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Evolução na última década 
 Proporção crescente de idosos e decrescente de 
jovens; 

 Aumento do índice de dependência de idosos e 
longevidade; 

 Taxa de crescimento natural negativa; 

 Decréscimo do índice sintético de fecundidade; 

 Diminuição da taxa de crescimento migratório; 

 Melhoria generalizada do nível de instrução; 

 Crescente taxa de desemprego; 

 Diminuição da taxa de risco de pobreza. 
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A) ESTADO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 
BREVE ABORDAGEM DA SITUAÇÃO ACTUAL 

 
A saúde da população1 tem melhorado de forma consistente, nas últimas décadas, como resultado 

de um contexto demográfico, socioeconómico e do próprio sistema de saúde cada vez mais 

positivos. 

Os ganhos alcançados são medidos e avaliados por um conjunto de indicadores que se têm 

aproximado dos melhores valores registados nos países da União Europeia. 

Para a caracterização da Saúde em Portugal, analisaram-se os anos mais recentes disponíveis para 

cada indicador e, sempre que possível, foi analisada a evolução na última década (1999-2009). 

 

Contexto demográfico e social 

De acordo com as estimativas do INE (2009), 

residem em Portugal 10 144 940 habitantes, 

15% dos quais têm menos de 15 anos e 18% 

idade igual ou superior a 65 anos. Para 2020, 

prevê-se que a população diminua 2%, que a 

proporção de jovens (0-14 anos) decresça para 

os 13,8% e a de idosos (≥65 anos) aumente 

para os 20,6%2. 

Na última década (1999-2009) os índices de dependência dos idosos e de longevidade aumentaram, 

a taxa de crescimento natural passou a ser negativa, o índice sintético de fecundidade tornou-se 

                                                           
1 Os valores apresentados dizem respeito a Portugal Continental. Sempre que apenas se encontrem disponíveis dados para Portugal 
(incluindo ilhas) será identificado em nota de rodapé. 
2 Nota: Dados apenas disponíveis para Portugal, incluindo ilhas. 
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cada vez menor (e a não permitir a renovação de gerações) e a taxa de crescimento migratório, 

apesar das grandes vagas de imigração, apresenta uma tendência decrescente3 (INE, 2010). Esta 

inversão da pirâmide etária, quer pela base (que diminui), quer pelo topo (que aumenta), cria novos 

desafios ao nível da organização da sociedade em geral e do sistema de saúde em particular. 

A última década foi ainda marcada por níveis de instrução cada vez mais elevados, com 

aproximadamente 40% da população a concluir o ensino obrigatório e uma taxa de escolaridade do 

nível de ensino superior de 15%4 (INE, 2010). 

À semelhança do que se verifica nos países da UE15, também a taxa de desemprego registou uma 

tendência crescente, que se agravou nos últimos anos (10,7% no 2º trimestre de 2010) (INE, 2010). 

O apoio social aos grupos mais carenciados tem vindo a aumentar e a taxa de risco de pobreza após 

transferências sociais a decrescer5, embora se verifique ainda que aproximadamente 23% da 

população apresenta privação material com esforço económico e carência de bens duradouros 

(Eurostat, 2010). 

 
Determinantes e Estilos de Vida 

Os determinantes da saúde são diversos e podem ser, genericamente, categorizados como: i) 

biológicos; ii) estilos de vida; iii) redes sociais e comunitárias; iv) condições de vida e de trabalho; v) 

condições socioeconómicas, culturais e ambientais gerais (Dahlgren G, Whitehead M, 1991). 

A análise destes determinantes deve incidir, ainda, sobre as diferenças entre sexos e grupos etários 

como as crianças e jovens, uma vez que as escolhas nestes grupos têm repercussões importantes no 

futuro estado de saúde, bem como entre Regiões. 

Entre 1999 e 2006 (INE/INSA, 3º e 4º INS), o número de fumadores ocasionais e diários diminuiu de 

20,6% para 19,6%, mas registou-se aumento da prevalência no grupo dos 15 aos 24 anos de 21,8% 

para 23,9% e nas mulheres de todas as idades (10,1% para 11,2%), com especial relevância nos 

                                                           
3 Entre 1999 e 2009, o índice de dependência de idosos aumentou de 24% para 27% e o índice de longevidade de 41% para 47%. A taxa de 
crescimento natural diminuiu de 0,07 para -0,05, o índice sintético de fecundidade de 1,5 para 1,3 e a taxa de crescimento migratório de 
0,42 para 0,14 (INE, 2010). 
4 De acordo com o Censos 2001 (INE), a proporção da população residente com pelo menos a escolaridade obrigatória era de 38,2%. Entre 
1999 e 2009, a taxa de escolaridade do nível de ensino superior aumentou de 8,9% para 14,9% (aumento relativo de 67,4%) (INE, 2010). 
5 De 2007 para 2008, o número de beneficiários do rendimento social de inserção por 1000 habitantes em idade activa aumentou de 39,4 
para 45,1/1000 e, entre 2003 e 2008, a taxa de risco de pobreza após transferências sociais diminuiu de 20,4% para 17,9% (INE, 2010). 
Nota: Dados apenas disponíveis para Portugal, incluindo ilhas. 
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Evolução na última década: 
 Menos fumadores ocasionais e diários mas mais 
fumadores dos 15 aos 24 anos e mulheres; 

 Menos fumadores nos grupos mais jovens; 

 Crescente consumo de álcool; 

 Maior prevalência de obesidade; 

 Aumento da % de jovens que consome drogas; 

 Decréscimo dos internamentos devido a causas 
atribuíveis ao álcool; 

 Diminuição do número de mortes por acidentes de 
viação e por acidentes laborais; 

 Crescente mortalidade por doenças atribuíveis ao 
álcool e por suicídio. 

grupos dos 15 aos 24 anos (13,7% para 16,1%). Entre Regiões (NUT II) os valores, em 2006, diferem 

de 16,1% para 23,1% e a variação relativa (1999-2006) de -9,1% para +0,5%.  

