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Indicadores de Potenciais Ganhos em Saúde 

 
 
 
 
 
 

No âmbito do processo de construção do PNS 2011-1016, tem-se vindo a desenvolver uma 

estratégia de definição e cálculo de Ganhos em Saúde. 

 

Numa primeira fase, começou-se por tentar seleccionar um conjunto de indicadores que se 

consideravam apropriados para definir “Ganhos em Saúde”, entendidos como indicadores de 

resultado. Para tal, recorreu-se a bibliografia do Canadian Institute for Health Information e 

World Health Organization (WHO). A informação foi discutida entre colaboradores do ACS e 

organizada numa tabela segundo seis grandes grupos: Mortalidade, Morbilidade, 

Incapacidade, Satisfação, Resposta do Sistema de Saúde e Sustentabilidade. 

 

Depois de construída a tabela com o conjunto inicial de indicadores, esta foi mostrada ao 

Grupo de Peritos e de Gestores Regionais bem como aos representantes da DGS e ACSS, para 

obtermos a sua opinião sobre os indicadores seleccionados.Com base nos contributos 

recebidos, redesenhou-se a tabela, alterando-se alguns dos indicadores propostos e 

acrescentando-se uma pequena justificação da sua importância para o processo de definição 

de Ganhos (Tabela 1). Os indicadores seleccionados foram solicitados às diversas instituições 

responsáveis pela sua recolha. 
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Tabela 1 - LISTA DE INDICADORES PARA CÁLCULO DE GANHOS EM SAÚDE - PONTO DE SITUAÇÃO 

 INDICADOR JUSTIFICAÇÃO FONTE DESAGREGAÇÕES 

MORTALIDADE 

Número de anos de 
vida potenciais 
perdidos (AVPP) 
- Causas evitáveis por 
prevenção primária 
- Causas evitáveis por 
cuidados de saúde 

Os indicadores de mortalidade 
são tradicionalmente os mais 
fáceis de obter e, também por 
isso, dos mais utilizados nas 
análises do estado de saúde de 
uma população. No entanto, a 
acompanhar as tradicionais taxas 
de mortalidade, é fundamental a 
análise dos Anos de Vida 
Potenciais Perdidos (AVPP). Este 
indicador permite avaliar não só 
o número de mortes mas 
também o momento de 
ocorrência das mesmas, em 
termos de idade do óbito. É um 
bom indicador para identificação 
de mortalidade prematura, 
dando maior destaque (maior nº 
de AVPP) às mortes ocorridas em 
idades mais jovens. 
A identificação e análise de 
causas evitáveis pela acção do 
Ministério da Saúde e/ou 
intersectorial permite orientar 
estratégias exequíveis e com 
impacte no estado de saúde. 
 

INE 

2000-2008 
ARS 
ACES 
 
Pedidos por 
causa de morte. 
Aguarda-se a 
informação. 
 
Já calculados 
Modelos. 
 

MORBILIDADE 

Taxa de internamento 
por 100 000 habitantes 
- Internamentos 
evitáveis por 
prevenção primária 
- Internamentos por 
causas sensíveis a 
cuidados de 
ambulatório  

Dada a pouca informação 
disponível em Portugal 
relativamente a dados de 
morbilidade, a taxa de 
internamento hospitalar 
constitui um importante 
indicador para a monitorização e 
avaliação desta dimensão, 
permitindo identificar a carga de 
um grande número de doenças 
na população. No entanto, é 
necessário realçar que ficam 
excluídas as doenças que não 
necessitam de internamento. 
A análise de causas sensíveis a 
cuidados de ambulatório e por 
isso, à partida, de internamento 
evitável, permite orientar acções 
para o desenvolvimento de 
cuidados de ambulatório 
apropriados e mais eficientes. 
 

ACSS, GDH 

2000-2008 
ARS 
ACES 
 
Estão a 
padronizados 
pela idade e por 
causas de 
internamento  
 
Já calculados 
Modelos. 
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 INDICADOR JUSTIFICAÇÃO FONTE DESAGREGAÇÕES 

INCAPACIDADE 

DALY ou QALY ? 
 
 

 
 

Rever melhor 
metodologia de 
cálculo. 

