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Pensar o futuro do Sistema Nacional de Saúde em Portugal é uma exigência dos cidadãos portugueses e uma 

obrigação cívica e profi ssional de todos aqueles que têm hoje responsabilidade na arquitectura, no fi nancia-

mento e na operacionalidade desse sistema.

A saúde é uma das maiores preocupações dos cidadãos nas sociedades modernas, justifi cando uma acrescida 

contribuição directa e indirecta da sua parte para encontrar os níveis de prestação de serviços por si considera-

dos adequados, ou, no mínimo, possíveis.

Associada a esta preocupação e a este dispêndio fi nanceiro está cada vez mais a procura de um nível de quali-

dade na prestação de cuidados de saúde, bem como o princípio da liberdade de escolha.

Os países ocidentais responderam de formas muito diferentes a esta necessidade e a este direito de um nível 

de protecção de saúde, mas caminhando sempre num sentido da universalidade desse direito. Nalguns casos, 

de forma “gratuita” (casos dos designados serviços nacionais de saúde) com fi nanciamento indirecto via im-

postos e muitas vezes complementado e suplementado por despesas individuais e seguros privados. Noutros 

casos, via os seguros sociais funcionando numa base de contribuição directa por parte do cidadão e também 

eventualmente complementado por despesas individuais e seguros privados. 

Se no âmbito – universal - e  no fi nanciamento - impostos ou contribuições - há uma certa transparência para 

o cidadão comum, já o modelo de prestação de serviços de saúde tem imensas diferenças sejam na natureza/

origem - pública, privada e social -, seja no tipo - hospitalização, ambulatório, serviços continuados, meios de 

diagnóstico, medicamentos, seja, ainda, no tipo de valências das estruturas físicas,  na regulação, ou nos mode-

los de gestão - centralizada, descentralizada - e em muitos outros aspectos.

Também nós seguradores pensamos que temos um papel a desempenhar no nosso Sistema Nacional de Saúde. 

Fizemos uma inserção muito rápida neste sistema a partir do meio dos anos 90 em consequência do modelo de 

fi nanciamento e das prestações que oferecemos ao cidadão português. Hoje, cerca de 2 milhões de pessoas 

têm um seguro de saúde.

Esta actuação teve em consideração o direito constitucional de acesso à prestação pública de serviços de 

saúde, via Serviço Nacional de Saúde, de forma universal, geral e gratuita.

Universal porque dirigida à generalidade dos cidadãos; geral por abranger todos os serviços públicos de saúde 

e todos os domínios e cuidados médicos; gratuito (ou tendencialmente) porque os cidadãos têm direito a este 

serviço sem qualquer encargo directo (com excepção das taxas moderadoras) dado que o seu fi nanciamento 

se faz via impostos.

Donde, os objectivos das seguradoras foram permitir a melhor relação âmbito da prestação/preço, com eleva-

dos níveis de qualidade e de liberdade de escolha do prestador (total ou muito vasta).

Temos a noção que a nossa contribuição para o sistema nacional de saúde e para o bem estar do cidadão 
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pode e deve evoluir nos aspectos qualitativos, com produtos mais 

abrangentes, uma segmentação de clientes mais elevada, um núme-

ro de prestadores melhor seleccionados e de acordo com padrões de 

maior exigência, um apoio a desempenhar nos casos de dependên-

cia, uma melhoria da efi ciência. Mas também no aspecto quantitati-

vo, procurando elevar o nível de penetração dos seguros de saúde, 

isto é, cativando para o nosso modelo um maior número de cidadãos.

É dentro desta perspectiva de mudança futura que pedimos a 

pessoas, que reputamos de extraordinária competência, para efec-

tuarem um conjunto de trabalhos que se enquadram no tema “Os 

Seguros de Saúde Privados no Contexto do Sistema de Saúde em 

Portugal”.

Procurou-se, metodologicamente, efectuar um trabalho mais com-

preensivo, a cargo da Professora Sofi a Silva, do Centro de Estudos 

em Gestão e Economia Aplicada da Faculdade de Economia e Ges-

tão da Universidade Católica Portuguesa do Porto, para que em 

primeiro lugar nos descrevesse, de forma detalhada, o Sistema Na-

cional de Saúde em Portugal e algumas diferentes experiências na 

Europa. Em seguida, nos desse a previsível evolução num horizonte 

longo (5–10 anos) e a possível inserção do sistema segurador nesse 

sistema.

Agregados a esta análise global, estão 4 trabalhos mais específi cos 

mas também determinantes para o futuro do sistema de saúde em 

geral e para o nosso sector  em particular.

Sem qualquer preocupação de hierarquia, são eles: a genética e a 

previsibilidade do risco a cargo dos Professores António Coutinho e 

Carlos Penha-Gonçalves do Instituto Gulbenkian da Ciência; o pro-

blema da informação e da gestão do risco pelos Professor João Lobo 

Antunes, da Faculdade de Medicina de Lisboa e Professora Maria do 

Céu Rueff , do Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito 

de Coimbra; o estádio da inovação tecnológica em saúde em Portu-

gal pelas Professoras Ana Pascoal e Sara Carrasqueiro da Faculdade 

de Engenharia da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa; e o 

problema da dependência pelo Dr. Eugénio Ramos, Administrador da 

área de seguros do Grupo Caixa.

Temos a certeza que o conjunto de conhecimentos transmitidos se-

rão bastante úteis para os seguradores, seus principais destinatá-

rios. Mas, também, para todos aqueles que têm a missão de procurar 

pensar e implementar um sistema Português de Saúde que melhor 

sirva os cidadãos.

É essa a nossa esperança.

E porque não dizê-lo, a nossa certeza.

SOFIA 
NOGUEIRA 

DA SILVA

O SISTEMA 
DE SAÚDE PORTUGUÊS
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Sofi a Nogueira da Silva.

É doutorada em Economia, com tese na área da Saúde, pela Universidade de York (Reino Unido), mestre em Econo-

mia da Saúde pela mesma universidade, e licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do 

Porto. É Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Economia da Saúde. Integrou a Comissão para a Sustentabi-

lidade do Financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Desenvolveu trabalho nas áreas da regulação e política da 

saúde, para entidades como o Ministério da Saúde, a Autoridade da Concorrência, o Infarmed e o Tribunal de Contas. 

Noutras áreas, participou também em estudos para o Banco Mundial.

O SISTEMA 
DE SAÚDE PORTUGUÊS 
Sofi a Nogueira da Silva

O sistema de saúde português é composto pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), pelos vários subsistemas de 

saúde públicos e privados, pelo sector segurador, e pelo sector privado “puro”, fi nanciado por pagamentos directos 

dos indivíduos. Existem algumas sobreposições, quer em termos dos benefi ciários (uma vez que há pessoas com 

múltiplas coberturas), quer dos prestadores de cuidados (que, frequentemente, estabelecem relações com vários 

fi nanciadores).

Entre 1980 e 2007, os gastos totais com Saúde subiram de 5,6% para 9,5% do PIB (INE, 2008), enquanto que o 

peso dos gastos públicos com Saúde no PIB subiu de 3,6% para 7,1% (OCDE, 2009). 

Em termos de peso da Saúde no PIB, em 2006 Portugal tinha já passado a média europeia (UE15). No entanto, 

dado que o PIB português per capita é substancialmente mais baixo do de outros países, os nossos gastos anuais 

com Saúde estão, de facto, em termos absolutos e per capita, muito abaixo da média da União Europeia. Ora, se 

tivermos em consideração que os preços de equipamentos e medicamentos são semelhantes aos dos outros países 

europeus, veremos que o custo por intervenção não anda muito longe do que se passa em países mais ricos. Logo, 

não é de estranhar a pressão actualmente existente sobre os recursos disponíveis no sector.

Em 2006, a despesa pública, em Portugal, representou 71,5% da despesa total com saúde. Este valor é claramente 

inferior ao da média europeia (UE15) que, no mesmo ano, foi de 77,2%, o que demonstra que a despesa das famí-

lias portuguesas é, apesar da existência do SNS, muito signifi cativa. Assim, no mesmo ano, as famílias suportaram 

23,9% da despesa total com saúde, os seguros privados suportaram 2,4%, e os subsistemas privados suportaram 

1,9% (OCDE, 2009).

O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

O artigo 64º da Constituição defi ne “um serviço nacional de saúde universal e geral e, tendo em conta as condições 

económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito”. O SNS assume-se como um modelo integrado, em 

que a mesma entidade é simultaneamente responsável pelas funções de fi nanciamento, regulação e prestação. 

Ainda assim, a tendência é para a separação destas funções, sendo possível alargar (como, de resto, prevê a legis-

lação que regula o SNS) a liberdade de escolha individual - e, por isso, a concorrência -, propiciando melhorias de 

efi ciência e bem-estar. 

Cuidados primários

Todos os residentes em Portugal têm direito a um médico de família, e o primeiro ponto de contacto com o SNS, 

salvo em situações de urgência, é o centro de saúde. Na prática, no entanto, em Portugal a prestação de cuidados 

primários é desvalorizada e, muitas vezes, os doentes recorrem directamente aos serviços de urgência dos hos-

pitais, quando muitos deles poderiam ser tratados convenientemente no centro de saúde, eventualmente com 

custos associados inferiores. 

Os centros de saúde têm vindo a ser reformulados, acompanhando a evolução da sociedade portuguesa. Em 1998, 

foi criado o Regime Remuneratório Experimental (RRE) dos Médicos da Carreira de Clínica Geral, de adesão voluntá-

ria, cujo principal objectivo era a discriminação positiva dos médicos cujo desempenho contribuísse para uma maior 

acessibilidade e qualidade dos serviços prestados.

Em 2006 foi aprovada criação de Unidades de Saúde Familiar (USF), onde, à semelhança do que acontecia no 

O sistema de saúde português 
é composto pelo Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), 
pelos vários subsistemas de 

saúde públicos e privados, pelo 
sector segurador, e pelo sector 

privado “puro”, financiado 
por pagamentos directos dos 

indivíduos.

O PIB português per capita é 
substancialmente mais baixo 
do de outros países, os nossos 

gastos anuais com Saúde estão, 
de facto, em termos absolutos 
e per capita, muito abaixo da 

média da União Europeia.

Em 2006, a despesa pública, 
em Portugal, representou 

71,5% da despesa total com 
saúde.

O SERVIÇO  
NACIONAL  DE SAÚDE

CUIDADOS PRIMÁRIOS
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Em Julho de 2009 mais de 2 
milhões de portugueses tinham já o 
seu médico e enfermeiro de família 
numa USF e previa-se que, no final 
deste ano, esse valor aumentasse 
para 3 milhões de utilizadores.

CUIDADOS  HOSPITALARES

Mesmo nos casos de gestão privada 
de hospitais públicos, e de parcerias 
público-privadas, a cada hospital é 
atribuída uma procura “cativa”, pelo 
que ele não concorre pelos doentes.