Segundo o estudo Health Behaviour in 

School-aged Children (Matos et al., 2010), a 

percentagem de adolescentes 

(escolarizados com 11, 13 e 15 anos) que 

reportam não fumar tem vindo a 

aumentar6.  

A designada Lei do Tabaco (Lei n.º 37/2007, 

de 14 de Agosto) veio alterar os hábitos 

tabágicos entre os fumadores, quer na redução do fumo activo, quer nos comportamentos que visam 

a redução da exposição ao fumo passivo (DGS/INSA, 2011). 

No mesmo período (1999-2006), também o consumo de álcool aumentou de 50,4% para 53,8%, 

tendência que se verifica nos dois sexos, nos mais jovens e em 4 das 5 Regiões. A percentagem de 

população (≥18 anos) obesa (IMC ≥ 30) aumentou de 12% para 15%,com valores superiores no sexo 

feminino, embora o sexo masculino registe os maiores aumentos relativos, e com acentuadas 

assimetrias regionais, com prevalências entre os 12% e os 16,8% (INE/INSA, 3º e 4º INS). 

De acordo com o inquérito realizado a adolescentes portugueses7 (Matos et al., 1998 e 2006) o 

número de jovens que afirmou ter consumido drogas no mês anterior à entrevista tem vindo a 

aumentar, passando de 2,5% para 4,5% entre 1998 e 2006. 

Outros determinantes relacionados com comportamentos de risco mostram uma melhoria, 

registando-se um decréscimo nos internamentos exclusivamente atribuíveis ao álcool, no número de 

mortes por acidentes de viação gerais e atribuíveis ao álcool e na mortalidade por acidentes laborais. 

No entanto, a mortalidade por doenças atribuíveis ao álcool e o suicídio antes dos 65 anos 

registaram, nos últimos anos, uma tendência crescente8. 

                                                           
6 De 2002 para 2010 aumentou de 81% para 88% (Health Behaviour in School-aged Children, 2010) 
7 Aos 11, 13 e 15 anos 
8 O número de mortes por acidentes de viação atribuíveis ao álcool diminuiu de 358 para 285 entre 2004 e 2008 (INML, 2009), os 
internamentos por causas 100% atribuíveis ao álcool de 2,5% para 1,8% entre 2003 e 2008 (ACSS, 2003 e 2008) e a taxa de mortalidade 
padronizada por acidentes laborais de 3,1 para 2,3/100 000 entre 2002 e 2007 (GEP/MTSS, 2009). Entre 2001 e 2008, a taxa de 
mortalidade padronizada por doenças atribuíveis ao álcool <65 anos aumentou de 12,8 para 13/100 000 e a taxa de mortalidade 
padronizada por suicídio <65 anos de 4,9 para 5,7/100 000 (INE, 2009). 

http://www.acs.min-saude.pt/files/2010/12/HBSC_10-Final.pdf
http://www.acs.min-saude.pt/files/2010/12/HBSC_10-Final.pdf
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Evolução na última década: 
 Crescente proporção de população residente em 
áreas urbanas e da densidade populacional; 

 Aumento das emissões de CO2, potencial de efeito 
de estufa, emissão de pequenas partículas e 
ozono; 

 Maior cobertura da população com água potável e 
saneamento básico 

 Número crescente de Kg/hab de resíduos urbanos 
recolhidos selectivamente. 

O território físico e o tecido social também constituem importantes determinantes da saúde. A 

organização dos espaços, a acessibilidade dos recursos, a qualidade do ar e da água, as condições de 

habitação e as redes sociais são alguns dos aspectos que interferem com o estado de saúde da 

população. 

Entre os últimos dez anos (1991-2001), a 

proporção de população residente em áreas 

predominantemente urbanas aumentou de 

64,9% para 67,3%, bem como a densidade 

populacional de 105,29 hab/km2 para 110,84 

hab/km2 (INE, 2007). Entre 1997 e 2007 

regista-se um aumento das emissões de 

dióxido de carbono, quer de origem fóssil, quer na biomassa, do potencial de efeito de estufa (base 

2000 – t equivalentes CO2), da emissão de pequenas partículas em suspensão (diâmetro ≤2,5 e 10 

microns) e de ozono9, embora com tendência de decréscimo desde 2005 (INE, 2009 e HFA-WHO, 

2010). A acumulação de gases com efeitos de estufa na atmosfera acelera o efeito de estufa natural 

e os fenómenos meteorológicos, com sérios impactos negativos na saúde humana, em particular nos 

grupos mais vulneráveis (crianças e idosos), nomeadamente: i) o aumento do desconforto térmico, 

morbilidade e mortalidade associados às temperaturas mais elevadas e ao fenómeno das Ondas de 

Calor mais frequente e intenso; ii) aumento da prevalência de afecções respiratórias e 

cardiovasculares associadas à deterioração da qualidade do ar, devido à maior concentração do 

ozono troposférico; iii) aumento da incidência de doenças transmitidas pela água e alimentos; iv) 

mudanças na distribuição e frequência das doenças transmitidas por vectores e roedores (APA, 2010; 

SIAM, 2006). 

