numa segunda fase, incluem-se outros factores que podem determinar uma maior ou menor
eficiência do sistema de saúde. Incluem-se nesses factores aspectos de caracterização do sistema de saúde e
elementos dos estilos de vida e comportamentos de risco da população.
A utilização de metodologias estatísticas apropriadas permite ainda distinguir entre diferenças meramente
aleatórios e pontuais entre sistemas de saúde e diferenças sistemáticas face à melhor prática observada.
Na avaliação dos últimos anos, defronta-se um problema de falta de informação, na medida em que os dados
publicamente disponíveis não contêm ainda qualquer informação referente a 2014, e apenas um conjunto limitado
de países tem informação para o ano de 2013. Informação mais ampla só existe de forma generalizada para o ano
de 2011. O procedimento a seguir envolve a determinação da melhor prática, com base na informação global
mais recente dos vários países, incluindo os países não-europeus membros da OCDE.

14.3 Metodologia
Os sistemas de saúde têm múltiplos objectivos, incluindo aspectos de eficiência, de equidade, de acesso adequado
em tempo útil, de qualidade, de segurança dos cuidados de saúde prestados, de sustentabilidade, etc.
Por opções de ordem prática, será considerado aqui apenas uma medida de desempenho – melhorar o estado de
saúde da população, que será avaliado através da esperança de vida à nascença. É frequente argumentar-se que há
outros factores além do sistema de saúde que influencia a esperança de vida à nascença, e alguns aspectos
sumários serão aqui incluídos. É igualmente referido por vezes que a esperança de vida aos 65 anos (ou outra
idade próxima) terá maior capacidade de refletir o contributo do sistema de saúde. Relativamente à análise de
eficiência que se apresenta, serão utilizadas as duas medidas: esperança de vida à nascença e esperança de vida
aos 65 anos. Não há diferença substantiva em termos de resultados entre usar uma ou outra destas duas medidas.
Em termos de abordagem, o quadro conceptual é similar ao adoptado em Joumard et al. (2008) e Joumard et al.
(2010), entre outros, em que se considera uma função de produção de saúde (esperança de vida), que depende de
diferentes factores.126 Em termos dos diferentes factores explicativos, a base de dados da OCDE, que garante
comparabilidade internacional mínima nos diferentes indicadores, apresenta para vários deles informação apenas
até 2010 e nalguns até 2012. Para avaliar o efeito dos anos mais recentes, pretende-se utilizar os dados sobre
esperança de vida (à nascença ou aos 65 anos) referentes a 2013. Houve assim que imputar, para vários países,
valores em falta. Para o efeito foi considerado constante o último valor conhecido para esse país na base de dados
da OCDE e no máximo com um desfasamento de três anos. Ainda assim, não foi possível incluir todas as
variáveis consideradas por Joumard et al. (2008), excluindo-se por exemplo consumo de tabaco, por não abranger
um número suficiente de países.
126