Anos de trabalho 
perdidos por reforma 
por invalidez 

Para além das medidas de 
mortalidade e morbilidade, os 
indicadores de incapacidade 
assumem um papel muito 
relevante na análise do estado 
de saúde. Não é só preciso viver 
mais como também melhor. 
Este indicador pretende medir a 
incapacidade permanente e, à 
semelhança da lógica dos AVPP, 
permite analisar as reformas 
prematuras (<65 anos) por 
invalidez. 
  

MTSS, CPA 

Solicitado ao 
ponto focal no 
MTSS contacto 
na Comissão 
Nacional de 
Aposentações 
para se pedir a 
informação 

Número médio de dias 
com subsídio de 
doença  

Este indicador possibilita a 
análise da incapacidade 
temporária 

MTSS, II 

2005-2009 
Concelho, ACES, 
ARS.  
 
Foi também 
pedido ao MTSS 
o número de dias 
não trabalhados 
por motivo de 
doença, para 
analisarmos o 
absentismo 
laboral. 

SATISFAÇÃO 
Auto-percepção do 
Estado de Saúde 

A auto-percepção do estado de 
saúde enquanto indicador 
subjectivo de percepção de 
estado de saúde global (físico e 
mental) complementa outros 
mais objectivos como a 
mortalidade e morbilidade. Tem 
sido muito utilizado como 
preditor de mortalidades e 
morbilidades bem como de 
utilização de serviços de saúde. 

INE/INSA, 
INS 

1998/99, 
2005/06 
ARS 
 
Informação 
disponível 

RESPOSTA DO 

SISTEMA DE SAÚDE  

% Utentes sem médico 
de família  

Os cuidados de Saúde Primários 
são genericamente identificados 
como “a porta de acesso à 
saúde”. Este indicador é 
importante para medir o acesso 
dos utentes ao SNS. 

ACSS 
Disponibilizados 
valores de Julho 
2010 

% Utentes inscritos 
que não tiveram 
consulta com o médico 
de família nos últimos 
3 anos  

Este indicador permite medir a 
efectiva utilização dos cuidados 
de saúde primários  

ACSS  
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 INDICADOR JUSTIFICAÇÃO FONTE DESAGREGAÇÕES 

Tempo de espera 
(dias)   
1. Cirurgia (por 

patologia) 
2. Consultas externas 

(por especialidade) 
3. Cuidados 

continuados? (por 
nível de cuidado) 

Os tempos de espera para 
diferentes tipos de cuidados de 
saúde é um importante indicador 
de acesso a estes mesmos 
cuidados. 

ACSS, 
SIGIC 

ACSS, CTH 
UMCCI 

 
Recebidos dados 
dos cuidados 
continuados e 
Consultas 
Externas. 
Já calculados 
Modelos para 
cuidados 
continuados. 

SUSTENTABILIDADE 
(Indicadores 
ainda não 
definidos) 

Taxa de crescimento 
dos custos 
- MCDT 
- Medicamentos  
- Recursos humanos 

Os custos com MCDT, 
medicamentos e recursos 
humanos representam 80 % da 
estrutura de custos das 
instituições do SNS, prevendo-se 
igual comportamento nos 
estabelecimentos de saúde 
privados. Esta percentagem 
sugere que é nestes custos que 
devem ser concentrados os 
esforços de gestão da 
sustentabilidade económica do 
sistema de saúde. 

ACSS 
Só disponível 
desde 2007 

Ratio entre os custos 
com MCDT, 
medicamentos e 
recursos 
humanos/utilizadores 

ACSS 
2001 a 2009, 
anual 

Diferença de taxas de 
crescimento entre 
despesas em saúde e 
receitas fiscais OU 
ratio entre as despesas 
em saúde e as receitas 
fiscais 

Sustentabilidade financeira 
(capacidade de pagamento) – 
Sector Público 

  

Rácio entre despesas 
privadas em saúde e 
rendimento disponível 
das famílias 

Quer seja via seguro ou via 
pagamento directo, a 
capacidade de pagamento das 
famílias depende do 
rendimento disponível  

  

 

 

Paralelamente ao método de definição de Ganhos e respectivos indicadores a considerar, 

foram-se desenvolvendo exercícios de identificação da metodologia que melhor se adequasse 

à informação disponível, no que respeita a projecções (para 2016). Para executar este 

trabalho foi contratada uma Mestre em Bioestatística. 

 