CUIDADOS CONTINUADOS

A Rede de Cuidados Continuados 
Integrados foi criada em 2006, e 
está ainda em desenvolvimento.

SEVIÇOS CONVENCIONADOS

O Decreto-Lei 97/98, de 18 de 
Abril, definiu o regime especial de 
contratação, que se baseia na simples 
adesão dos interessados aos clausu-
lados tipo, que devem ser definidos 
pelo Ministro da Saúde para cada 
convenção.

Regime Remuneratório Experimental, se aplica aos profi ssionais da equipa nuclear um regime de suplementos 

associados ao desempenho e à vigilância a utentes considerados mais vulneráveis. 

Em Julho de 2009 mais de 2 milhões de portugueses tinham já o seu médico e enfermeiro de família numa USF e 

previa-se que, no fi nal deste ano, esse valor aumentasse para 3 milhões de utilizadores (MCSP, 2009). Segundo 

o Ministério da Saúde, a criação das USF levou a um aumento do número de portugueses com médico de família, 

tendo passado de 9.634.000, em 31 de Dezembro de 2006, para 9.827.000 em 31 de Dezembro de 2008.

Cuidados hospitalares 

Um dos princípios gerais na prestação de cuidados de saúde é a liberdade de escolha do estabelecimento hospi-

talar, em articulação com a rede de cuidados primários. Na prática, no entanto, estão consagrados percursos de 

referenciação, que limitam em larga medida (senão totalmente) a escolha do doente. 

Desde os anos 90 têm surgido várias experiências, com o objectivo de melhorar a organização, estabelecer a lide-

rança e responsabilização, e combater o desperdício, entre as quais a implementação de regras de gestão privada 

em hospitais públicos, com gestores públicos (no Hospital de S. Sebastião e no Hospital do Barlavento Algarvio). 

Foi também concedida a gestão de um hospital público (o Hospital Fernando da Fonseca) a um grupo privado. 

Deu-se ainda a transformação de diversos hospitais públicos em hospitais SA de capital exclusivamente público 

e, posteriormente, em hospitais EPE (em que estão também a ser transformados os hospitais do Sector Público 

Administrativo). Finalmente, foi criada a possibilidade de recurso a parcerias público-privadas como enquadramento 

para a construção, equipamento e gestão de novos hospitais – com ou sem gestão clínica -, no quadro do SNS. 

Note-se, no entanto que, mesmo nos casos de gestão privada de hospitais públicos, e de parcerias público-privadas, 

a cada hospital é atribuída uma procura “cativa”, pelo que ele não concorre pelos doentes.

Em 2004, foi implementado o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), segundo o qual a transferência 

do processo de doentes para outro hospital do SNS é obrigatória sempre que o hospital de origem não garanta a cirurgia 

dentro do tempo máximo de espera. E, quando o SNS não consegue dar resposta em tempo útil, é emitido um vale-cirurgia 

a favor do doente, com a identifi cação das entidades privadas convencionadas com capacidade para realizar a intervenção.

Cuidados continuados

A Rede de Cuidados Continuados Integrados foi criada em 2006, e está ainda em desenvolvimento. Uma vez que 

a regulamentação é ainda muito recente, é necessário que passe algum tempo para que seja possível fazer uma 

análise adequada das suas implicações em termos da abrangência e qualidade dos serviços prestados. 

Serviços convencionados

Desde os anos 80 que o SNS estabelece contratos com entidades privadas para prestarem serviços em seu nome. O De-

creto-Lei 97/98, de 18 de Abril, defi niu o regime especial de contratação, que se baseia na simples adesão dos interessa-

dos aos clausulados tipo, que devem ser defi nidos pelo Ministro da Saúde para cada convenção. Estipulava-se ainda que 

as convenções vigentes à data do diploma deviam ser revistas, de forma a adequar-se ao novo regime de contratação.

No entanto, apenas foram posteriormente publicados clausulados tipo nas áreas da cirurgia, diálise e do SIGIC, 

pelo que as restantes convenções actualmente em vigor não estão, na prática, sujeitas ao Regime Jurídico das 

Convenções, mas sim a legislação anterior. Por outro lado, uma vez que a celebração de novas convenções está 

necessariamente sujeita ao Regime Jurídico das Convenções, e que este exige a publicação de novos clausulados 

tipo, com excepção das áreas acima mencionadas tal celebração não tem sido possível. 

OS SUBSISTEMAS DE SAÚDE

Aquando da criação do SNS, este não absorveu os sistemas de protecção na doença de base ocupacional – os 

chamados subsistemas - previamente existentes. Actualmente, estes garantem, a cerca de 20% da população, 

mecanismos de protecção para situações de doença para além do SNS. 

Neste estudo foram analisados a ADSE, alguns dos Planos de Saúde do grupo Portugal Telecom, e os Serviços 

de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SAMS). Em nenhum deles os benefi ciários 

podem escolher o segurador, uma vez que são incluídos no subsistema de forma compulsória, desde que cumpram 

as condições para serem incluídos. Em contrapartida, os benefícios são extensos, e existe um signifi cativo grau de 

liberdade na escolha do prestador – claramente superior ao de um normal benefi ciário do SNS.

OS SEGUROS DE SAÚDE PRIVADOS

O mercado de seguros de saúde privados inclui todos os contratos cujos prémios são calculados em função do 

risco, e para os quais a adesão é voluntária. Este segmento funciona num regime de livre mercado, está sujeito à 

legislação geral do sector segurador, e é dominado por um grupo reduzido de seguradoras.

As seguradoras podem seleccionar os clientes de menor risco. No entanto, a defi nição do risco individual do po-

tencial cliente acarreta custos administrativos signifi cativos, pelo que, na prática, é limitada a utilização de meca-

nismos de selecção directa de clientes, para além do preenchimento de um questionário, onde é pedida alguma 

informação básica, e alguns indicadores baseados na história clínica. 

Regra geral, não há produtos abertos à subscrição para indivíduos com mais de 60 anos. Há ainda processos de 

auto-selecção, uma vez que os grupos populacionais com mais elevado nível de risco, são, regra geral, os mais 

idosos e com rendimentos mais baixos e que, por isso, têm menor capacidade de comprar um seguro de saúde.

Através do IRS, o contribuinte pode deduzir à colecta 30% do valor dos prémios de seguros de saúde, ainda que estas despesas 

tenham limites máximos por pessoa segura bastante restritos. Em contrapartida, o impacto dos seguros de saúde nas contas 

públicas deve ponderar que, na ausência de seguro, parte das prestações de saúde pagas pelas seguradoras seria absorvida 

pelo SNS, e que o remanescente seria declarado para efeitos de dedução à colecta de IRS como despesas de saúde. 

O número de pessoas seguras tem vindo a crescer, desde o início dos anos 90, a taxas superiores a 10% ao ano e, 

em 2008, quase 2,2 milhões de portugueses tinham um seguro de saúde.

OS SUBSISTEMAS DE SAÚDE

Actualmente, estes garantem, 
a cerca de 20% da população, 

mecanismos de protecção para 
situações de doença para além 

do SNS

OS SEGUROS 
DE SAÚDE PRIVADOS

O mercado de seguros de saúde 
privados funciona num regime 

de livre mercado e está sujeito à 
legislação geral do sector segurador.

Através do IRS, o contribuinte pode 
deduzir à colecta 30% do valor dos 

prémios de seguros de saúde.

Em 2008, quase 2,2 milhões de 
portugueses tinham um seguro 

de saúde.

NÚMERO DE PESSOAS 
SEGURAS

> NÚMERO DE PESSOAS SEGURAS                                                                                                                                                                   Quadro_1

2001 2003 2005 2006 2007 2008

Número de pessoas seguras 1.424.690 1.712.654 1.843.000 1.725.000 1.996.160 2.178.149

Número de pessoas seguras 
contratos individuais

710.018 906.849 939.930 879.750 871.448 930.243

Número de pessoas seguras
contratos de grupo

714.672 805.805 903.070 845.250 1.124.712 1.247.906

Fonte: Instituto de Seguros de Portugal, 2004 e 2007, e  APS, 2009
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Em 2008, o prémio médio por 
pessoa segura foi de €314 para 
contratos individuais, e de €215 
para contratos de grupo. No mesmo 
ano, o valor dos prémios de seguro 
directo atingiu os 486 milhões de 
euros.

Os seguros voluntários de saúde 
têm assumido, essencialmente, um 
papel de suplementaridade face ao 
seguro público.

PROPORÇÃO DOS TIPOS 
DE SEGURO, EM VOLUME 
DE PRÉMIOS

O crescimento do mercado 
dos seguros privados de saúde 
dependerá, em larga medida das 
reformas a implementar no SNS.

O SECTOR PRIVADO

Os contratos são anuais e renováveis. Os prémios são defi nidos anualmente, e variam essencialmente com a idade. 

Em 2008, o prémio médio por pessoa segura foi de €314 para contratos individuais, e de €215 para contratos de 

grupo. No mesmo ano, o valor dos prémios de seguro directo atingiu os 486 milhões de euros, representando um 

aumento de mais de 10% face ao ano anterior. 

Os seguros voluntários de saúde têm assumido, essencialmente, um papel de suplementaridade face ao seguro 

público, oferecendo serviços também disponíveis no SNS, com vantagens em termos de rapidez no acesso e de 

liberdade de escolha.

Os contratos básicos dominam o mercado, e o seu peso relativo tem vindo a aumentar. Estes contratos cobrem 

internamento e cuidados hospitalares, tratamento ambulatório e consultas de clínica geral e de especialidade, e 

meios complementares de diagnóstico, e excluem, geralmente, todos os outros tipos de cuidados de saúde. 

Tem havido uma tendência clara por parte das principais seguradoras para oferecer seguros baseados em redes de 

assistência no lugar do reembolso, uma vez que estas permitem um maior controlo dos serviços prestados, e dos 

custos associados. 

Em 2007, o resultado técnico do Ramo Doença foi negativo, tal como nos anos anteriores. Ainda assim, a maioria 

das seguradoras operou com lucro: em 2007, das 21 seguradoras, apenas 7 tiveram prejuízo, sendo que 65% do 

resultado negativo se deveu a uma única entidade (Instituto de Seguros de Portugal, 2008). 

No futuro, o crescimento do mercado dos seguros privados de saúde dependerá, em larga medida das reformas a 

implementar no SNS, das reformas a implementar nos subsistemas, da dinâmica dos canais de distribuição, e do 

crescimento da prestação privada dependente de contratos com seguradoras.

O SECTOR PRIVADO

De um sector desfragmentado, composto essencialmente por pequenos consultórios individuais dedicados a cui-

dados em ambulatório, a prestação privada de cuidados de saúde tem vindo a transformar-se num mercado orga-

nizado, dominado por grupos económicos detentores de estruturas prestadoras de grande dimensão, e onde os 

profi ssionais de saúde são, maioritariamente, assalariados. 