Igualmente interessante é o trabalho de Clements et al. (2012).
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Os factores considerados foram “despesa total per capita em saúde”, avaliada em paridades de poder de compra e
denominada em dólares norte-americanos, “consumo de álcool em litros per capita”, “consumo de fruta per
capita, expressa em kgs”, e “PIB per capita”, dos elementos presentes na análise de Joumard et al. (2008).
Adicionalmente, considerou-se o “consumo de gordura, em calorias” bem como variáveis que refletem
características do sistema de financiamento, como “proporção da despesa total de saúde financiada por sistemas
de seguro privado” e “proporção da despesa total de saúde referente a pagamentos diretos”. Estas duas últimas
variáveis correspondem a diferentes situações. No primeiro caso, é desvio de seguro público para seguro privado
de saúde. No segundo caso, é ausência de proteção financeira. Dadas as medidas recentes em Portugal, no campo
das deduções fiscais, que levaram a uma redução do seguro público via sistema fiscal, considerou-se importante
incluir esta característica. No caso do seguro privado, é uma forma de refletir nas estimativas as diferenças entre
sistemas de proteção financeira das despesas em saúde que existem no conjunto dos países da OCDE. Opta-se
deliberadamente por não incluir tratamento da característica de dados de painel. A inclusão, por exemplo, de
efeitos fixos ao nível de cada país poderá captar efeitos de eficiência de desempenho entre eles que deverão ser
adicionadas às estimativas de ineficiência medidas como distância à melhor prática (fronteira de produção, em
termos técnicos). A não inclusão de efeitos fixos que traduzam diferenças da fronteira de produção entre países
irá colocar o peso dessas diferenças no score de eficiência que seja calculado. Por outro, admite-se que a melhor
prática possa evoluir ao longo do tempo, aspecto capturado pela inclusão de uma tendência geral a todos os
sistemas de saúde (países) incluídos. São usados dados desde 2000, constantes da base de dados OCDE Health
Data de 2015.
O primeiro passo da análise consiste numa análise muito simples de resultados de saúde, onde além da esperança
de vida à nascença se consideram outros indicadores, como os “anos de vida potencial perdidos”. Essa análise,
sobretudo descritiva, procura ver se os anos de 2011-2014 (ou o mais próximo disponível no indicador)
corresponderam a uma mudança de tendência que viesse do passado. Não basta os indicadores continuarem a ter
uma evolução positiva para se concluir que as medidas adoptadas na presente legislatura tiveram um efeito
favorável. É necessário perceber se este período corresponde a um abrandar dos ganhos que vinham a ser obtidos,
ou a ganhos superiores ao que seria esperado face à experiência recente, ou mesmo a ausência de qualquer
impacto significativo nessa evolução. A análise de regressão é usada para ter testes de quebra de tendência
simples, os possíveis face ao reduzido número de observações em série temporal disponíveis.
Numa segunda fase, é usada a estimação de fronteira estocástica, com os factores mencionados como
determinantes da esperança de vida alcançada. Com base nas estimativas obtidas é possível obter um score de
eficiência, em que o valor 1 corresponderá à melhor situação internacional e o menor valor possível é 0.
Calculam-se estes scores de eficiência ano a ano para cada país da amostra, realizando-se posteriormente um teste
estatístico de diferença do score de eficiência dos últimos três anos (2011-2103) face aos anteriores (2000-2010).
É também fornecida informação gráfica sobre o posicionamento global do sistema de saúde português, via score
de eficiência, face aos países da OCDE e face aos países da União Europeia. Devido à importância dos Estados
Unidos como caso extremo, em que é reconhecido que os resultados de saúde não correspondem à despesa
realizada, é feita uma replicação de toda a análise excluindo este país.
Em termos metodológicos, vale a pena ainda referir que os resultados podem ser sensíveis aos países incluídos
para comparação. Por exemplo, se fosse escolhida uma amostra contendo apenas países com maior esperança de
vida e menor utilização de recursos que Portugal ter-se-ia um grau de eficiência menor do sistema de saúde
português do que se forem incluídos todos os países. Em lugar de procurar o conjunto de países que desse a
imagem mais favorável, ou menos favorável, de Portugal em comparação internacional, optou-se por utilizar
todos os países da OCDE em todos os anos em que estivesse disponível a informação da variável dependente
(esperança de vida, à nascença ou aos 65 anos), e em que não fosse necessário imputar mais do que dois anos de
informação nos indicadores de estilos de vida (consumo de bebidas alcoólicas e alimentação). Existe um
potencial efeito de seleção de países que não reportam informação, no sentido de países com piores resultados
optarem por não reportar. Dentro do conjunto de países da OCDE não é aparente que haja esse efeito.
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Numa abordagem recente sobre o mesmo tema, Medeiros e Schwierz (2015) utilizam a abordagem DEA. Os
resultados encontrados sugerem, em linha com estudos passados, que ter uma elevada despesa em saúde (em
termos per capita) não garante melhores resultados. Utilizam vários indicadores de resultados: esperança de vida
à nascença e aos 65 anos, esperança de vida com saúde à nascença e aos 65 anos e mortalidade evitável
estandardizada. Na análise dos resultados que apresentam é necessário atender à sensibilidade que em geral a
metodologia escolhida (DEA) tem quanto a factores extremos. Por exemplo, Espanha define o referencial de
eficiência para 18 dos países da União Europeia. Utilizam, para traçar esta fronteira, apenas um ano (2012 ou
2011), tendo sobretudo variação entre países para definir a posição de cada um, e não o progresso (ou ausência
desse progresso) de cada sistema de saúde. Apresentam, em anexo ao seu trabalho, estimativas referentes a
modelos de fronteira estocástica, tendo como factores explicativos o número de camas, médicos e um indicador
compósito de rendimento (PIB per capita), educação, obesidade, tabaco e consumo de álcool, e proporção da
população com mais de 65 anos. A correlação de medidas de eficiência dos sistemas de saúde entre metodologias
oscila entre os 0,5 e os 0,9, estando, no conjunto preferido de estimativas da fronteira estocástica, entre 0,59 e
0,74. Estas estimativas de fronteira estocástica apresentam uma dimensão temporal, embora não seja claro da
apresentação quais os anos incluídos, pressupondo-se que sejam 2003 a 2010.127

