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Resumo 

A sustentabilidade do sistema de saúde tem múltiplas componentes, não havendo lugar a tratar de 

todas elas neste espaço. Optou-se por apresentação de uma proposta que traga a preocupação da 

sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde para o próprio processo de decisão de cada 

entidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Além da preocupação macro com a sustentabilidade 

financeira, pretende-se criar no processo de decisão ao nível de cada entidade uma rotina de análise 

sobre o impacto global das decisões que são tomadas. Para responder a este desafio é proposta uma 

lista de verificação rápida, com poucos custos de implementação, com produção de informação 

regular sobre como cada entidade contribui para a sustentabilidade financeira do SNS, e que através 

da acumulação da melhoria de muitas decisões leve à desejada sustentabilidade financeira do SNS, 

dentro do atual quadro de espaço fiscal e escolhas políticas globais. A alternativa de resolver o 

problema de sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde por medidas agregadas sobre 

abrangência dos diferentes vectores de cobertura (quem incluir, o que incluir, quanto incluir na 

cobertura do SNS) não é, no atual quadro de valores sociais e parâmetros do sistema fiscal e de 

saúde, uma opção de efeitos desejáveis ou permanentes. A escolha de uma atuação a nível micro e 

não a nível macro do Serviço Nacional de Saúde constitui uma novidade face à discussão tradicional 

da sustentabilidade do sistema de saúde e do Serviço Nacional de Saúde em particular.  

A fácil implementação da proposta apresentada é ilustrada com informação sobre o que diversas 

entidades do SNS consideraram ser a sua contribuição para os aspectos de sustentabilidade. 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

Roteiro de Intervenção em Sustentabilidade em Saúde                                                                                                                                         Pág. 5 

 
 

1.  Conceito de sustentabilidade em Saúde 

A noção de sustentabilidade tem diferentes facetas, incluindo, sem exaustividade, a sustentabilidade 

financeira, a sustentabilidade técnica, e a sustentabilidade política. Será aqui discutida apenas a 

sustentabilidade financeira, e com referência ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).  

A opção de focar na sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, em lugar de uma discussão sobre 

a sustentabilidade do sistema de saúde como um todo, incluindo companhias seguradoras e 

prestadores privados com e sem fins lucrativos, deveu-se à intenção de apresentar uma proposta de 

ação concreta, que traga o pensar da sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde para a 

rotina das entidades que o integram. 

A sustentabilidade do sistema de saúde tem características diferentes da sustentabilidade financeira 

do Serviço Nacional de Saúde (tal como esta é distinta da sustentabilidade financeira de cada 

entidade do SNS). Numa perspectiva de sistema de saúde, não interessa garantir a sobrevivência de 

cada instituição ou organização por si. Interessa garantir que há uma rede de prestadores, em que a 

maior eficiência de uns leva ao seu desenvolvimento e crescimento e à saída de outros. A 

sustentabilidade da componente privada, com e sem fins lucrativos, significa garantir a possibilidade 

de entrada de novas entidades e a saída das que se revelarem desajustadas ou ineficientes, sem que 

tal desagregue a rede de prestação de cuidados de saúde. As considerações são diferentes no Serviço 

Nacional de Saúde por existirem obrigações de cobertura (geográfica e de serviços), por os 

mecanismos de saída serem mais complicados de exercer e pelo triplo papel do Estado enquanto 

segurador (financiador), prestador de cuidados de saúde e regulador. 

Sustentabilidade financeira significa conseguir dar a proteção pretendida dentro das disponibilidades 

financeiras da população (seja a canalização dessas disponibilidades feita por via de seguros de saúde 

privados, via impostos, via seguro social ou via pagamentos diretos no momento de necessidade de 

cuidados de saúde).  

No caso de sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde, a definição tem que ser 

adaptada para haver sustentabilidade financeira quando se consegue assegurar a proteção 

pretendida pelo Serviço Nacional de Saúde dentro das disponibilidades financeiras do Estado. As 

disponibilidades financeiras do Estado para afetar às despesas de saúde dependem das receitas que 

recolhe (em particular, impostos), e das restantes despesas que correspondem à intervenção do 

Estado. A sustentabilidade financeira não pode ser vista de forma independente da evolução da 

restante despesa pública e das opções que são tomadas nessa esfera.  