Registam-se melhorias expressivas no abastecimento de águas e na proporção de águas residuais 

tratadas e dos resíduos urbanos recolhidos selectivamente10 e nas condições de habitação (INE, 

2008). 

                                                           
9 Entre 1997 e 2007 as emissões de dióxido de carbono (base 2000) aumentaram 19% e o potencial de efeito de estufa 13% (base 2000) 
(INE, 2009). Entre 2006 e 2007, a emissão de pequenas partículas em suspensão com diâmetro ≤2,5 e ≤ 10 microns (base 2006) aumentou 
de 11974,6 para 113595,1 toneladas e de 140636,2 para 143005,8 toneladas, respectivamente (INE, 2009) As emissões de ozono 
aumentaram de 51,3g/m3 para 69,1g/m3 entre 1999 e 2008 (HFA-WHO, 2010). NOTA: Informação apenas disponível para Portugal, 
incluindo ilhas. 
10 Entre 2001 e 2005, a percentagem de população servida por sistema de abastecimento de água aumentou de 90% para 92% e por 
estações de tratamento de águas residuais de 56% para 65%. A proporção de águas residuais tratadas, aumentou de 76% para 86% e os 
resíduos urbanos recolhidos selectivamente de 14kg/hab. para 26Kg/hab. (INE, 2008). NOTA: Informação apenas disponível para Portugal, 
incluindo ilhas. 
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Evolução na última década: 

 Maior esperança de vida à nascença e 
redução das desigualdades entre sexos e 
regiões; 

 Menor mortalidade perinatal, infantil, dos 1 
aos 4 anos e materna; 

 Doenças respiratórias e digestivas como 
principais causas de internamento dos jovens 
e doenças circulatórias e cancro, dos adultos. 

Estado de Saúde 

Na última década (1999/01-2007/09), a esperança de vida à nascença aumentou de forma expressiva 

de 76,6 anos para 79,2 anos, embora se continue a 

verificar grandes diferenças entre Regiões e entre 

sexos mas com tendência para decrescerem. Em 

algumas Regiões (NUT III) vive-se, em média, mais 

3,3 anos do que noutras e as mulheres mais 5 anos 

que os homens (INE, 2010)11. No entanto, quando 

analisada a esperança de vida sem incapacidade 

verifica-se que os homens vivem mais 1 ano do que as mulheres (58,3 anos e 57,3 anos, 

respectivamente) (Eurostat, 2007). 

A evolução positiva da saúde materna e infantil em Portugal tem sido referida como exemplo. A OMS 

(WHO, 2008) considera Portugal um dos países mais bem sucedidos na redução consistente das 

mortalidades, em especial da perinatal, infantil, dos 1 aos 4 anos e materna. O crescimento do PIB 

per capita e o desenvolvimento da rede de Cuidados de Saúde Primários (CSP) e Hospitalares (CH) 

foram alguns dos factores determinantes. 

No entanto, a sustentabilidade destes resultados está dependente da evolução social. A idade 

materna, o tratamento da infertilidade e o tabagismo são causas de maior número de gestações de 

risco, mais prematuridade e mais recém-nascidos com baixo peso e atraso de crescimento 

intrauterino12, situações com possível impacto em saúde pública, nomeadamente na obesidade, 

diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares (Robinson, 2001; Gluckman, 2008; Machado, 

2010). 

As principais causas de internamento de jovens com menos de 18 anos são as doenças do aparelho 

respiratório (22,8%) e digestivo (13,9%), enquanto na população adulta, as doenças do aparelho 

circulatório e o cancro representam, respectivamente, 10,1% e 7,9% dos internamentos hospitalares 

(ACSS, 2010). 

                                                           
11 Em 1999/01 a diferença entre sexos era de 6,5 anos e em 2007/09 de 6 anos (INE, 2010). 
12 Na última década (1999-2009) a mortalidade infantil diminuiu de 5,4 para 3,6/1000, o risco de morrer aos 5 anos de 7 para 4/1000 e a 
mortalidade materna de 5,2 para 3,8/100 000. A proporção de gravidez na adolescência decresceu de 9,0% para 4,2%. Os nascimentos pré-
termo aumentaram de 6,1% para 8,8%, o baixo peso ao nascer de 6,8% para 8,2% e a taxa de cesarianas de 27,9% para 35,9% (INE, 2010). 
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Evolução na última década: 
 Acidentes com veículos a motor são a principal 

causa de internamentos evitáveis por prevenção 
primária

 
e a diabetes por internamentos evitáveis 

por cuidados de ambulatório; 
 

Taxa de internamento hospitalar padronizado por doenças 
consideradas evitáveis por prevenção primária ou sensíveis 

a cuidados de ambulatório (2000-2008) 

 

 
Fonte: INE, 2010 

Nos internamentos considerados evitáveis por prevenção primária13, os acidentes com veículos a 

motor assumem maior expressão (43,5%) e, nos internamentos evitáveis por cuidados de 

ambulatório14, destaca-se a diabetes (18,9%). 