14.4 Resultados
14.4.1 Estatísticas descritivas
A figura 14.1 apresenta a relação entre esperança de vida à nascença e despesa per capita em saúde (ajustada para
paridades de poder de compra entre países, expressa em dólares norte-americanos). Portugal encontra-se no meio
dos restantes países da OCDE, onde aliás apenas os Estados Unidos se destacam por uma muito maior despesa
em cuidados de saúde sem os correspondentes resultados em termos de saúde da população, medida pela
esperança de vida à nascença. De realçar ainda que Portugal, nos últimos três anos, e para a mesma despesa
nominal, apresenta evolução positiva neste indicador de estado de saúde.
Igualmente importante é a associação da esperança de vida à nascença com o PIB per capita, medida da riqueza
gerada cada ano no país. Aqui, verifica-se o mesmo facto estilizado: Portugal não é distinto dos restantes países
da OCDE. Apesar disso, aparece neste contexto (figura 14.2) melhor do que muitos outros países, no sentido de
para o mesmo nível de PIB per capita conseguir maior esperança de vida à nascença, aspecto que não se alterou
substancialmente nos últimos três anos de dados disponíveis (2011-2013). A manutenção da evolução positiva da
esperança de vida, associada com a contração da despesa pública em saúde, leva mesmo a melhoria em
indicadores globais que usem estas variáveis. Será fácil apresentar aqui o argumento de a esperança de vida ser
uma variável que é pouco influenciada por factores de curto prazo. Porém, cortes abruptos de serviços teriam
certamente um efeito visível em pelo menos reduzir ou parar a evolução positiva que se vinha a registar.

127

Atendendo à nota de pé de página 54, p.41, e à Tabela 9 in Medeiros e Schwerz (2015).

180

Nova Healthcare Initiative – Research / Universidade Nova de Lisboa

Figura 14.1: Relação entre esperança de vida à nascença e despesa per capita

Fonte: Elaboração própria
Figura 14.2: Relação entre esperança de vida à nascença e despesa per capita

Fonte : elaboração própria
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Juntando os dois indicadores, resulta a figura 14.3, em que a esperança de vida à nascença é confrontada com a
proporção das despesas em saúde no PIB. Neste indicador, Portugal, embora estando ainda dentro do contexto
dos restantes países da OCDE (excluindo os Estados Unidos), tem resultados de esperança de vida à nascença
que estão na zona inferior do que é conseguido pelos outros países. É ainda visível que a continuação da melhoria
de resultados neste indicador coincidente com a contenção da despesa em saúde, nos anos 2011-2013, resultou
numa melhoria da posição relativa de Portugal.
Figura 14.3: Relação entre esperança de vida à nascença e despesa total em saúde/PIB

Fonte: elaboração própria
A utilização de outras variáveis de interesse, como o nível de despesas de pagamentos diretos das famílias ou o
consumo de fruta e de álcool, mostram um panorama essencialmente similar, com Portugal no inserido nos
resultados médios da OCDE.