Apesar de não estarem expressas quaisquer exclusões à cobertura do SNS, o que contrariaria o seu princípio de 

generalidade, o Quadro 3 evidencia que elas existem, sendo a mais relevante a medicina dentária, cuja prestação e 

fi nanciamento são maioritariamente privados.

> PROPORÇÃO DOS TIPOS DE SEGURO, EM VOLUME DE PRÉMIOS                                                                                                              Quadro_2

2005 2006 2007 2008

SEGUROS DE GRUPO

> Seguros em rede/mistos 62% 60% 71% 76%

> Seguros de reembolso puro 38% 40% 29% 24%

SEGUROS INDIVIDUAIS

> Seguros em rede/mistos 85% 84% 90% 91%

> Seguros de reembolso puro 15% 16% 10% 9%

Fonte: APS, 2009

PROPORÇÃO DE CONSULTAS 
PRIVADAS (2005)

Para que o sector privado possa 
funcionar de forma adequada, há 

que garantir que os prestadores 
cumprem os parâmetros mínimos 

de qualidade.

O MERCADO 
DO MEDICAMENTO

O peso dos encargos com 
medicamentos (através das 

comparticipações) foi, em 2007, de 
cerca de 18% do orçamento do SNS. 

A SUSTENTABILIDADE
DO FINANCIAMENTO

DO SISTEMA DE SAÚDE 
PORTUGUÊS

Se as necessárias medidas de 
contenção dos gastos não fossem 

devidamente adoptadas, a 
percentagem das despesas públicas 
com Saúde no PIB quase duplicaria 

até 2050, quer em Portugal, quer na 
média da OCDE.

Para que o sector privado possa funcionar de forma 

adequada, há que garantir que os prestadores cum-

prem os parâmetros mínimos de qualidade. Surge, 

por isso, a necessidade de atribuição de licenças de 

funcionamento, prevista na Lei de Bases da Saúde. 

No entanto, não existe um regime jurídico único para 

o licenciamento dos prestadores privados de cuida-

dos de saúde, mas antes diplomas específi cos para 

alguns tipos de entidades. Assim, está regulamenta-

da a criação e fi scalização das unidades privadas de 

saúde, com internamento ou sala de recobro. Estão 

também sujeitos à obtenção de licença as unidades 

de tratamento ou recuperação de toxicodependen-

tes, os laboratórios de patologia clínica, análises clíni-

cas e anatomia patológica, as unidades que utilizem 

radiações ionizantes, ultra-sons ou campos magnéti-

cos, as unidades de medicina física e de reabilitação, as unidades de diálise, as clínicas e consultórios dentários, e os 

estabelecimentos termais. 

As restantes áreas de intervenção das unidades privadas não estão ainda regulamentadas. Por sua vez, os presta-

dores do sector público e do sector social - até mesmo as IPSS com unidades de internamento ou sala de recobro 

- estão isentos do processo de licenciamento.

Mesmo nas áreas em que o licenciamento é obrigatório, muitas unidades não tem licença. Nestas condições, não 

só não está garantida a qualidade dos serviços prestados pelas várias entidades privadas, como não há incentivos 

para que estas se licenciem. 

O MERCADO DO MEDICAMENTO

A despesa total com medicamentos ultrapassou, em 2006, os 2% do PIB, quando a média europeia (UE15) era de 

1,5%. O peso da despesa com medicamentos na despesa total em Saúde é também mais elevado em Portugal – 

22% em 2006, contra 17% na UE15 (OCDE, 2009).

Ainda que tenha registado uma evolução decrescente ao longo dos últimos anos, o peso dos encargos com medi-

camentos (através das comparticipações) foi, em 2007, de cerca de 18% do orçamento do SNS. 

A taxa média de comparticipação do SNS tem sofrido pequenas alterações ao longo do tempo, tendo atingido o 

seu valor mínimo em 2007 (65%). Evidentemente, isto signifi ca que a contribuição dos doentes tem vindo a au-

mentar, podendo ser efectuada por pagamento directo, ou através de seguros que assumam, no todo ou em parte, 

o reembolso desse co-pagamento. 

A SUSTENTABILIDADE DO FINANCIAMENTO DO SISTEMA 
DE SAÚDE PORTUGUÊS

Em 2006, a OCDE procurou projectar as despesas públicas com Saúde no período 2005-2050, considerando cená-

rios de contenção, ou não, do crescimento dessas despesas. Se as necessárias medidas de contenção dos gastos 

não fossem devidamente adoptadas, a percentagem das despesas públicas com Saúde no PIB quase duplicaria até 

> PROPORÇÃO DE CONSULTAS PRIVADAS (2005)                    Quadro_3                                                                         

ESPECIALIDADE %

Cardiologia 54,2

Medicina Dentária 92,1

Ginecologia 67,6

Oftalmologia 66,9

Ortopedia 45,5

Pediatria 31,1

Clínica Geral 17,1

Fonte: Comissão para a Sustentabilidade do Financiamento do Serviço Nacional de Saúde (2007)
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SOFIA NOGUEIRA DA SILVA

Verificou-se que nem mesmo um 
crescimento nominal nulo das 
despesas públicas em Saúde teria 
capacidade, só por si, de garantir 
a sustentabilidade das contas 
públicas, caso a restante despesa 
pública mantivesse a sua tendência 
histórica da última década. 

OS SEGUROS PÚBLICOS 
DE SAÚDE NO CONTEXTO 
EUROPEU

Como exercício de benchmarking, 
que permite fazer algumas 
extrapolações para Portugal, 
foram analisados neste estudo os 
sistemas de saúde de dois países 
com um serviço nacional de 
saúde - Espanha e Reino Unido -, 
e de quatro países com um seguro 
social - Alemanha, Bélgica, França 
e Holanda.

2050, quer em Portugal, quer na média da OCDE (OCDE, 2006c). Dos 3,5 p.p. do PIB que se estimava que os gastos 

públicos com Saúde (2,4 p.p. com cuidados de saúde e 1,1 p.p. com cuidados continuados) iriam crescer em Portugal 

até 2050, 60% eram atribuídos a efeitos demográfi cos, num cenário de contenção de custos. 

No mesmo ano, a Comissão Europeia realizou um estudo que estimava o impacto do envelhecimento da população 

na despesa pública com Saúde no período 2004-2050 (Comissão Europeia, 2006). O crescimento de 0,5 p.p. do PIB 

que a Comissão Europeia estimava para as despesas com cuidados de saúde, em Portugal, por via do efeito demo-

gráfi co, contrastava com o valor de 1 p.p. estimado pela OCDE, num cenário de contenção de custos. 

Por outro lado, a Comissão para a Sustentabilidade para o Financiamento do Serviço Nacional de Saúde (2007) 

analisou a tendência no crescimento dos gastos do SNS (e não do sistema de saúde como um todo), no período 

2005-2030. Verifi cou-se que nem mesmo um crescimento nominal nulo das despesas públicas em Saúde teria ca-

pacidade, só por si, de garantir a sustentabilidade das contas públicas, caso a restante despesa pública mantivesse 

a sua tendência histórica da última década. 

Foram, por isso, construídos diversos cenários de reforma, nomeadamente: (1) evolução do sistema de saúde, sem 

ganhos de efi ciência; (2) evolução do sistema de saúde, com ganhos de efi ciência; (3) maior utilização de mecanis-

mos de avaliação clínica e económica na introdução de novas formas de diagnóstico e terapêutica providenciadas 

pelo SNS; (4) retirada do espaço orçamental dos subsistemas públicos; (5) criação de seguros alternativos ao SNS 

(opting-out), mantendo a garantia de cobertura a toda a população; (6) redução dos benefícios fi scais associados 

com despesas privadas em cuidados de saúde; (7) aumento global dos pagamentos directos em serviços públicos 

de saúde; (8) limitação na cobertura do SNS, em casos de utilização; e (9) passagem do SNS para um modelo de 

seguro social.

Não sendo possível introduzir nenhuma medida que, de forma isolada, assegurasse a sustentabilidade fi nanceira 

do SNS, a Comissão construiu um cenário conjunto. Este cenário, que era o único que permitiria cumprir os dois 

referenciais para o critério de sustentabilidade fi nanceira, envolvia a conjugação de vários cenários apresentados 

acima: ganhos de efi ciência de 5%, consolidação dos subsistemas públicos, redução dos benefícios fi scais, redução 

das isenções de taxas moderadoras e alteração das taxas moderadoras. 

OS SEGUROS PÚBLICOS DE SAÚDE NO CONTEXTO EUROPEU

O papel e a importância dos seguros privados dependem em larga medida do modelo de sistema de saúde de 

cada país. Naturalmente, é de esperar que, em países cujo sistema de saúde assenta num seguro social - des-

centralizado e organizado em torno de uma rede de múltiplos seguradores, e que não teve, na sua génese, 

a preocupação de uma cobertura universal e geral -, o seguro privado tenha um peso bem distinto daquele 

que tem em países com um serviço nacional de saúde, baseado nos princípios do segurador único (e público), 

de cobertura universal, e de cobertura de todos os serviços que o estado da arte, e os recursos disponíveis, 

permitem garantir. 

Como exercício de benchmarking, que permite fazer algumas extrapolações para Portugal, foram analisados neste 

estudo os sistemas de saúde de dois países com um serviço nacional de saúde - Espanha e Reino Unido -, e de 

quatro países com um seguro social - Alemanha, Bélgica, França e Holanda.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As reformas em curso no SNS poderão permitir a obtenção de ganhos de efi ciência, e o abrandamento do cresci-

mento da despesa pública com Saúde. A evolução do SNS será decisiva para o futuro papel dos seguros privados 

de saúde, pelo que recomendamos que:

1 > se acompanhe atentamente as reformas em curso nos cuidados primários, em particular a criação de um 

crescente número de Unidades de Saúde Familiar, de forma a verifi car se a actual insufi ciência de oferta, que 

impede uma parte signifi cativa da população de ter um médico de família, é resolvida por esse meio. Caso con-

trário, dada a importância dos cuidados primários enquanto alicerces do sistema de saúde, será necessário redi-

mensionar a oferta, para garantir o acesso a toda a população, e permitir a escolha entre os vários prestadores;

2 > se acompanhe atentamente as reformas em curso no sector hospitalar. Será interessante avaliar, em parti-

cular, a evolução dos hospitais EPE e em regime de parcerias público-privadas, quer em termos dos gastos envol-

vidos, quer da qualidade dos serviços, quer da satisfação dos doentes. Por outro lado, a imposição de percursos 

de referenciação e consequente garantia de procuras cativas para os vários hospitais opõem-se efectivamente 

ao princípio da liberdade de escolha individual. Existe, por isso, espaço para o desenvolvimento de trabalhos no 

sentido de melhor compreender como pode ser introduzida maior concorrência no sector hospitalar, com o con-

sequente alargamento da liberdade de escolha.