Em Portugal, a incidência de tuberculose e VIH 

são, ainda, muito elevadas quando 

comparadas com a média dos países da UE15, 

apesar das melhorias expressivas registadas15.  

Desde 1965, ano de implementação do Plano 

Nacional de Vacinação (PNV) universal e 

gratuito, a taxa de cobertura de vacinação da 

população portuguesa tem aumentado 

consideravelmente (atingindo os 95%) e, 

consequentemente, a morbilidade e 

mortalidade por doenças infecciosas evitáveis 

por vacinação decresceu de forma expressiva. 

Nas crianças escolarizadas até aos 13 anos de 

idade a percentagem de PNV actualizados 

ultrapassa os 80%16. Ao longo de toda a vida, 

o PNV preconiza a vacinação contra o tétano e 

difteria, tendo o número de vacinações 

polivalentes ou individuais à população 

residente aumentado 99% na última década17. 

As doenças circulatórias (32%), os tumores 

malignos (23%) e as doenças respiratórias 

                                                           
13 Internamentos considerados: cancro da traqueia, brônquios e pulmões (0-74 anos), cirrose do fígado (0-74 anos) e acidentes com 
veículos a motor (todas as idades). Metodologia de Ellen Nolte (Does Health Care Save Lives, 2004) para as mortalidades evitáveis por 
prevenção primária. 
14 Internamentos considerados: Grand Mal epiléptico, DPOC, Asma, Diabetes, Insuficiência cardíaca e edema pulmonar, Hipertensão e 
Angina pectoris (0-74 anos). Metodologia do Canadian Institute for Health Information (2010). 
15 Entre 1998 e 2008, a incidência de tuberculose/100 000 habitantes baixou de 45,2 para 26,5 e a de VIH/100 000 habitantes de 27,3 para 
10,6 (HFA-WHO, 2010). Nota: Informação apenas disponível para Portugal, incluindo ilhas. 
16 No ano lectivo 2007/2008 o valor percentual de crianças com o PNV actualizado era de 81% no pré-escola, 91% aos 6 anos e 85% aos 13 
anos. 
17 Entre 1999 e 2009 o número de vacinações polivalentes ou individuais da difteria e tétano, à população residente em Portugal 
Continental, aumentou de 104 982 para 209 039 (INE, 2010). 
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Evolução na última década: 
 As doenças circulatórias, os tumores malignos 
e as respiratórias são as principais causas de 
mortalidade; 

 Os tumores malignos, as causas externas e as 
doenças do aparelho circulatório são as 
principais causas de mortalidade prematura; 

 Acidentes com veículos a motor são a 
principal causa de AVPP evitáveis por 
prevenção primária; 

 Doenças cerebrovasculares e doença 
isquémica cardíaca são as principais causas de 
AVPP evitáveis por cuidados de saúde. 

 
Evolução dos AVPP por causas evitáveis por 

prevenção primária e cuidados de saúde 

 
Fonte: INE, 2010 

(11,1%) são, para ambos os sexos, as principais causas de mortalidade. A quarta principal causa 

engloba acidentes, envenenamentos e violência, para o sexo masculino, e a diabetes mellitus, para o 

sexo feminino. 

As principais causas de mortalidade prematura, 

medida através dos Anos de Vida Potenciais 

Perdidos (AVPP), são os tumores malignos (27%), 

as causas externas (17%) e as doenças do aparelho 

circulatório (10%) (INE, 2009). 

Os AVPP por causas consideradas evitáveis por 

prevenção primária e por cuidados de saúde18 

correspondem a 36% do total de AVPP (12% e 

24%, respectivamente). Quer em 2000, quer em 

2008, os acidentes com veículos a motor são a 

principal causa de AVPP  evitável por 

prevenção primária (2000-2008: 35 241 - 22.732 

anos) mas, neste intervalo de tempo, os tumores 

malignos da traqueia, brônquio e pulmões (15.080 

- 16.618 anos) tornam-se mais representativos 

que a cirrose do fígado (16.475 -16.202 anos). 

Apesar das melhorias registadas, entre 2000 e 2008, a doença cerebrovascular (25.909 - 15.707 

anos), a doença isquémica cardíaca (20.885 - 14.975 anos) e algumas afecções originadas no período 

perinatal (16.263 - 12.580 anos) mantiveram-se as causas de AVPP evitáveis por cuidados de saúde 

mais expressivas. No entanto, os tumores do cólon e recto, colo do útero e da pele, bem como as 

malformações congénitas, a diabetes e a doença hipertensiva tornaram-se mais representativos nos 

últimos anos (INE, 2010). 