14.4.2 Testes de alteração de tendências
Como forma de avaliar os anos de 2011-2014, consideraram-se quatro séries de resultados de saúde: anos de vida
potencial perdidos (AVPP), esperança de vida à nascença, esperança de vida aos 65 anos e mortalidade infantil.
Analisada cada série individualmente e em conjunto, admitindo a possibilidade de choques no mesmo sentido e
temporalmente simultâneos, chega-se à conclusão de a terem existido alterações de tendência de evolução nestes
indicadores, essa evolução foi no sentido de reforço do progresso do indicador.128
A presunção é assim a de continuação, senão reforço, da melhoria de indicadores de saúde da população
portuguesa durante a presente legislatura. Esta inferência é feita contra a hipótese alternativa a tendência dos anos
anteriores se manter. Ora, esta hipótese alternativa num contexto de crise económica generalizada e de
dificuldades de contas públicas é naturalmente desfavorável à utilização da tendência passada como situação
128
Ver no volume complementar as estimativas individuais e utilizando o estimador SURE que permite correlação contemporânea
entre termos de erro de diferentes equações a estimar.
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alternativa. Este aspecto torna os resultados obtidos pela metodologia de quebra de estrutura uma subavaliação
dos resultados realmente alcançados pela diversidade de medidas adoptadas durante este período.
É de referir, uma vez mais, que se estão a considerar apenas efeitos simultâneos, não se capturando eventuais
efeitos de longo prazo que possam estar presentes (até porque passou ainda tempo suficiente para que alguns
desses efeitos possam ser eventualmente identificados).

14.4.3 Estimativas de fronteira estocástica
As estimativas seguintes são realizadas usando a abordagem de fronteira estocástica, em que se admite que os
resultados de saúde são uma função das características de cada país e do seu sistema de saúde.129 A partir da
relação estatística obtida é possível calcular um score de eficiência para cada par país – ano, em que o valor 1
corresponde a uma situação de eficiência total. As figuras seguintes apresentam os respectivos resultados, tendo
em conta já o score de eficiência. Dentro deste quadro de comparação internacional Portugal surge como tendo
ganho eficiência nos últimos três anos de dados disponíveis (2011-2013), na medida em que o score se
aproximou mais do valor unitário. Como forma de testar a robustez desta inferência considerou-se um outro
indicador agregado, normalmente considerado como mais susceptível de influência por parte do funcionamento
do sistema de saúde, esperança de vida aos 65 anos de idade. A figura 14.5 apresenta os scores de eficiência
subjacente à análise estatística desse indicador, seguindo uma especificação de fronteira estocástica. É ensaiada
na figura 14.6 a importância dos Estados Unidos como país com situação anómala, obtendo-se os mesmos
resultados qualitativos.
Figura 14.4: Estimação base, com todos os países, esperança de vida à nascença

Fonte: elaboração própria

129

Disponibilizadas no volume complementar.
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Figura 14.5: Estimação base, esperança de vida aos 65 anos

Fonte: elaboração própria
Figura 14.6: Excluindo os Estados Unidos, esperança de vida à nascença
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Fonte: elaboração própria
Em termos de comparação internacional, os últimos anos (2011 a 2013) caracterizaram-se por uma continuação
da melhoria dos indicadores de saúde, em particular dos dois analisados em maior detalhe, esperança de vida à
nascença e esperança de vida aos 65 anos. Ao mesmo tempo, os recursos usados, em termos monetários, foram
menores, consequência das reduções de preços, de salários e de custos (por reorganização de atividades e
processos). Assim, é razoavelmente previsível que medidas comparando resultados com recursos apresentem
uma evolução favorável. Menos óbvio é o que possa suceder em comparação internacional, uma vez que os
sistemas de saúde dos restantes países também poderão ter evoluído de forma positiva.
Da análise realizada extraem-se duas grandes conclusões. Em primeiro lugar, não houve uma interrupção da
melhoria dos indicadores de saúde da população portuguesa. Apesar de problemas que foram sendo reportados ao
longo destes anos no acesso a cuidados de saúde e nas condições de funcionamento do Serviço Nacional de
Saúde, não há evidência de que essas dificuldades correspondam a problemas sistemáticos que interrompam a
trajetória de melhoria do estado de saúde da população. Em segundo lugar, usando uma abordagem similar à
empregue pela OCDE em comparações internacionais, os anos de 2011 a 2013 traduziram-se numa maior
eficiência macro do sistema de saúde português.