A introdução de novos medicamentos e tecnologias no mercado da Saúde é cada vez mais rápida e, regra geral, 

implica custos acrescidos. Em Portugal, a avaliação custo-benefício de novos medicamentos, anterior à decisão 

de comparticipação, ou não, pelo SNS, é já uma realidade. No entanto, seria desejável alargar esta prática a novas 

tecnologias e, em particular, a novas formas de diagnóstico e terapêutica providenciadas pelo SNS. Naturalmen-

te, os resultados destes estudos de avaliação seriam também de extrema utilidade para os prestadores privados, 

para os subsistemas, e para os seguros privados de saúde. Neste sentido, recomendamos que:

3 >  seja criada uma instituição especializada no processo de avaliação económica de novas tecnologias com 

comprovado valor terapêutico, à semelhança do que tem vindo a ser feito noutros países. 

A verifi car-se a tendência prevista para os gastos (públicos e totais) com Saúde, tudo indica que, mesmo após 

a conquista dos possíveis ganhos de efi ciência, e garantida a efi ciente utilização dos recursos disponíveis, o 

SNS, tal como o temos hoje, não será capaz de dar resposta às necessidades da população. Se assim for, será 

necessário defi nir novos caminhos. Haverá então necessidade de alargar os recursos disponíveis para a Saúde 

(aumentando os impostos, ou criando novas fontes de fi nanciamento), e/ou reduzir a cobertura do SNS, limi-

tando a abrangência do leque de serviços assegurados, e/ou reduzir a cobertura do SNS, limitando a população 

coberta (seguindo, por exemplo, critérios de rendimento). 

À medida que o SNS for recuando (mesmo não sendo posto em causa o seu carácter universal), pela incapaci-

dade de dar resposta a crescentes necessidades e expectativas, o sector privado e os seguros de saúde vão 

ganhar um peso que hoje não têm. Note-se, de resto, que esta tendência não é especifi camente portuguesa, 

sendo sentida noutros países cujo sector da Saúde assenta essencialmente num serviço nacional de saúde. É de 

realçar que a prestação privada, por si só, não põe em risco a equidade do acesso, desde que seja feita no quadro 

de um serviço de cobertura universal. 

Para que este aumento da concorrência não ponha em causa a qualidade dos serviços prestados e o estado de 

saúde da população, há que garantir que os cuidados de saúde obedecem a padrões adequados de qualidade, 

quer processual, quer clínica. Apesar da Lei de Bases da Saúde prever a necessária sujeição ao licenciamento, 

muitas áreas de intervenção estão ainda por regulamentar e, mesmo em áreas já regulamentadas, grande parte 

dos prestadores não detém licença de funcionamento. Ora, este problema não se limita ao funcionamento do 

sector privado puro. De facto, a não certifi cação do cumprimento dos parâmetros de qualidade, na medida em 

que afecta os prestadores privados de cuidados de saúde, afecta também o SNS, que com eles estabelece con-

venções. Da mesma forma, afecta também os subsistemas de saúde e os seguros privados, que neles assentam 

CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES

Acompanhar atentamente as 
reformas em curso nos cuidados 

primários.

Acompanhar atentamente as 
reformas em curso no sector 

hospitalar.

 Criar uma instituição 
especializada no processo de 

avaliação económica de novas 
tecnologias.

O SNS, tal como o temos hoje, 
não será capaz de dar resposta às 

necessidades da população.

O sector privado e os seguros de 
saúde vão ganhar um peso que 

hoje não têm.
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Poderá, por isso, haver interesse 
em “importar” procura de países 

europeus (e não só) com níveis 
de rendimento mais elevados do 
que Portugal.Para tal, poderá ser 

desenvolvida a relação entre a 
Saúde e o Turismo, para o qual 

Portugal tem excelentes condições 
e infraestruturas subaproveitadas, 

em particular fora das épocas 
altas. 

a garantir que toda a população tem acesso à cobertura pública, se 

assim o desejar, e assuma a responsabilidade de um pagamento ca-

pitacional adequado ao segurador alternativo por cada pessoa que 

transite do seguro público -, não prejudica a equidade, e pode mesmo 

melhorar a efi ciência e a qualidade dos serviços prestados. Nesse 

sentido, recomendamos que:

13 > o sector segurador estude cuidadosamente a possibilidade 

de implementação, a prazo, de opting-out do SNS, com a criação de 

seguro(s) privado(s) alternativo(s) ao seguro público e, a revelar-se 

interessante, defi na as condições em que tal poderá ser feito, e de-

senvolva actividades de sensibilização para esta alteração estrutural 

no sistema de saúde.

Não havendo alterações signifi cativas, pelo menos no curto prazo, 

no sistema de saúde português, a procura disponível para os seguros 

privados está naturalmente limitada. Poderá, por isso, haver interes-

se em “importar” procura de países europeus (e não só) com níveis 

de rendimento mais elevados do que Portugal. Para tal, poderá ser 

desenvolvida a relação entre a Saúde e o Turismo, para o qual Portu-

gal tem excelentes condições e infraestruturas subaproveitadas, em 

particular fora das épocas altas. Nesse sentido, recomendamos que: 

14 > as seguradoras (em particular, aquelas que tenham âmbito 

internacional) desenvolvam produtos em parceria com seguradoras 

localizadas nesses países, de forma a que estas ofereçam aos seus 

clientes a possibilidade de, em caso de doença, receberem os cuida-

dos necessários (nomeadamente, cirurgia em ambulatório), e passa-

rem o período de recuperação, em Portugal. 

Para além do corpo principal do estudo, foram ainda desenvolvidos 

alguns trabalhos adicionais, sobre temáticas concretas com potencial 

impacto no desenvolvimento do sector segurador na área da Saúde, 

por especialistas de cada área. Apresentam-se de seguida as princi-

pais conclusões de cada um destes trabalhos.

em larga medida para garantir a oferta de serviços aos respectivos benefi ciários. Nesse sentido, recomendamos que:

4 > se regulamente todo o sector e se defi nam as condições necessárias para a obtenção de licenças de fun-

cionamento, estabelecendo ainda períodos-limite para a sua aplicação, para que todos os prestadores - públicos, 

privados e sociais – passem a trabalhar em condições de igualdade.  

Quanto tiverem sido regulamentadas todas as áreas de intervenção, tornar-se-á possível repensar as conven-

ções entre o SNS e entidades privadas. Nesse sentido, recomendamos que:

5 > sejam publicados os clausulados tipo para todas as áreas convencionadas para as quais ainda não existem, 

de forma a que seja possível “reabrir” as convenções.

Há também que avaliar de forma sistemática os vários prestadores – público, sociais e privados - em termos dos 

seus resultados. Nesse sentido, recomendamos que:

6 > seja promovida a acreditação dos prestadores de cuidados de saúde, e seja feita regularmente uma avalia-

ção de desempenho.

A Entidade Reguladora da Saúde deverá ter um papel fundamental no acompanhamento deste processo. Nesse 

sentido, recomendamos que: 

7 >  a Entidade Reguladora da Saúde acompanhe as condições em que os cuidados de saúde são oferecidos 

por cada prestador. Combinando estas informações com os preços praticados por cada um, poder-se-ão produzir 

avaliações de custo-benefício, orientadoras de políticas a seguir.

Enquanto o sistema de saúde português se encontrar organizado em redor de um Serviço Nacional de Saúde 

universal, geral, e tendencialmente gratuito, o espaço para o mercado dos seguros privados de saúde aumentar 

será, necessariamente, limitado. A julgar pela análise dos sistemas de saúde de outros países, é possível que a 

abrangência dos seguros de grupo se alargue ainda um pouco em Portugal. Os seguros individuais, pelo contrá-

rio, deverão já ter atingido (ou estar quase a atingir) o ponto de saturação.

A ser assim, para que o crescimento deste mercado seja possível, haverá que conquistar uma outra procura, 

actualmente coberta, ou não, pelo SNS. Nesse sentido, recomendamos que: 

8 > se desenvolvam estímulos (fi scais ou outros) para que as empresas ofereçam seguros de grupo aos seus 

colaboradores;

9 > as seguradoras vão ajustando a idade máxima para subscrição de seguros em função da evolução demo-

gráfi ca do país;

10 > as seguradoras avaliem a viabilidade de diversifi cação dos seus produtos, procurando atrair nichos de 

população que, actualmente, não estão cobertos por seguros privados;

11 > as seguradoras avaliem a viabilidade de diversifi cação dos seus produtos, procurando incluir áreas de pres-

tação que tradicionalmente não estão cobertas por seguros privados. Áreas a analisar são, por exemplo, o alar-

gamento do reembolso dos co-pagamentos na compra de medicamentos, e a cobertura de doenças catastrófi cas 

e de cuidados continuados;

12 > as seguradoras, bem como os grupos prestadores privados a elas associadas, procurem conquistar um 

papel de maior destaque no seio do SNS, nomeadamente através de novos hospitais em regime de parceria 

público-privada, com gestão clínica atribuída à entidade gestora das unidades.

Uma possível situação de opting-out e criação de seguro(s) alternativo(s) ao SNS - em que o Estado continue 

O SISTEMA DE SAÚDE 
PORTUGUÊS

SOFIA NOGUEIRA DA SILVA

Promover a acreditação dos 
prestadores de cuidados de saúde.

A julgar pela análise dos sistemas 
de saúde de outros países, 
é possível que a abrangência 
dos seguros de grupo se alargue 
ainda um pouco em Portugal. 

Devem ser desenvolvidos estímulos 
(fiscais ou outros) para que 
as empresas ofereçam seguros 
de grupo aos seus colaboradores.

As seguradoras devem avaliar 
a viabilidade de diversificação 
dos seus produtos,
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1984: Licenciatura em Medicina Veterinária, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Técnica de Lisboa.

Percurso de investigação

Desde 2002: Investigador Principal e Chefe da Unidade de Genomas do Instituto Gulbenkian de Ciência, Lisboa.

2000-2002: Investigador convidado no Cambridge Institute for Medical Research, University of Cambridge, Reino 

Unido.

1998- 2000: Investigador convidado no Instituto Gulbenkian de Ciência, Lisboa. 

1993-1997: Estudante de doutoramento no Cell and Molecular Biology Department, Umeå University, Suécia.

Programa de investigação

Os interesses de investigação centram-se no estudo de mecanismos celulares e moleculares que conferem suscep-

tibilidade às doenças auto-imunes ou resistência às doenças infecciosas.

A estratégia para abordar estes temas consiste em investigar fenótipos imunológicos celulares e moleculares re-

levantes para cada um dos processos biológicos em estudo, e identifi car determinantes genéticos que controlam 

os fenótipos de interesse. Estes factores genéticos são por regra identifi cados primeiro em modelos murinos e são 

depois pesquisados e avaliados em populações humanas. Esta abordagem desenvolve-se em quatro campos de 

investigação distintos mas convergentes: imunologia celular e molecular, genética clássica e molecular, estatística 

genética e bio-informática.