O envelhecimento e os estilos de vida menos saudáveis acentuam o aumento da prevalência da 

doença crónica, nomeadamente doenças cardiocerebrovasculares, hipertensão arterial e diabetes. A 

hipertensão arterial e a diabetes, para além de doenças crónicas, são também importantes factores 

de risco para outras. Entre 1999 e 2006, a população que reporta ter hipertensão arterial aumentou 

                                                           
18 Causas de morte seleccionadas com base na metodologia de Ellen Nolte (Does Health Care Save Lives?, 2004) 
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34% e diabetes, 38% (INE/INSA, 4º INS). Estima-se que a prevalência de hipertensão arterial seja de 

aproximadamente 46% (Espiga de Macedo, 2008)19 e de diabetes, 12,3% (OND, 2010)20. 

O número médio de dias de absentismo laboral por doença21 tem vindo a decrescer, embora no 

último ano a tendência se tenha invertido, atingindo os 7,3 dias. O número de pensionistas por 

invalidez também tem vindo a decrescer (GEP/ MTSS, 2010). 

A auto-percepção do estado de saúde é um indicador importante preditivo de mortalidade e 

morbilidade, bem como de utilização de serviços de saúde. Entre 1999 e 2006 (INE/INSA, 3º e 4º 

INS), a proporção de indivíduos que avalia positivamente (muito bom ou bom) o seu estado de saúde 

subiu de 47% para 53%. No entanto, as assimetrias regionais são elevadas, oscilando os valores entre 

os 46,8% e os 57,2%. 

 

B) RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CUIDADOS E FINANCIAMENTO 
 
A prestação de cuidados de saúde em Portugal caracteriza-se pela co-existência de três sistemas: 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), subsistemas públicos e privados específicos para determinadas 

categorias profissionais e seguros voluntários privados (Simões et al., 2010). O SNS é o principal 

sistema e foi criado pela Lei n.º 56/79, de 15 de Setembro, como instrumento do Estado para 

assegurar o direito à protecção da saúde a todos os cidadãos, independentemente da sua condição 

económica e social, bem como aos estrangeiros, em regime de reciprocidade, apátridas e refugiados 

políticos. O SNS integra todos os cuidados de saúde, desde a promoção e vigilância à prevenção da 

doença, diagnóstico, tratamento e reabilitação médica e social (MS, 2010). 

A última década foi marcada por um conjunto de reformas, com especial incidência nas urgências 

hospitalares, nos cuidados de saúde primários (CSP) e nos cuidados continuados integrados (CCI). 

 Segundo o Relatório de Proposta da Rede de Urgências (MS, 2007) recomendam-se 83 pontos de 

rede, dos quais 14 são polivalentes, 27 Médico-cirúrgicos e 42 básicos.  

                                                           
19 Portugueses com mais de 18 anos (Espiga de Macedo A. 2008) 

20 Taxa de Prevalência da Diabetes (diagnosticada e não diagnosticada) na população total 20-79 anos, prevalência ajustada − População 

2009) (OND, 2010 

21 Rácio de Dias de Ausência por Doença /Pessoas Singulares, com pelo menos uma remuneração e/ou contribuição no ano (MTSS/GEP, 
2010). 
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Os 363 Centros de Saúde foram organizados em 74 Agrupamentos de Centro de Saúde (ACES), 8 dos 

quais integrados numa das 6 Unidades Locais de Saúde (ULS). No início de 2011 existiam 298 

Unidades de Saúde Familiar, 158 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados, 18 Unidades de 

Saúde na Comunidade (MS, 2011), 84 Unidades de Cuidados na Comunidade (CSP, 2011). 

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados tem actualmente 196 Unidades: 32 de 

convalescença, 66 de média duração e reabilitação, 86 de longa duração e manutenção e 12 com 

cuidados paliativos (Despacho nº6132, 2010). O número de camas contratadas tem vindo a 

aumentar, atingindo as 4120 em Junho de 2010: 655 de convalescença, 1286 de média duração e 

reabilitação, 2053 de longa duração e manutenção e 126 de paliativos (UMCCI, 2010). 

A rede hospitalar é formada por 101 Hospitais públicos e 4 Maternidades integrados em 24 Centros 

Hospitalares, 86 hospitais privados e 15 hospitais das Misericórdias (MS, 2011; INE, 2010; União das 

Misericórdias, 2010). 

Esta reestruturação e criação de novos serviços de saúde foi acompanhada por uma evolução 

positiva do número de profissionais de saúde. O rácio de Médicos especialistas por habitante 

aumentou de forma consistente, embora existam especialidades que já mostram ou antevêem 

alguma carência como a Medicina Geral e Familiar. Também o rácio de Enfermeiros, Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica, Técnicos Superiores de Saúde e Fisioterapeutas por habitante aumentou 

nos últimos anos (2002-2009)22. 

A distribuição geográfica dos serviços de saúde e dos recursos humanos evidencia uma assimetria, 

com maior oferta no litoral relativamente ao interior. 