14.5 Conclusões
Realizou-se uma análise dos valores macro da saúde em Portugal no contexto internacional da OCDE.
Confrontando resultados (medidos pela esperança de vida à nascença e aos 65 anos) com recursos usados
(despesa em saúde) e características do sistema de saúde, procura-se conhecer o grau de eficiência no sistema de
saúde português tendo como referência os restantes países da OCDE. Desta comparação saiu um resultado claro –
o sistema de saúde português é dos mais eficientes (embora não o mais eficiente) nestas comparações
internacionais, sendo que a sua posição relativa melhorou nos últimos três anos de dados minimamente
completos (2011-2013). Esta melhoria não será propriamente surpresa, pois os indicadores de esperança de vida
185

Nova Healthcare Initiative – Research / Universidade Nova de Lisboa

continuaram a melhorar e a despesa total foi contida sobretudo por restrição de preços e custos e não por menor
prestação generalizada de serviços.
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15 Conclusões
O presente relatório cobriu múltiplos aspectos do Serviço Nacional de Saúde, que correspondem a áreas de
intervenção de políticas seguidas pelo Ministério da Saúde na presente legislatura. A principal linha condutora
das análises foi o de identificar e perceber o contributo da presente legislatura para a evolução desses aspectos.
As áreas de análise selecionadas completam outros relatórios e análises sobre o Serviço Nacional de Saúde e
sobre o sistema de saúde português que têm sido divulgados publicamente por diversas instituições. Contribui-se
aqui com aspectos distintos e complementares dessas outras análises. Procurou-se, deliberadamente, uma análise
técnica dos resultados das políticas seguidas por área.
Foi analisado o aspecto de acesso a médico de família pela população portuguesa. O indicador preferencial,
número de utentes sem médico de família, é avaliado em termos da sua evolução, por tipologia de unidade de
cuidados de saúde primários, e atendendo às características socioeconómicas das populações servidas. O primeiro
aspecto importante é o da própria fiabilidade dos dados, uma vez que se encontram mais inscritos no Serviço
Nacional de Saúde do que população residente no país, resultado provável de duplicações de inscrição e
susceptível de mais facilmente empolar o número de inscritos sem médico de família do que o contrário. Em
segundo lugar, a tendência geral é de uma evolução positiva nos últimos anos, melhor do que a tendência passada
imediatamente anterior. Aqui a lógica de tendência tem que ser entendida como evolução média entre unidades
funcionais de cuidados de saúde primários para um número de anos reduzido. Em terceiro lugar, e dada os alertas
em geral sobre desigualdades socioeconómicas na saúde, constata-se que neste aspecto são as zonas
economicamente mais favorecidas que têm maior percentagem de inscritos sem médico de família, embora com
uma evolução favorável recente, com atenuação das desigualdades de natureza geográfica.
Analisaram-se indicadores de qualidade dos cuidados de saúde primários, nomeadamente os associados com
intervenções de prevenção. Constata-se que, a nível de processo, resulta numa evolução globalmente positiva,
nos resultados encontrados, sobretudo em termos de assimetrias geográficas dos utentes sem médico de família.
As questões associadas com barreiras de acesso a cuidados de saúde foram abordadas de várias formas, com base
em inquérito próprio aplicado por empresa de estudos de mercado. Uma primeira conclusão é a importância da
utilização de serviços de atendimento não programado para a população. Dentro do padrão dessa utilização,
ressalta o serviço Saúde24, que apresenta uma baixa utilização e deveria ser uma das portas de entrada do
cidadão que se sente doente no Serviço Nacional de Saúde. Os resultados obtidos permitem clarificar
observações casuais e não sistematizadas sobre a utilização de cuidados de saúde em Portugal. A observação
generalizada de um maior recurso às urgências de hospitais privados surge em resultado essencialmente de uma
redução das idas a consultório privado, sendo provavelmente resultado de uma transformação do sector privado,
em que há uma passagem da prática individual ou em pequeno grupo para o atendimento hospitalar. Ou seja, a
evolução do recurso ao sector público não permite dizer que o aumento do recurso às urgências do sector privado
foi consequência de uma menor capacidade de resolução de problemas no sector público. A evolução no sector
público sugere aliás um menor recurso aos atendimentos não programados, como é desejável. Também se
constata que não houve grandes alterações entre 2013 e 2015. Das usuais barreiras de acesso a cuidados, verificase em 2015, à semelhança do que sucedera com inquérito similar em 2013, que têm pouca importância, em
número de cidadãos abrangidos, as taxas moderadores (seja por o cidadão achar que não valia a pena pagar a taxa
moderadora seja por achar que não tinha capacidade para pagar a taxa moderadora) e os custos de transporte.
Para alguns cidadãos esse poderá ser um problema importante (e a ter em atenção) mas está muito longe de ser
uma regularidade ou problema generalizado. Não existe evidência estatística que suporte a ideia de que as
barreiras no acesso aos cuidados de saúde aumentaram de 2013 para 2015. Também se continua a verificar que a
componente que tem um maior impacto nos custos de aceder ao SNS é a compra de medicamente que são
prescritos após a consulta, o que remete para outras áreas da intervenção de política do Ministério da Saúde (e
analisada em dois outros capítulos do presente relatório).
187