A MODERNA 
GENÉTICA DE DOENÇAS:
PREVISIBILIDADE E RISCO
António Coutinho e Carlos Penha-Gonçalves

Nos últimos anos, acumulámos uma enormíssima quantidade de informação sobre os genomas de uma grande 

variedade de seres vivos, particularmente do homem, o que terá certamente um papel fundamental na investi-

gação das bases genéticas das doenças nos próximos anos. Estes desenvolvimentos assentam num progresso 

tecnológico que tem também contribuído para que, nas sociedades mais afl uentes, seja já possível obter a se-

quenciação “privada” de genomas inteiros, não sendo surpreendente num futuro próximo que o doente saia da 

consulta com uma prescrição para a sequenciação de um elevado número de genes. 

Ninguém adoece por acaso e todas as doenças têm um componente genético. Na esmagadora maioria das 

doenças que são comuns na população (isto é, com uma prevalência superior a 0.1%) o respectivo componente 

genético é contribuído, não por um só factor genético, mas por uma multiplicidade de genes. A genética moderna 

já proporciona instrumentos tecnológicos e científi cos para resolver a identifi cação de variantes genéticas que 

conferem uma maior propensão para as doenças comuns, como a diabetes, o cancro, as doenças cardiovascula-

res, a obesidade, as doenças auto-imunes (esclerose em placas, artrite reumatóide, lúpus, entre muitas outras). 

Ao contrário das doenças hereditárias raras (resultantes de um gene não - ou mal -funcionante), o componente 

genético das doenças mais comuns corresponde a variantes genéticas perfeitamente normais e mesmo fre-

quentes na população, cujos efeitos são fortemente infl uenciados por factores ambientais. Em consequência, o 

determinismo genético das doenças comuns é relativamente baixo, tornando difícil o cálculo do risco de contrair 

doença apenas com base em dados genéticos, tanto mais que o desenvolvimento da doença está muito depen-

dente de factores ambientais. Por outro lado, este é um dos interesses fundamentais na “previsão (genética) 

das doenças”, na medida em que permite aos indivíduos “em risco” adoptar estilos de vida que diminuam a pro-

babilidade de doença.

O facto de ser portador de um ou mais genes associados a uma susceptibilidade aumentada a determinada 

doença multifactorial ou poligénica, não garante, longe disso, que o portador virá a desenvolver essa doença. Ou 

seja, se o negócio dos seguros se baseia na noção de risco (eventualidades possíveis mas não certas), a genética 

moderna não virá de forma alguma, “acabar com o negócio” já que não pode prever com segurança a ocorrência 

das doenças. O que a genética moderna já faz, e fá-lo-á com uma precisão cada vez maior, é quantifi car para cada 

indivíduo o “risco relativo”, face à incidência de uma determinada doença na população geral. Esta possibilidade 

gerou um mercado de análise genética em que o consumidor pode directamente obter um teste genético e 

estimativas de risco genético (“Direct To Consumer genetic testing”) sem que haja intermediação médica ou de 

serviços de saúde. Estas estimativas devem ser tomadas com extrema precaução, por todos, médicos, segura-

dores e segurados.

A existência de testes altamente preditivos da predisposição genética para doenças importantes teria um gran-

de impacto clínico, social e económico. Contudo, as actuais estimativas são ainda indicadores pobres de risco, 

quer em termos absolutos quer comparando com as estimativas que poderão ser feitas daqui a 3 ou 4 anos 

quando houver informação sobre mais variantes genéticas associadas às doenças. À medida que o nosso co-

nhecimento dos componentes genéticos das doenças vai sendo mais abrangente, a estimação do risco ganhará 

detalhe e estabilidade progressiva.

Existe, no entanto, uma forte corrente de opinião pública que é adversa à utilização de informação genética pela 

indústria de seguros (e pelas entidades empregadoras) e percepciona como discriminatória, confl ituante com di-

reitos humanos e reminiscente de eugenismo, a presunção de que as seguradoras reclamem o direito ao acesso 

a informação genética. A utilização apropriada da informação genética é um tema candente nas sociedades oci-
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genético.

 A genética moderna já 
proporciona instrumentos 
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A MODERNA 
GENÉTICA DE DOENÇAS;
PREVISIBILIDADE E RISCO

ANTÓNIO COUTINHO

CARLOS PENHAGONÇALVES

A utilização apropriada da 
informação genética é um 
tema candente nas sociedades 
ocidentais cuja resolução não 
se anuncia próxima e terá 
possivelmente enquadramentos 
legais diferentes em países 
diferentes.

Em resumo, a genética poderá 
vir a contribuir para uma 
maior clarificação e precisão na 
estimativa dos riscos de doença, 
para vantagem de segurados e 
seguradores.

Será assim de esperar que as 
seguradoras venham a investir 
seriamente na investigação da 
genética de doenças, no sentido 
de promoverem a sua prevenção.

dentais cuja resolução não se anuncia próxima e terá possivelmente 

enquadramentos legais diferentes em países diferentes. A grande 

evolução da genética das doenças a que assistimos na última déca-

da foi propulsionada pela expectativa de que fossem desenvolvidas 

terapêuticas direccionadas a efeitos genéticos que especifi camente 

contribuem para uma doença, como por exemplo a diabetes ou o can-

cro. No entanto, se houver a percepção que os seguros podem negar 

cobertura com base em testes genéticos, pode desenvolver-se uma 

aversão aos testes genéticos o que poderá acarretar a consequên-

cia indesejável e paradoxal de que toda a revolução científi ca a que 

assistimos na genética das doenças não possa servir o seu objectivo 

principal de benefi ciar a saúde dos cidadãos. 

Em resumo, a genética poderá vir a contribuir para uma maior clarifi -

cação e precisão na estimativa dos riscos de doença, para vantagem 

de segurados e seguradores. Mais, a genética poderá certamente, 

e esta é uma das grandes esperanças para o futuro, promover os 

“estilos de vida” que impeçam ou retardem o desenvolvimento das 

doenças, de novo com vantagens para ambos os lados. Na confi gura-

ção social actual, não deixa de ser oportuno constatar o verdadeiro 

interesse que as companhias de seguros passam a ter no desenvol-

vimento desta área da investigação médica. Por muitas razões lou-

váveis, será assim de esperar que as seguradoras venham a investir 

seriamente na investigação da genética de doenças, no sentido de 

promoverem a sua prevenção, bem como, em alguns casos, as despis-

tagens selectivas nos indivíduos “em risco”.

JOÃO LOBO
ANTUNES

-
MARIA DO CÉU

 RUEFF

ESTUDOS TEMÁTICOS

O RELEVO DA ÉTICA 
E DA INFORMAÇÃO 
NA RELAÇÃO CIDADÃO,
MÉDICO, SEGURADORA
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JOÃO LOBO ANTUNES

MARIA DO CÉU RUEFF

JOÃO LOBO ANTUNES
PROFESSOR CATEDRÁTICO 
DE NEUROCIRURGIA DA FACULDADE 
DE MEDICINA DE LISBOA

MARIA DO CÉU RUEFF
INVESTIGADORA DO CENTRO 
DE DIREITO BIOMÉDICO DA FACULDADE 
DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE 
COIMBRA

João Lobo Antunes.

Nascido a 4 de Junho de 1944. Licenciado em Medicina pela Universidade de Lisboa em 1968. Doutorado em 

Medicina pela mesma Universidade em 1983. De 1971 a 1984 trabalhou no Departamento de Neurocirurgia do 

Instituto de Neurologia de Nova Iorque, Universidade de Columbia, regressando a Portugal em 1984 como Profes-

sor Catedrático de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina de Lisboa.

Entre muitos cargos desempenhados destacam-se os seguintes:

Presidente da Sociedade Portuguesa de Neurocirurgia

Vice-Presidente para a Europa do World Federation of Neurosurgical Societies (1990).

Presidente da Sociedade Europeia de Neurocirurgia (1999-2003).

Presidente da Comissão de Ética do Hospital CUF

Presidente da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina de Lisboa 

Membro do Conselho Consultivo da Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento.

Membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.

Membro da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República (2009)

Membro do Conselho de curadores da Fundação Francisco Manuel dos Santos (2009)

Curador da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

Consultor para a área de Ciências da Saúde de Junta Nacional de Investigação Científi ca e Tecnológica.

É Conselheiro de Estado por nomeação do Presidente da República (2006)

Recebeu vários prémios, entre os quais:

Prémio Pfi zer, 1969

Prémio Pessoa, 1996

Neurobionik Award – Hannover,  2004

Medalha de Honra da European Association of Neurosurgical Society em 2007

Prémio da Academia Pedro Hispano (2009)

Foi condecorado com a Medalha de ouro de mérito do Ministério da Saúde em 2003 e a Grã-Cruz da Ordem do 

Infante D. Henrique em 2004.

Maria do Céu Rueff .

Jurista. Doutorada em Direito da Medicina (Ciências Jurídico-Criminais) (2007). Investigadora do Centro de Direito 

Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Professora na Universidade Lusíada de Lisboa, 

regendo as disciplinas de Introdução ao Direito da Medicina e Direito Penal Médico. Membro da Comissão de Ética 

da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Investigadora visitante do Centre of Medical Law and Ethics 

do King’s College da Universidade de Londres  (2003-2005). Colaboração regular nos mestrados de Bioética da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (módulo “Ética da relação clínica”) e no Mestrado de Gestão dos 

Serviços de Saúde do ISCTE/INDEG - Business School (módulo “Direito em Saúde”). Docente da Faculdade de Direi-

to da Universidade de Lisboa de 1983 a 1998. Bolseira de Doutoramento (2002-2006) e de Pós-Doutoramento 

(desde 2008) da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
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A tolerância ao erro médico, real ou 
imaginado, é cada vez menor.
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O RELEVO DA ÉTICA 
E DA INFORMAÇÃO NA RELAÇÃO 
CIDADÃO, MÉDICO, SEGURADORA 
João Lobo Antunes e Maria do Céu Rueff 

1 > A prática médica contemporânea assumiu características inéditas que desafi am o profi ssionalismo médico 

tradicional. Enunciamos algumas:

1.1 > a pulverização em especialidades e sub-especialidades, com a secundarização do médico internista ou de 

medicina geral.;

1.2 > somos chamados a cuidar cada vez mais dos “preocupados saudáveis”;

1.3 > criaram-se expectativas de cura que não podem ser cumpridas;

1.4 > o acesso à “Net” veio aumentar o grau de informação dos doentes e a exigência ao recurso de tecnologias, 

nem sempre justifi cadas;

1.5 > o extraordinário progresso da ciência médica veio aumentar a incerteza e o risco. A tolerância ao erro médico, 

real ou imaginado, é cada vez menor;

1.6 > a evolução demográfi ca tem como consequência o envelhecimento da população e o aumento de patologias 

crónicas e incapacitantes.