Na última década, registaram-se ainda aumentos expressivos no número médio de consultas por 

habitante, tanto nos cuidados de saúde primários como nos hospitalares, no rácio primeiras 

consultas/total de consultas externas, número de urgências hospitalares por 1000 habitantes e no 

número de internamentos por 1000 habitantes, embora com diminuição da demora média de 

                                                           
22 O rácio de Médicos especialistas por 100 000 habitantes aumentou de 220,8 para 276,7 entre 1999 e 2009; destes, os de Medicina Geral 
e Familiar aumentaram de 46 para 49,4 entre 2003 e 2009 (INE, 2010). O rácio de Enfermeiros por 100 000 habitantes aumentou de 316,8 
para 550 entre 1999 e 2009 o de Farmacêuticos de 45,6 para 71,1 entre 2002 e 2009 (INE, 2010). Mais informação em http://www.acs.min-
saude.pt/pns2011-2016/2010/08/04/ae-rhs/ 
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Evolução na última década: 
 Maior número de consultas por 
habitante; 

 Crescente rácio de primeiras consultas/ 
consultas externas; 

 Aumento das urgências hospitalares; 

 Maior número de internamentos; 

 Decréscimo da demora média de 
internamento; 

 Menor número de inscritos para cirurgia; 

 Diminuição do tempo de espera para 
cirurgia; 

 Crescimento dos doentes referenciados 
aos CCI; 

 Maior cobertura nacional das estruturas 
para tratamento da toxicodependência; 

 Mais meios de suporte básico de vida. 

internamento23. Por seu turno, o número de inscritos para cirurgia e a mediana do tempo de espera 

para cirurgia diminuíram24. 

Desde a criação da RNCCI 53267 utentes foram 

referenciados pelos CSP ou pelos CH e contratadas 

3938 camas (UMCCI, 2010). 

A rede pública/convencionada de estruturas 

especializadas para o tratamento de dependências 

associadas ao consumo de álcool e drogas, 

constituída por unidades de ambulatório, unidades 

de desabituação, comunidades terapêuticas e 

centros de dia, tem aumentado a cobertura 

nacional, facilitando a integração em programas de 

desabituação25. 

O investimento em meios de suporte básico e avançado de vida, cujo rácio por 100 mil habitantes 

mais do que duplicou nos últimos anos, garante mais rápida e correcta prestação de cuidados de 

saúde a sinistrados ou vítimas de doença súbita26 (INEM, 2010). 

 

Despesa com a Saúde e Consumo de Medicamentos 

O sistema de saúde português incorpora simultaneamente financiamento público e privado. O 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) é maioritariamente (90%) financiado pela tributação, os subsistemas 

pelos empregados e empregadores e o privado por co-pagamentos e pagamentos directos do utente 

bem como o prémio do seguro de saúde (Simões et al., 2010). 

Nas últimas décadas, o financiamento público tem oscilado entre os 71% e os 73% e o financiamento 

                                                           
23 Entre 1999 e 2008 o número médio de consultas nos CSP por habitante aumentou de 2,7 para 2,9 e nos CH/H de 0,8 para 1,5 e o número 
de internamentos por 1000 habitantes de 111,4 para 116,4 (INE, 2010). A proporção de primeiras consultas no total de consultas externas, 
de 24,7% para 27,4% entre 2002 e 2008 (ACSS, 2009). O número de urgências hospitalares por 1000 habitantes, de 611,1 para 651,2 entre 
2000 e 2007 (DGS, 2001 e 2008). A demora média de internamento baixou dos 8,1 para os 7,8 dias entre 2002 e 2008 (INE, 2010). 
24 Entre 2005 e 2008, o número de inscritos para cirurgia diminuiu 34% e a mediana de tempo de espera 61% (SIGIC, 2010). 
25 Entre 2000 e 2008 o número de utentes em tratamento aumentou de 29204 para 38532 (IDT, 2009). 
26 As situações de doença súbita correspondem a 91% das ocorrências com accionamento de meios e os acidentes com viaturas a 9%. Entre 
2001 e 2008 o rácio de meios INEM de Nível Suporte Básico de Vida / 100 Mil Habitantes aumentou de 1,1 para 2,4 e o rácio de meios 
INEM de Nível Suporte Imediato e Avançado de Vida / 100 Mil Habitantes de 0,2 para 0,7 (INEM, 2010) 
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Evolução na última década: 
 Aumento da percentagem da despesa da 

saúde no PIB; 

 Os serviços de cuidados curativos e 
reabilitação e os artigos médicos 
disponibilizados a doentes não 
internados são as despesas mais 
expressivas; 

 Maior despesa com saúde per capita; 

 Aumento do consumo de medicamentos 
per capita; 

 Medicamentos para o cancro, 
antiretrovirais e biológicos representam 
70% das despesas com os medicamentos 
nos hospitais; 

 Crescente consumo de ansiolíticos, 
hipnóticos, sedativos e antidepressivos; 

 Decréscimo do consumo de antibióticos. 

privado entre os 27% e os 29% (Simões in Escoval et al., 2008). 

Em 2006, 81% da população residente recorria essencialmente ao SNS para utilização de serviços de 

saúde. No mesmo ano, 10% da população possuía 

um seguro de saúde (INE/INSA, 4º INS). 

O aumento da longevidade e a utilização de 

tecnologia mais eficaz determina um maior 

investimento na saúde a um ritmo superior ao da 

riqueza produzida e representa uma fracção cada vez 

maior do Produto Interno Bruto (PIB) português. Os 

serviços de cuidados curativos e reabilitação e 

artigos médicos disponibilizados a doentes não 

internados são as despesas mais representativas, 

quer nos prestadores privados quer nos públicos27. 

Também a despesa per capita tem registado 

aumentos graduais, alcançando os 1627,4 euros em 2008 (INE, 2010). 