Nova Healthcare Initiative – Research / Universidade Nova de Lisboa

A sensibilização dos utentes para os custos com os serviços de saúde motivou uma medida de gestão do Serviço
Nacional de Saúde, que procura alterar o comportamento dos cidadãos na utilização de cuidados de saúde através
de informação prestada ao utente sobre os custos do episódio de tratamento. Em concreto, avalia-se, com a
informação disponível, a eficácia da medida de atribuição pró-ativa da nota informativa aos utentes, contendo
informação relativa aos custos médios dos serviços empregues. A medida tem como objetivo promover uma mais
racional utilização do conjunto dos serviços de saúde. Por facilidade de disponibilidade de informação, e porque
interessa olhar para decisões que envolvam uma opção dos cidadãos, a atenção incide sobre a utilização de
serviços de urgência. Da informação que foi disponibilizada, conclui-se que existe evidência estatística que a
atribuição de notas informativas está positivamente associada com o número de idas às urgências por trimestre.
Há contudo diferenças entre categorias de utilizadores. Para os indivíduos que são considerados utilizadores mais
intensivos e que beneficiam de estatuto de isenção de taxa moderadora, as notas informativas parecem ter um
impacto reduzido no seu comportamento de uso das urgências hospitalares. Para os restantes, receber a nota
informativa encontra-se ligada a maior utilização subsequente dos serviços de urgência. Este efeito deverá ser
avaliado num conjunto mais amplo de situações, e a manter-se, será necessário compreender a reação observada
dos cidadãos, para melhor poder definir políticas que levem a uma utilização mais adequada dos serviços de
urgência, e dos cuidados de saúde, em geral, prestados pelo Serviço Nacional de Saúde.
O objectivo de promoção e intensificação da cirurgia de ambulatório, definido como, em 2015, alcançar uma taxa
efetiva de 60% de cirurgias de ambulatório (com referência ao total de cirurgias consideradas como passíveis de
serem realizadas dessa forma) foi também avaliado. Desde 2011 foram adoptadas diversas medidas que
concorrem para este objectivo: (i) incentivos financeiros em função da performance dos hospitais; (ii)
reabilitação e criação de infraestruturas; (iii) introdução da monitorização benchmarking; (iv) revisão das tabelas
de preços para as cirurgias de ambulatório; (v) utilização de novos fármacos e, por conseguinte, de novos
procedimentos. Os incentivos financeiros e a monitorização surtiram os efeitos desejados, pois depois da sua
introdução encontra-se estatisticamente uma alteração de comportamento no sentido de aumento das cirurgias de
ambulatório. Por outro lado, reabilitação e criação de novas infraestruturas (em seis unidades/centros
hospitalares) não tiveram contributo assinalável para esse efeito (tendo como contra-factual a manutenção da
tendência passada). Nas restantes situações não foi possível retirar conclusões.
No que se refere à despesa em ambulatório com medicamentos, a evolução da despesa com medicamentos não
mostra uma transferência de custos do SNS para o utente, tendo-se mantido as proporções de cada estáveis ao
longo deste período. Note-se que mesmo na ausência de políticas expressamente dirigidas a este aspecto, apenas
por efeito de composição do consumo, esta proporção pode alterar-se (por exemplo, se passarem a ser prescritos
mais medicamentos com uma proporção paga pelo utente maior, a divisão de despesa entre SNS e utente alterase). A evolução da despesa é passível de ser decomposta em efeito de preços, efeito de quantidades e efeito de
composição (medicamentos disponíveis no mercado). O efeito preço é marcadamente negativo durante este
período, o efeito de quantidades é ligeiramente positivo (aumento de consumo) e o efeito de composição é