2 > O papel da actividade de seguros de saúde está indissociavelmente ligado à prestação privada deste tipo de 

cuidados. A complementaridade desta em relação ao SNS é matéria de contencioso ideológico, cuja argumentação 

tem variado conforme as circunstâncias políticas. A análise crítica e sem preconceito dos cuidados de saúde presta-

dos nos diferentes sectores públicos e privados é indispensável para tirar proveito das respectivas potencialidades. 

A diferença de casemix, a disponibilidade das tecnologias, e as oportunidades de treino e formação são áreas que 

vale a pena examinar.

3 > a prática médica no contexto dos seguros privados de saúde tem características específi cas e varia conforme 

o contrato é individual ou com uma instituição hospitalar. É minha observação que: 

3.1 > um número apreciável das consultas solicitadas não tem indicação formal e multiplicam-se exames diagnós-

ticos injustifi cados. Seria útil a formulação de guidelines para diversas patologias;

3.2 > a autorização para a colaboração com outros especialistas é um processo penoso;

3.3 > de igual modo, há notória dificuldade em relação à autorização de procedimentos cirúrgicos, pelo 

tempo que demora a ser concedida, pela codificação dos procedimentos, pela imprecisão das cláusulas 

de exclusão, pela inexplicável arbitrariedade das decisões sem que haja procedimentos de recurso, pela 

ausência de avaliação da eficácia de novos procedimentos, pela determinação da razoabilidade do período 

de investimento.

4 > Dever de informar numa relação tripartida: cidadão/médico/seguradora.

4.1 > contrato de seguro, confl itos de interesse na actividade seguradora e Código Deontológico dos Médicos;
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Como o médico tem o seu 
próprio interesse no resultado 
da relação, podem surgir tensões 
nos relacionamentos de cariz 
económico.

O doente quer ter a garantia 
de que o médico utiliza o seu 
conhecimento para adquirir maior 
vantagem, o que pressupõe uma 
relação de confidencialidade e 
confiança no médico.

A Lei de Protecção de Dados 
Pessoais (Lei  nº 67/98 de 26 
de Outubro) proíbe em geral o 
tratamento de “dados sensíveis”.

> a incerteza e risco implícitos no contrato de seguro respeitam não só ao momento da necessidade de cuidados 

médicos, à doença/estado de saúde em concreto, ao custo desses cuidados, mas ainda à existência de assimetrias 

de informação que se projectam na relação triangular cidadão/médico/seguradora;

> alguns agentes económicos têm de delegar noutros a tomada de decisões; no sector da saúde, pertence ao mé-

dico a decisão acerca do tratamento a ser seguido em caso de doença, o que tem sido interpretado pelos agentes 

económicos como uma “delegação”, pois cabe ao médico diagnosticar e defi nir o tratamento, uma vez que ele tem 

a capacidade de colher e processar informação sobre a condição clínica da pessoa humana;

> como o médico tem o seu próprio interesse no resultado da relação, podem surgir tensões nos relacionamen-

tos de cariz económico. Assim, “... o confl ito de interesse pode reportar-se a situações em que o juízo profi ssional 

respeitante a um interesse primário (como o bem-estar do doente ou a validade da investigação) tende a ser inde-

vidamente infl uenciado por um interesse secundário (como um ganho fi nanceiro).” (J. Lobo Antunes, 2005: 171);

> o doente quer ter a garantia de que o médico utiliza o seu conhecimento para adquirir maior vantagem, o que 

pressupõe uma relação de confi dencialidade e confi ança no médico, por sua vez vinculado à obrigação social de lhe 

corresponder (Kenneth J. Arrow);

> a questão da “indução da procura” e da necessidade de actualizar os padrões de prática clínica e excelência 

científi ca pode ser acautelada através do recurso ao pedido (interprofi ssional) de uma segunda opinião (Arrow/L.

Antunes);

> o Código Deontológico da Ordem dos Médicos (CDOM), alterado recentemente pelo Regulamento nº14/2009, 

de 13 de Janeiro, também estatui acerca de eventuais confl itos de interesse na prática médica. A possibilidade de 

“pedido de segunda opinião” é plasmada no artigo 131º;

4.2 > Tipos contratuais entre prestadores de serviços - especialmente médicos - seguradoras e deontologia

profi ssional:

> é a seguradora que normalmente selecciona o painel de servidores qualifi cados que prestarão serviços médicos 

aos segurados;

> uma preocupação comum aos contratos entre as seguradoras e os prestadores de serviços é a respeitante ao 

registo dos serviços prestados a clientes, bem como a possibilidade de acessibilidade aos mesmos por parte das 

seguradoras, com respeito da confi dencialidade;

> em matéria de confi dencialidade, dados médicos informatizados e registo de dados clínicos, são relevantes, entre 

outros, os artigos 87º, 92º e 100º do Código Deontológico da Ordem dos Médicos (CDOM);

> a Lei de Protecção de Dados Pessoais (Lei  nº 67/98 de 26 de Outubro) proíbe em geral o tratamento de “dados 

sensíveis” (nº 1, art 7º) onde se referem, entre outros, os dados pessoais atinentes à vida privada, bem como os da-

dos relativos à saúde e à vida sexual, incluindo os dados genéticos. É no entanto permitido o tratamento de dados 

referentes à saúde e vida sexual, incluindo dados genéticos, em certos casos, mediante consentimento expresso e 

notifi cação à Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) ( art. 7º, nºs  2 e 4);

> um traço sublinhado nos contratos-tipo das seguradoras respeita à obtenção de necessária autorização dos 

clientes para que o prestador de serviços ou médico possa transmitir a um “gabinete médico” ou “direcção de coor-

denação clínica” quaisquer informações relacionadas com os serviços prestados abrangidos por segredo profi ssio-

nal, sempre que em relação a tais serviços seja necessário algum esclarecimento do foro clínico;

> não tem sido feita qualquer referência nos contratos ao consentimento informado do médico. O CDOM debruça-

-se sobre esta matéria nos artigos 44º a 50º e o artigo 157º do Código Penal, sob a epígrafe “Dever de escla-

recimento” estabelece que para efeitos da tipologia do crime de Intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos 

O consentimento só é eficaz quando 
o paciente tiver sido devidamente 
esclarecido sobre o diagnóstico e a 
índole, alcance, envergadura e pos-

síveis consequências da intervenção 
ou do tratamento. 

Cabe perguntar se há liberdade por 
parte do médico de comunicar os 
resultados dos exames médicos à 

própria empresa seguradora que os 
solicita e cuja realização determina. 

A figura do médico com dupla 
responsabilidade (MDR) é una, 
seja qual for o estatuto sócio-
profissional do médico, o tipo 

contratual por que venha a 
vincular-se ou os pacientes com 

quem possa cruzar-se.

À questão de saber se há liberdade por 
parte do médico do segurador (MDR) 
para comunicar a este os resultados 

de exames por si solicitados deve 
responder-se afirmativamente, desde 

que haja consentimento do doente 
para tal ser efectuado.

arbitrários (previsto e punido no art. 156º), o consentimento só é efi caz quando o paciente tiver sido devidamente 

esclarecido sobre o diagnóstico e a índole, alcance, envergadura e possíveis consequências da intervenção ou do 

tratamento. 

4.3 > Dever de informar no seguro de saúde e regime jurídico (contrato de seguro, médico com dupla responsabi-

lidade e consentimento).

> é ao segurador que compete a defi nição do tipo de exames e análises a realizar à pessoa segura, que tenham em 

vista a avaliação do risco, cabendo-lhe ainda fornecer os dados referentes às entidades onde tais análises, exames e 

testes deverão ter lugar (art.178º nº 1 da Lei do Contrato de Seguro – LCS - Decreto-Lei nº 72/2008, de 16 de Abril);

> quanto à comunicação dos resultados dos exames médicos, os restantes números do art. 178º da LCS estatuem que tal 

comunicação deve ser efectuada por um médico (nº 4), à pessoa segura ou a quem esta expressamente indique, caso seja 

solicitado (nº 3) e ao tomador do seguro ou segurado, quanto ao efeito do resultado dos exames médicos na decisão do 

segurador, designadamente no que respeite à não-aceitação do seguro ou à sua aceitação em condições especiais (nº 5). 

O dever médico de informar vem a repartir-se assim e em harmonia com o art. 177º, nº 1 pela “pessoa segura”, quando ao 

próprio resultado dos exames, e pelo “segurado” quanto ao efeito do resultado na decisão do segurador;

> cabe perguntar se há liberdade por parte do médico de comunicar os resultados dos exames médicos à própria 

empresa seguradora que os solicita e cuja realização determina. A questão é relevante, pois estamos perante exa-

mes médicos a efectuar antes da celebração do contrato de seguro, e não já no âmbito do contrato da prestação 

de serviços médicos a fornecer;

> referimo-nos aos médicos pertencentes ao painel de servidores do próprio segurador, que se encontram pois 

ao seu serviço, seja qual for o vínculo contratual que exista entre o médico que realiza o exames, o segurador e a 

pessoa que fi nancie os exames (a que se refere a alínea c) do nº 1 do art. 178º);

> este médico encontra-se sujeito a uma dupla responsabilidade, para com o segurador e para com a pessoa segura, 

existindo um regime específi co previsto entre os arts 118º a 124º do CDOM, que lhe é aplicável. A fi gura do médico 

com dupla responsabilidade (MDR) é una, seja qual for o estatuto sócio-profi ssional do médico, o tipo contratual por 

que venha a vincular-se ou os pacientes com quem possa cruzar-se;

> o  MDR deve abster-se de levar a cabo exames, caso o paciente se recuse formalmente a deixar-se examinar (nº 1 do art.124º 

do CDOM), pelo que se exige consentimento do doente para realização destes exames e livre determinação ao efectuá-lo;

> se é verdade que o MDR se mantém vinculado à deontologia profi ssional e ao segredo médico na sua abrangência 

total, verdade é também que mediante consentimento do doente lhe é possível levantar tal segredo e comunicá-lo 

à entidade mandante, no caso o segurador;

> à questão de saber se há liberdade por parte do médico do segurador (MDR) para comunicar a este os resultados de exa-

mes por si solicitados deve responder-se afi rmativamente, desde que haja consentimento do doente para tal ser efectuado;

> assim, o MDR tem de se certifi car sempre junto da pessoa segura desta sua vontade e deve fazê-lo caso a caso, 

não devendo ser norteado por qualquer prática generalizada ou cláusula genérica de levantamento de segredo que 

exista em contrato, devendo harmonizar-se a disciplina do CDOM com o regime civilístico dos direitos de persona-

lidade (maxime art. 81.º do C. Civil);

> em caso de não haver autorização para revelação de informação, a seguradora encontra-se no âmbito pleno da 

sua autonomia da vontade, podendo exercer livremente a sua liberdade de celebração. Ou seja, pode recusar-se a 

celebrar o contrato ou celebrar este mesmo sem a informação requerida, eventualmente modifi cando as condições 

da prestação do segurado.
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Ana Pascoal.