O consumo de medicamentos per capita aumentou de 288 euros em 2002 para 327 euros em 2009 

(Infarmed, 2010). Terapêutica de cancro, antiretrovirais e medicamentos biológicos representam 

70% das despesas com os medicamentos nos hospitais. Os ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e 

antidepressivos são os que mais têm contribuído para esse aumento de entre os de ambulatório. O 

consumo de antibióticos, nomeadamente quinolonas e cefalosporinas, utilizado como indicador da 

qualidade, tem vindo a decrescer28. 

 

 

 

                                                           
27 Entre 2000 e 2008, a despesa com a saúde no PIB aumentou de 8,5% para 10% e a despesa pública corrente com cuidados de saúde no 
total da despesa corrente com cuidados de saúde diminuiu de 68,8% para 65,6% e a privada aumentou de 31,2% para 34,4% (INE, 2010). 
Em 2008, os serviços de cuidados curativos e de reabilitação representavam 65,3% do total da despesa pública corrente com cuidados de 
saúde e os artigos médicos disponibilizados a doentes não internados, 19,9%. Na despesa corrente privada com cuidados de saúde, foram 
respectivamente 50,6% e 37% (INE, 2010). 
28 O consumo de ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado total do SNS (DDD/1000hab/dia) registou um aumento 
relativo superior a 40% entre 2002 e 2009 (2002: 115,6; 2009: 162,3). O consumo (DDD) de antibióticos decresceu de 65.279.709 para 
63.635.373 entre 2006 e 2009 e a % de cefalosporinas e quinolonas no total de antibióticos, de 2002 para 2009, de 12,6% para 9,2% e de 
14,9% para 12,6%, respectivamente (Infarmed, 2010). 
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Evolução na última década: 
 Redução das diferenças na taxa de AVPP 

entre PT e melhor valor da UE; 

 Doenças infecciosas e parasitárias, 
distúrbios mentais e sintomas mal 
definidos são as causas onde existem 
maiores desigualdades entre países; 

 Decréscimos foram mais acentuados no 
sexo masculino do que no feminino; 

 Diminuição da taxa de AVPP mais 
evidente nas doenças endócrinas e 
metabólicas, distúrbios mentais e 
sintomas desconhecidos. 

 

Evolução na última década: 
 Redução da diferença (em anos) da 

esperança média de vida entre Portugal e o 
melhor valor da UE; 

 

Esperança de vida à nascença: diferença (em anos) 
entre Portugal e o melhor valor da UE 

 
Fonte: Eurostat, 2010 
 

 Redução das desigualdades na taxa de 
mortalidade padronizada <65 anos, entre 
Portugal e melhor da UE. 

C) ANÁLISE COMPARATIVA  

Portugal29 é dos países da União Europeia que 

mais progresso tem registado, nas últimas 

décadas, ao nível do estado de saúde da 

população, com especial enfoque nas 

mortalidades. No entanto, apesar dos valores 

nacionais se aproximarem cada vez mais dos 

melhores da UE, existem, ainda, áreas onde as 

desigualdades são expressivas e com grande 

potencial de melhoria. 

Entre 1998 e 2008, a diferença no número de anos 

que se poderia esperar viver à nascença 

(esperança média de vida à nascença) entre 

Portugal e o melhor valor da UE passou de 3,1 

anos para 2,5 anos, no sexo feminino, e de 5,3 

anos para 3,8 anos, no sexo masculino30. 

No mesmo período, a taxa de mortalidade padronizada abaixo dos 65 anos (/100 000 habitantes), 

registou melhorias expressivas na redução das 

desigualdades entre os valores de Portugal e do 

melhor país da UE (Islândia)31. No entanto, existem 

causas onde as diferenças são muito elevadas, dais 

quais se destacam as doenças infecciosas e 

parasitárias, o VIH, cancro do cólon e recto, 

diabetes, doenças cerebrovasculares, doenças 

respiratórias, cirrose do fígado, causas 

desconhecidas (indicador da qualidade dos registos) 

                                                           
29 Os valores apresentados neste item referem-se todos a Portugal (Continente e Regiões Autónomas). 
30 Entre 1998 e 2008, a esperança de vida à nascença no sexo feminino passou de 79,5 anos para 82,4 anos em Portugal (incluindo ilhas) e 
de 82,6 anos para 84,9 anos em França (melhor valor da EU). No sexo masculino aumentou de 72,4 anos para 76,2 anos em Portugal e de 
77,7 anos para 80 anos na Islândia (Eurostat, 2010). 
31 Entre 1998 e 2008 a taxa de mortalidade padronizada (todas as causas) abaixo dos 65 anos por 100 000 habitantes decresceu em termos 
relativos 26,7% (269,2/100 000 para 197,3/100 000) e na Islândia 21,9% (162,2/100 000 para 126,7/100 000) (Eurostat, 2010). 
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Evolução na última década: 
 Portugal é o país da UE com menor 

prevalência de consumo de tabaco; 

 Valores superiores nos grupos etários 
mais jovens no consumo de tabaco e 
nos velhos no álcool; 
 

Valor percentual (%) de consumidores de 
álcool e fumadores diários (2004) 

 

 
Fonte: Eurostat, 2010 
 

 Diferenças elevadas entre Portugal e 
melhor valor da UE na prevalência de 
obesidade; 

 Auto-percepção positiva do estado de 
saúde muito inferior em Portugal 

e acidentes de transporte. 