igualmente positivo (entrada líquida de medicamentos que fizeram subir a despesa comparativamente ao que teria
sido essa despesa caso o conjunto de medicamentos existente tivesse permanecido constante). Os últimos dois
anos são de estabilização do mercado de consumo de medicamentos em ambulatório.
Dedicou-se atenção aos efeitos das medidas no campo do medicamento que procuram abrir maiores
possibilidades para a entrada de medicamentos genéricos. Esta análise tem dois aspectos: evolução da quota de
mercado dos medicamentos genéricos, introduzindo aqui a noção de pseudo-genéricos, no que é uma abordagem
mais adequada para avaliação do sucesso das políticas neste campo; e evolução dos tempos de avaliação oficial
para que seja dada autorização de entrada de novos medicamentos, genéricos ou originais ainda sob patente, no
mercado nacional. A noção de pseudo-genéricos, definidos como medicamentos originais que têm preços
similares aos medicamentos genéricos, é importante porque o efeito de entrada de genéricos é ao nível de preço e
se um medicamento original praticar preço idêntico aos medicamentos genéricos, então o efeito pretendido é
alcançado qualquer que seja a quota de mercado dos medicamentos genéricos. A avaliação geral do período
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2008-2014, no que diz respeito à quota de mercado dos medicamentos genéricos, e aos tempos de decisão é
positiva. As medidas adoptadas contribuíram para aumentar a quota de mercado dos genéricos e para reduzir o
tempo de apreciação dos pedidos realizados (embora aqui o efeito seja quantitativamente pequeno). A
contribuição de cada medida individual é mais difícil de separar, dada a simultaneidade de muitas delas.
Os aspectos de saúde mental merecem uma atenção especial, pelo facto de se antecipar que em períodos de crise,
como o que esteve presente durante grande parte da presente legislatura, possam ocorrer efeitos negativos. A
primeira conclusão é o aumento do número de internamentos nos hospitais cuja área de influência abrange
concelhos com uma taxa de desemprego elevada, demonstrando que as condições socioeconómicas determinam
problemas de saúde mental. Por outro lado, não há evidência de procura diferente nos últimos dois anos de dados
disponíveis face aos anteriores. Ou seja, as diferenças são sobretudo decorrentes de situações de longo prazo que
diferenciam zonas geográficas e não tanto efeitos de ano para ano associados com o ciclo económico conjuntural.
A resposta do Serviço Nacional de Saúde às variações de procura implica uma variação da qualidade, medida
pela taxa de readmissão. Esta apresenta um comportamento cíclico – maior procura, maior taxa de readmissão,
eventualmente correspondendo a uma menor “qualidade” para dar resposta à maior procura dos cuidados de
saúde mental. Contudo, a existência de alterações estruturais na oferta, com o encerramento de hospitais
psiquiátricos, poderá ter aqui um papel importante.
Um problema recorrente no Serviço Nacional de Saúde, incidindo quase exclusivamente no sector hospitalar
(Hospitais EPE) é o das dívidas em atraso que se traduzem depois em dívida pública e disfuncionalidades na
forma como os hospitais trabalham. Desde 2012 que o ritmo de crescimento dos pagamentos em atraso tem tido
grande regularidade mensal. É interrompido por períodos em que verbas adicionais são colocadas à
disponibilidade dos hospitais mas esgotando-se o efeito dessas verbas, retoma-se o ritmo histórico. Desvios a este
padrão (fora de épocas de regularização de dívidas) têm sido de curta duração. Entendendo-se a existência de
pagamentos em atraso como sendo reflexo de problemas de gestão nos hospitais, não há ainda resultados visíveis
das várias transformações legais (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso e suas alterações) e