Desde 2006, Professora Auxiliar na Faculdade de Engenharia da Universidade Católica Portuguesa (FEUCP) onde 

colabora desde a sua fundação em 2000. Coordena o curso de Mestrado em Engenharia Clínica. Lecciona diversas 

disciplinas (Equipamentos para Diagnóstico (Imagiologia) e Terapêutica com Radiações, Dosimetria e Protecção 

Radiológica e Física Médica) nos cursos de Mestrado em Engenharia Biomédica, Eng. Clínica, Eng. da Saúde e a 

Pós-Graduação em Sistemas de Informação para a Saúde da FEUCP. É membro do Conselho Científi co da FEUCP.  

Participado em projectos nacionais e internacionais na área da Física Médica e Tecnologias para a Saúde.

Interessa-se pela Avaliação de Tecnologias para Radiografi a/Fluoroscopia, Mamografi a, Tomografi a Computorizada, 

Controlo de Qualidade, Análise de Risco, Protecção e Segurança Radiológica Operacional em ambiente hospitalar. 

Promove e participa na formação e treino de profi ssionais de saúde em tecnologias médicas. 

Entre 2002 e 2004 participou na avaliação de tecnologia para imagiologia no KCARE (King´s Centre for Assess-

ment of Radiological Equipment, Medical Devices Agency, National Healthcare Service, United Kindom).

Entre 1999 e 2000 desempenhou funções no âmbito do Programa de Garantia Qualidade implementado no Labo-

ratório de Metrologia e Ensaios da OGMA S.A. (Industria Aeronautica de Portugal). 

Entre 1996 e 1999 foi docente na Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa e no Instituto Superior de 

Ciencias da Saúde, Sul. 

Entre 1996 e 2001 foi estagiária (física) no Departamento de Radioterapia/Braquiterapia do Instituto Português 

de Oncologia Francisco Gentil, Lisboa.

É Doutorada em Ciências Imagiológicas (Universidade de Londres, King´s College, 2006) é Mestre em Física Nuclear 

Aplicada (Universidade de Lisboa, 2001) e Licenciada em Engenharia Física (Universidade Nova de Lisboa, 1997).

Sara Carrasqueiro.

Desde 2003, Assistente da Faculdade de Engenharia da Universidade Católica Portuguesa (FEUCP) onde lecciona 

disciplinas relacionadas com Equipamentos Médicos e com Sistemas de Informação para a Saúde no âmbito de cur-

sos de Mestrado em Engenharia Biomédica, Engenharia Clínica e Engenharia da Saúde. È coordenadora e docente 

no curso de Pós-Graduação em Sistemas de Informação para a Saúde da FEUCP. 

Participa em diversos projectos na área dos Sistemas de Informação e Tecnologias para a Saúde desempenhando 

funções de análise estratégica e funcional, gestão de projectos e auditoria. Os seus interesses de investigação 

são nas áreas de Sistemas de Informação para a Saúde, e-Health, Telemedicina e Telecuidados, Gestão e Avaliação 

Tecnologias da Saúde e Ensino e Investigação de Engenharia Clínica e Biomédica, 

Entre 2000 e 2003 foi consultora da Novabase com funções de Gestão de Projectos e Gestão de Área da Saúde.

Entre 1995 e 2000 foi colaboradora do LEMES - Laboratório de Ensaios e Metrologia de Equipamentos de Saúde, 

tendo como responsabilidades a Área Laboratorial de Ensaios a Equipamentos de Suporte à Vida (Unidades de 

Cuidados Intensivos e Bloco Operatório) e a Gestão da Qualidade.

É Mestre em Engenharia da Saúde pela FEUCP (2003) e Licenciada em Engenharia Electrotécnica e de Computa-

dores, ramo de Electrónica e Telecomunicações pelo Instituto Superior Técnico (IST) da Universidade Técnica de 

Lisboa (1995).

TAMBÉM PARTICIPARAM NESTE ESTUDO TEMÁTICO:

> Filipa Vale

> Ana Silva

> Pedro Encarnação 

> Cecília Calado

As tecnologias em saúde devem 
ser encaradas de uma forma 

transversal e não compartimentada. 
É da sinergia entre as diversas tec-

nologias (ex. imagiologia e sistemas 
de informação) e da partilha de 

conhecimentos complementares 
(medicina e engenharia), que têm 

resultado os desenvolvimentos mais 
promissores. 

Portugal tem acompanhado a 
inovação tecnológica em saúde.

A adopção de tecnologias de 
informação e comunicação na 

saúde está em crescimento em 
Portugal.

CARACTERIZAÇÃO 
DO ESTÁDIO DE INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA EM SAÚDE, 
EM PORTUGAL  
Ana Pascoal, Sara Carrasqueiro, Filipa Vale, Ana Silva, Pedro Encarnação e Cecília Calado

O objectivo do estudo foi analisar os desenvolvimentos em tecnologias para a saúde, no contexto internacional 

e nacional e os seus impactos no sistema de saúde português e em particular, na actividade seguradora. A 

análise realizada centrou-se num conjunto de tecnologias consideradas com maior impacto segundo os critérios 

de inovação, custo e benefício. Para além da análise da tecnologia e seus desenvolvimentos, foram também 

contemplados os processos e pessoas envolvidos com a utilização das tecnologias nas organizações de saúde. 

Constata-se a tendência de envelhecimento da população, uma redução do número de anos vividos com saúde e 

o aumento da incidência de doença crónica (aparelho circulatório e respiratório) e neoplasias (cancro). 

As novas abordagens à doença revestem-se de inovação, são fortemente assistidas pela tecnologia e resultam 

de sinergias ao nível de I&Di em diversas áreas da ciência e tecnologia (ciências médicas, biológicas e biomédicas, 

química, física, materiais, electrónica, informática, engenharia). Exigem por isso uma actuação multidisciplinar, a 

reengenharia dos processos nas organizações de saúde, e consomem cada vez mais recursos fi nanceiros.

Segundo os critérios de custo, benefício e inovação, considerou-se particularmente relevante analisar 6 grupos 

de tecnologia, para os quais se apresentam considerações e conclusões relativamente ao seu nível de implemen-

tação em Portugal. Note-se que as tecnologias em saúde devem ser encaradas de uma forma transversal e não 

compartimentada. É da sinergia entre as diversas tecnologias (ex. imagiologia e sistemas de informação) e da 

partilha de conhecimentos complementares (medicina e engenharia), que têm resultado os desenvolvimentos 

mais promissores. 

Como conclusões gerais do estudo destaca-se que:

1 > a implementação de tecnologias para a saúde em Portugal constitui uma oportunidade para melhorar a 

qualidade dos cuidados de saúde prestados, sistematizar procedimentos, reduzir erros e inefi ciências e tornar 

os serviços de saúde mais robustos e organizados donde é expectável que resultem benefícios económicos;

2 > considera-se que Portugal tem acompanhado a inovação tecnológica em saúde, dispondo de capacidade ins-

talada e tecnologias inovadoras, para alguns grupos de tecnologias (imagiologia, radioterapia), existindo outros 

que carecem atenção urgente, pela disponibilidade de recursos nacionais não utilizados e pelo forte impacto que 

podem causar na qualidade de vida dos cidadãos (ex. Produtos de Apoio);

3 > recomenda-se o acompanhamento dos desenvolvimentos em I&Di em tecnologias para a saúde, particular-

mente as relacionadas com uma “nova medicina” centrada na Prevenção e Predição das doenças, e não apenas 

no Tratamento e Cura;

4 > a adopção de tecnologias de informação e comunicação na saúde está em crescimento em Portugal, e as 

ferramentas de eHealth (algumas já disponíveis em Portugal) apresentam um efectivo potencial para reduzir 

os gastos em Saúde, pela transversalidade da sua acção a todos os processos envolvidos na gestão em saúde. 

É premente promover a sua utilização e apoiar os utilizadores na transição;

5 > as tecnologias para a saúde são ferramentas necessárias e desejáveis, mas não sufi cientes para a pres-
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O factor humano continua a 
ser o factor determinante no 
planeamento, selecção e utilização 
racional, eficiente e eficaz e segura 
da tecnologia em benefício dos 
cidadãos.

Numa era da medicina 
tecnológica, a actuação em equipas 
multidisciplinares é essencial.

Recomenda-se às seguradoras o 
envolvimento nos processos que 
envolvem a tecnologia.

tação de cuidados de saúde de excelência ou conquista de ganhos 

em saúde. O factor humano continua a ser o factor determinante 

no planeamento, selecção e utilização racional, efi ciente e efi caz e 

segura da tecnologia em benefício dos cidadãos em particular, e do 

sistema de saúde, em geral;

6 > em Portugal, é ao nível dos processos e pessoas envolvidos no 

ciclo das tecnologias para a saúde (desde o a fase de I&Di até à fase 

de Avaliação das tecnologias no contexto em que são utilizadas no 

sistema de saúde português) que se identifi cam as maiores fragilida-

des e os maiores desafi os;

7 > constata-se a efectiva inexistência (com raras excepções) de 

perfi s especializados de engenharia e tecnologias para a saúde, inte-

grados nas organizações de saúde (ex. engenheiros biomédicos/clí-

nicos), com sólidos conhecimentos sobre os equipamentos médicos 

no contexto da sua utilização, à semelhança dos líderes europeus. 

Numa era da medicina tecnológica, a actuação em equipas multidis-

ciplinares é essencial e assegurando a inclusão de todos os perfi s 

relevantes. Note-se que o custo com estes recursos humanos geral-

mente constitui uma ínfi ma parte do custo com a tecnologia, face ao 

potencial de rentabilização que apresenta. Recomenda-se um rápido 

e expressivo investimento pelas organizações de saúde, no aumento 

da capacidade e competências de recursos na área das tecnologias 

para a saúde e uma subsequente avaliação do impacto causado;

8 > constata-se uma limitada participação e cooperação entre os in-

tervenientes na prestação de cuidados de saúde (prestadores, fi nan-

ciadores, reguladores e indústria) nos processos relacionados com o 

ciclo de vida das tecnologias, sendo que em algumas fases não exis-

te actividade, esta é limitada, ou não está optimizada. Recomenda-se 

às seguradoras o envolvimento nos processos que envolvem a tec-

nologia. Recomenda-se também que os indicadores de qualidade na 

utilização das tecnologias, analisados neste documento constituam 

critérios a considerar na selecção dos prestadores parceiros e na ne-

gociação dos subsequentes contratos;

9 > é a capacidade de implementar e gerir esta reengenharia, ne-

cessária nas organizações de saúde (públicas e privadas), em colabo-

ração com os outros intervenientes-chave (fi nanciadores públicos e 

privados, indústria, reguladores e doentes) que determinará a capaci-

dade das organizações se renovarem, orientando-se por boas práti-

cas e cuidados de saúde de excelência, fortemente assistidos pelas 

tecnologias e explorando a rentabilização possível;

10 > todos os intervenientes no processo de prestação de cuidados 

de saúde, incluindo os fi nanciadores da saúde privados, dispõem de 

uma área de actuação (e oportunidades) para proactivamente contri-

buírem, e exercerem infl uência, no sentido de uma utilização racional, 

optimizada e segura das tecnologias em saúde.