Todas as causas enumeradas têm um grande impacto 

na mortalidade prematura e são consideradas evitáveis 

por cuidados de saúde adequados ou por prevenção 

primária32. 

A mortalidade prematura em Portugal, medida através 

da taxa de anos de vida potencial perdidos (AVPP) por 

100 000 habitantes, tem vindo a decrescer 

expressivamente nos últimos anos. Os tumores 

malignos, as causas externas e as doenças do aparelho 

circulatório são os mais representativos e as doenças 

infecciosas e parasitárias, os distúrbios mentais e os 

sintomas mal definidos são as causas que mais se 

afastam do melhor valor33. 

Não obstante os valores nacionais ainda se 

encontrarem distantes do melhor da UE (Suécia), a 

tendência é para que as diferenças sejam cada vez 

menores, na medida em que o decréscimo relativo em 

Portugal tem sido muito superior. 

À semelhança do verificado na grande maioria dos 

países da UE, também em Portugal, os decréscimos 

foram mais acentuados no sexo masculino do que no 

feminino34. 

Portugal registou uma diminuição da taxa de AVPP (1998-2003) mais evidente do que o melhor valor 

da UE nos acidentes de transporte, anomalias congénitas, doenças do aparelho circulatório, digestivo 

e respiratório, nas doenças endócrinas e metabólicas, causas externas, distúrbios mentais e sintomas 

                                                           
32 Segundo a metodologia de Ellen Nolte. Does Health Care Save Lives? (2004). 
33 A taxa de AVPP (/100 000 hab.) por doenças infecciosas e parasitárias, em 2003, era 12 vezes superior em Portugal do que no país com 
melhor valor da UE, os distúrbios mentais 8 vezes superiores e os sintomas e sinais desconhecidos 7 vezes superiores (OECD Health Data, 
2010). 
34 Entre 1998 e 2008, o decréscimo relativo da taxa de AVPP por 100 000 habitantes em Portugal foi de 24,8% e na Suécia de 17,1%. No 
sexo masculino a diminuição relativa foi de 25,8% em Portugal e 18% na Suécia e para o feminino de 23,7% e 17%, respectivamente (OECD 
Health Data, 2010). 
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desconhecidos. 

No referente aos determinantes, Portugal é dos países da UE com melhores valores globais no 

consumo de álcool (mais 7,1% de consumidores de álcool do que no melhor país da UE mas menos 

17,8% do que a média) e de tabaco (país com melhor valor e menos 10% de fumadores do que a 

média)35. No entanto, quando analisados os dados segundo os grupos etários, Portugal apresenta 

diferenças superiores nos grupos etários mais velhos, no caso do álcool, e nos mais jovens, no 

tabaco. 

Diferenças superiores entre Portugal e o melhor valor da UE verificam-se no excesso de peso e 

obesidade (IMC≥25), com Portugal a ter mais 20% de população com excesso de peso+obesidade. 

Analisando as categorias de peso separadamente, verifica-se que as maiores desigualdades relativas 

registam-se na obesidade36. 

Também a auto-percepção positiva do estado de saúde (muito bom+bom) é muito inferior em 

Portugal (28,2%) em relação ao melhor valor da UE (87,1% na Irlanda) (Eurostat, 2010). 

Existem ainda, assimetrias na distribuição de alguns indicadores de saúde relativamente às Regiões e 

ao sexo. 

Dos indicadores do PNS 2004-2010, ao nível das Regiões, destacam-se grandes diferenças na saúde 

infanto-juvenil (mortalidade fetal, perinatal, neonatal, infantil, dos 5 aos 9 anos e dos 15 aos 19 

anos), auto-percepção do estado de saúde e obesidade nos jovens adultos (18-24 anos), consumo de 

tabaco e álcool nos idosos e mortalidades por DIC, SIDA, suicídio, acidentes com veículos a motor. 

Existem, ainda, notórias diferenças na distribuição dos médicos e dentistas. 

 

As diferenças entre sexos incidem maioritariamente no consumo de tabaco e álcool, em todas as 

idades, mortalidade por grupos etários e por causas - acidentes laborais, doenças atribuíveis ao 

álcool, SIDA, acidentes de viação, DIC e suicídio. 

 

Mais indicadores importantes na determinação de um perfil de saúde e com maior nível de 

desagregação disponíveis no WebSIG – Mapas Interactivos (http://www.websig.acs.min-saude.pt/). 

                                                           
35 Consumidores (≥15 anos) de bebidas alcoólicas nos 12 meses anteriores à entrevista em Portugal (1999): 57,7% (Eurostat, 2010). 
Consumidores (≥15 anos) diários de tabaco em Portugal (1999): 16,4% (Eurostat, 2010). 
36 Excesso de peso+obesidade (IMC≥25), em 1999: 51,5% em Portugal e 31,5% na Noruega. Excesso de peso (IMC entre 25-29,9), em 1999: 
36,8% em Portugal e 25,4% na Noruega. Obesidade (IMC≥30), em 1999: 14,7% em Portugal e 6,1% na Noruega (Eurostat, 2010). 

http://www.websig.acs.min-saude.pt/