organizacionais (os vários aspectos das propostas do Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar que têm sido
adoptados e aplicados). É uma área onde ainda não se alcançou o objectivo desejado.
Há uma análise dos valores macro da saúde em Portugal no contexto internacional da OCDE, seguindo
metodologias anteriormente usadas para aferir da eficiência global do sistema de saúde. Confrontando resultados
(medidos pela esperança de vida à nascença e aos 65 anos) com recursos usados (despesa em saúde) e
características do sistema de saúde, procura-se conhecer o grau de eficiência no sistema de saúde português tendo
como referência os restantes países da OCDE. Desta comparação saiu um resultado claro – o sistema de saúde
português é dos mais eficientes (embora não o mais eficiente) nestas comparações internacionais, sendo que a sua
posição relativa melhorou nos últimos três anos de dados minimamente completos (2011-2013). Esta melhoria
não será propriamente surpresa, pois os indicadores de esperança de vida continuaram a melhorar e a despesa
total foi contida sobretudo por restrição de preços e custos e não por menor prestação generalizada de serviços.
Numa visão global sobre as áreas que foram analisadas com detalhe, houve uma maioria de situações em que as
medidas adoptadas produziram uma melhoria do funcionamento e dos resultados do Serviço Nacional de Saúde.
Verificou-se, em particular, que as percepções sobre dificuldades de acesso, frequentemente apontadas, têm que
ser revistas com rigor e cuidado pois não são situações generalizadas. As reações às políticas adoptadas podem
ser surpreendentes e até contrárias ao que se previa, como parece ser o caso do papel da nota informativa sobre
custos de utilização do Serviço Nacional de Saúde. Noutras situações, a diversidade de respostas dentro do
Serviço Nacional de Saúde é substancial, como se viu pela análise dos progressos por unidade hospitalar na
cirurgia de ambulatório. Subsistem, no Serviço Nacional de Saúde, problemas por resolver apesar do claro
progresso alcançado nos últimos anos (no período correspondente à presente legislatura). O balanço global é, no
entanto, positivo.
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Lista de siglas utilizadas
Acrónimo
ACES
ACSS
ARS
CSP
DGS
GDH
IEFP
INE
MF
SNS
UCC
UCSP
UF
URAP
USF
USP
WHO/OMS
OE
MoU
SNS
DCI
PVA
PVP
APIFARMA
GH
AIM
OLS
PNMS
PIB
CHUC
CHPL
DEA
NI
EU-SILC
OCDE/OECD

Descrição
Agrupamentos de Centros de Saúde
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.
Administração Regional de saúde
Cuidados de Saúde Primários
Direcção-Geral da Saúde
Grupo de Diagnóstico Homogéneo
Instituto de Emprego e Formação Profissional
Instituto Nacional de Estatística
Médico de família
Serviço Nacional de Saúde
Unidades de Cuidados na Comunidade
Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados
Unidades funcionais
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados
Unidades de Saúde familiar
Unidade de Saúde Pública
World Health Organization / Organização Mundial de Saúde
Orçamento do Estado
Memorando de Entendimento
Serviço Nacional de Saúde
Denominação Comum Internacional
Preço de venda ao armazenista
Preço máximo de venda ao público
Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica
Grupos Homogéneos (de medicamentos)
Autorização de Introdução no Mercado
“Ordinary Least Squares”/Mínimos quadrados ordinaries
Plano Nacional de Saúde Mental
Produto Interno Bruto
Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Data Envelopment Analysis / Análise da Envolvente dos Dados
Nota informativa
European Union Statistics for Income and Living Conditions
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
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