 EUGÉNIO 
RAMOS

ESTUDOS TEMÁTICOS

DEPENDÊNCIA  
O FINANCIAMENTO 
DOS CUSTOS E O CONTRIBUTO 
DA ACTIVIDADE SEGURADORA
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Eugénio Manuel dos Santos Ramos. 

Nasceu a 16 de Outubro de 1951

Habilitações Literárias: Licenciatura em Economia (ISE, 1969-1974) 

Profi ssão: Gestor 

Formação complementar: 

Cursos e estágios diversos sobre gestão de recursos humanos, organização, tecnologias de informação em 

Portugal e no Estrangeiro (França, Reino Unido, Canadá) 

Carreira Profi ssional: 

Professor de Economia no Instituto Superior de Contabilidade e Administração (1975-1980)

Funções técnicas e de Direcção no Ministério da Reforma Administrativa (1976-1983)

Director da Caixa Geral de Aposentações (1983-1987)

Director Geral do Património do Estado (1987) 

Funções governativas no Ministério da defesa Nacional (1987-1993)

Administrador nas Companhias de Seguros Fidelidade, Fidelidade Mundial e Império Bonança (1994-...) 

Actividade diversa: 

Trabalhos, relatórios e artigos diversos publicados sobre temas de macroeconomia, segurança social, administração 

pública e seguros. Presidente da Comissão Técnica de Vida e Fundos de Pensões da Associação Portuguesa de 

Seguradores (2004-2008) Vice Presidente da Direcção da Sociedade Histórica da Independência de Portugal 

(2004-...)

DEPENDÊNCIA 
O FINANCIAMENTO 
DOS CUSTOS E O CONTRIBUTO 
DA ACTIVIDADE SEGURADORA
Eugénio Ramos

Os vários países e regiões do mundo enfrentam actualmente, de forma generalizada, um processo de envelhecimento 

social que, tendo-se iniciado há várias décadas, nos países desenvolvidos, se alargou entretanto a todo o planeta.

Este processo é o resultado de uma transição demográfi ca - ocorrida na sequência de progressos da medicina e de 

alterações profundas de hábitos sociais, em particular no que respeita ao papel da mulher -, que se caracteriza por 

uma redução generalizada das taxas de mortalidade e de natalidade.

Em consequência, e embora com pontos de partida diferentes e ritmos igualmente distintos, o número de idosos, 

em todo o mundo, vai aumentar de modo muito signifi cativo e sustentado durante as próximas décadas. E, por-

ventura mais importante do que o seu número absoluto, os idosos vão representar uma proporção crescente das 

populações dos diversos países e regiões.

Este facto tem implicações inevitáveis e substantivas nas nossas sociedades, afectando muitos aspectos do nosso 

quotidiano.

Uma das consequências mais determinantes será a do crescimento do número de pessoas dependentes nas so-

ciedades emergentes, dada a maior prevalência, entre os idosos, de limitações incapacitantes de um desempenho 

autónomo das actividades da vida diária.

O cuidado com as pessoas dependentes, que é uma questão de sempre e de todas as idades, apresenta-se então 

hoje com uma nova dimensão exigindo novas respostas e novas formas de organização dos recursos colectivos.

No passado, este era um problema dos indivíduos e das famílias, resolvido no âmbito privado. Eram, sobretudo, as 

mulheres, quem cuidava dos familiares dependentes. E são-no ainda hoje, maioritariamente.

Todavia, actualmente, em particular nos países mais desenvolvidos, onde o processo de envelhecimento social se 

iniciou mais cedo, o cuidado com os dependentes vem sendo crescentemente assumido como um desígnio público, 

uma responsabilidade dos Estados integrada na esfera da protecção social. 

Sem prejuízo de relevarem de uma preocupação comum, as respostas institucionais a este desafi o são diferentes 

de caso para caso: desde o reconhecimento formal de um direito de cidadania (à semelhança do direito à saúde) até 

à disponibilização de simples acções de assistência social, passando por situações intermédias como a consagração 

de uma nova eventualidade dentro dos sistemas de segurança social.

Diferentes são também, naturalmente, as formas de organização dos recursos disponibilizados para apoio dos de-

pendentes, sem prejuízo de todos fazerem, de um modo geral, apelo a um misto de público/privado/familiar, em 

função do local onde o apoio é prestado.

Também as formas de fi nanciamento público dos recursos afectos aos cuidados com as pessoas dependentes 

divergem de país para país, em paralelo com o que acontece com a comparticipação exigida aos indivíduos em caso 

de prestação pública de serviços.

 O número de idosos, em todo o 
mundo, vai aumentar de modo muito 
significativo e sustentado durante as 

próximas décadas.

Uma das consequências mais deter-
minantes será a do crescimento do 

número de pessoas dependentes nas 
sociedades emergentes.

O cuidado com os dependentes vem 
sendo crescentemente assumido como 
um desígnio público, uma responsabi-
lidade dos Estados integrada na esfera 

da protecção social.
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Apesar de todas estas diferenças, dois pontos são comuns em todos os estudos e projecções realizados entre 

os países mais desenvolvidos: os Estados vão gastar mais com o apoio na dependência, mas os recursos públicos 

serão insufi cientes.

Por um lado, os Estados vão passar a gastar mais, seja em resultado do reconhecimento de um direito subjectivo, da 

institucionalização de uma nova modalidade de apoio social ou do simples alargamento do número de benefi ciados 

dos sistemas actuais.

Por outro, este acréscimo da despesa pública será ainda assim insufi ciente para cobrir os gastos totais com os cui-

dados com as pessoas dependentes - mesmo que se desconte boa parte do apoio informal, garantido em espécie 

e fora da economia monetarizada.

Por este motivo, a necessidade de fi nanciamento privado de parte dos custos com a dependência é incontornável, 

dependendo a sua extensão das modalidades de suporte público em cada país e da solidez das respectivas fi nan-

ças nacionais.

O fi nanciamento privado dos encargos com a dependência pode assumir a modalidade de pagamentos directos 

aos prestadores, normalmente a partir de rendimentos, poupanças ou património dos indivíduos dependentes ou 

familiares.

Mas pode igualmente ser feito de modo indirecto, designadamente através de seguros especifi camente concebi-

dos para estes casos, aos quais as famílias afectem parte do seu rendimentos, poupanças ou património.

A este respeito, importa não esquecer que os países desenvolvidos em geral e a Europa em particular têm vindo 

- com a ausência, excepcional do ponto de vista histórico, de guerras internas devastadoras já há mais de seis dé-

cadas - a ser palco de uma acumulação de património sem precedentes na humanidade. E, dentre todos, os idosos 

são um grupo onde se concentra uma parte signifi cativa deste património.

Esta parece ser uma pista a explorar, e da qual já existem exemplos (diversos consoante a legislação que enqua-

dra o direito sucessório) em alguns países, no que respeita ao fi nanciamento privado de parte dos custos com a 

dependência. 

Por sua vez, os seguros são uma outra solução – complementar ou alternativa, consoante as modalidades institu-

cionalizadas – que pode garantir os recursos adequados quando a necessidade emergir.

Efectivamente, as seguradoras, pela sua natureza, são instituições especializadas e desempenham já hoje em mui-

tos países mais desenvolvidos um papel relevante no fi nanciamento deste tipo de despesa. 

Nos Estados Unidos, Reino Unido e França, por exemplo, o mercado dos seguros de dependência tem tradição de 

algumas décadas. 

Em particular, o caso francês afi gura-se interessante, na medida em que se trata de um país onde, apesar da for-

te tradição de intervencionismo social, a percepção pública da impossibilidade de fi nanciamento exclusivamente 

público do apoio na dependência levou ao desenvolvimento do maior mercado de seguros de dependência (por 

comparação com a população total do país), caracterizado por soluções pragmáticas e de simples execução.

Finalmente, em Portugal também o envelhecimento tem caracterizado – e continuará a fazê-lo – a evolução de-

mográfi ca, com o país a apresentar índices e projecções que, neste aspecto, o colocam acima da média europeia.

Também entre nós as questões do apoio na dependência têm atraído a atenção das entidades responsáveis e está 

em curso um processo de gradual responsabilização pública, de par com a implementação de uma rede articulada 

de reconhecimento de necessidades e de gestão de recursos multi-sectoriais.

Em consequência, é igualmente projectável para o nosso país um in-

cremento com a despesa com as pessoas dependentes, a qual será, 

todavia, manifestamente insufi ciente para cobrir a totalidade das ne-

cessidades. 

Acresce que as fi nanças públicas portuguesas, por defi ciências que 

relevam mais de factores de natureza estrutural, não permitem esti-

mar um aumento signifi cativo das disponibilidades nacionais uma vez 

passados constrangimentos económicos e fi nanceiros actuais que, em 

outros países, assumem carácter mais conjuntural. 

Por estes motivos, o fi nanciamento privado e, dentro deste, o recurso 

aos seguros, é um caminho adequado para cobrir atempadamente as 

necessidades que, inevitavelmente, vão no futuro enfrentar as famí-

lias portuguesas neste domínio do apoio aos seus membros depen-

dentes. 

E, no entanto, o mercado dos seguros de dependência em Portugal é 

praticamente inexistente.

Uma limitação estrutural da sociedade portuguesa parece ser a que 

resulta numa atitude de grande expectativa face à intervenção do 

Estado no provimento das suas principais necessidades. 

Torna-se, por isso, importante acentuar e desenvolver uma maior com-

preensão e cultura fi nanceira entre os elementos da população, para 

que mais facilmente sejam percebidas as limitações do fi nanciamento 

público e a concorrência de várias prioridades sociais (educação, doen-

ça, desemprego, velhice, dependência) pela afectação de recurso que 

são limitados.

O recurso aos seguros, é um 
caminho adequado para cobrir 

atempadamente as necessidades 
que, inevitavelmente, vão no futuro 

enfrentar as famílias portuguesas.

Torna-se, por isso, importante 
acentuar e desenvolver uma maior 
compreensão e cultura financeira 
entre os elementos da população. 

DEPENDÊNCIA 
O FINANCIAMENTO DOS CUSTOS
E O CONTRIBUTO DA 
ACTIVIDADE SEGURADORA

EUGÉNIO RAMOS

Os Estados vão gastar mais.

Este acréscimo da despesa pública 
será ainda assim insuficiente 
para cobrir os gastos totais com 
os cuidados com as pessoas 
dependentes.

A necessidade de financiamento 
privado de parte dos custos com 
a dependência é incontornável.

Por sua vez, os seguros são uma 
outra solução.
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