A partir do momento em que há escolhas a realizar, dentro do espaço fiscal do sector público, e 

sendo essas escolhas um reflexo também de escolhas políticas, a sustentabilidade política não pode 

ser separada da sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. Na medida em que a 

sustentabilidade financeira é uma questão de escolha e não resultado de uma limitação absoluta, a 

componente política estará inevitavelmente presente.  
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O rácio despesa pública em saúde como proporção do PIB é, provavelmente, a medida mais 

frequentemente usada de sustentabilidade financeira. A sua facilidade de cálculo tem-se sobreposto 

às desvantagens de interpretação, tipicamente ignoradas. Em particular, na relação entre este 

indicador e a noção de sustentabilidade financeira. Admitindo a definição genérica de 

sustentabilidade financeira apresentada, a interpretação habitual é a de existência de 

sustentabilidade se este rácio se mantiver constante. Esta interpretação remete automaticamente 

para uma visão dinâmica, em termos de taxas de crescimento, e não de nível de despesa em 

cuidados de saúde. Para o rácio permanecer constante, a taxa de crescimento da despesa pública em 

saúde tem que ser similar à taxa de crescimento do PIB. O valor da despesa pública é resultante de 

um efeito quantidade (que cuidados são prestados à população) e de um efeito custo (quanto custa 

cada unidade de cuidados prestados, seja por produção direta do sector público seja por aquisição ao 

sector privado).  

Tomemos um exemplo. Suponhamos que o rendimento do país aumenta, no sentido de um aumento 

do PIB.1 Em termos de impostos, são recolhidos mais impostos, diretos (sobre o rendimento, por 

exemplo) e indiretos (IVA sobretudo). Se a restante despesa pública se mantiver constante, então as 

disponibilidades orçamentais para despesas em saúde são mais elevadas que apenas a taxa de 

crescimento da despesa pública ser similar à taxa de crescimento do PIB. De uma forma simples, se a 

atividade económica aumentar, as receitas de impostos aumentam de acordo com a taxa marginal 

de imposto, que num sistema de impostos progressivos é superior à taxa média de imposto. Por cada 

aumento de 1 no PIB, haverá um aumento de imposto de t, e este valor de t constitui o limite ao 

crescimento da despesa pública mantendo as condições orçamentais do período anterior. Se a 

restante despesa pública, além da despesa pública em saúde, se mantiver constante, então seria 

sustentável a despesa pública em saúde aumentar neste valor t por unidade de PIB per capita 

adicional. O valor de t está acima de 30%, pelo que o crescimento da despesa pública de saúde, 

nestas condições de tudo o resto constante, pode ser superior ao crescimento do PIB sem que com 

isso se criem condições de insustentabilidade financeira. Contudo, se as outras despesas públicas 

também crescerem, o espaço na despesa pública que fica disponível para a saúde é menor, e o 

crescimento da despesa pública de saúde compatível com a sustentabilidade financeira será também 

ele menor. Mais, se a taxa de crescimento da restante despesa pública for muito elevada e superior 

ao que se arrecada em maior volume de impostos, então mesmo com crescimento do PIB um rácio 

despesa pública face ao PIB constante não será financeiramente sustentável para o sector público. 

Assim, a sustentabilidade financeira da despesa pública em saúde depende crucialmente do que 

sucede no espaço orçamental como todo, ou seja depende do ritmo de crescimento das restantes 

despesas públicas e de como as receitas de impostos evoluem em resultado do PIB (da atividade 

económica). 

                                                           

1
 Há aqui a hipótese implícita que o Produto Interno Bruto (valor do que é produzido internamente) e o Produto Nacional 

de Bruto (valor que é retido pelos nacionais do país, depois de repatriamento de lucros de e para o país) não são muito 

diferentes. A validade desta hipótese depende do papel do investimento direto estrangeiro de e no país, podendo gerar 

diferenças substanciais em alguns países. 
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Estas considerações levaram à proposta de sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde 

apresentada pela Comissão para a Sustentabilidade Financeira do Serviço Nacional de Saúde: “Existe 

sustentabilidade do financiamento do Serviço Nacional de Saúde se o crescimento das transferências 

do Orçamento do Estado para o SNS não agravar o saldo das Administrações Públicas de uma forma 

permanente, face ao valor de referência, mantendo-se a evolução previsível das restantes 

componentes do saldo.” 

Desta definição resulta que um rácio constante da despesa pública em saúde face ao PIB não é nem 

condição suficiente nem condição necessária para a sustentabilidade financeira da despesa pública 

em saúde. 

Tecnicamente, há ainda um aspecto a clarificar. A despesa pública em saúde é mais do que apenas a 

despesa afeta ao Serviço Nacional de Saúde. Tradicionalmente, a despesa pública em saúde incluía as 

despesas com o funcionamento central do Ministério da saúde, as despesas com os subsistemas 

públicos bem como a despesa fiscal associada com os benefícios fiscais em sede de IRS. A 

sustentabilidade financeira da despesa pública não coincide então de forma exata com a 

sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. Com a integração de vários subsistemas na 

ADSE e desta no Ministério da Saúde, e com a redução acentuada dos benefícios fiscais, e sendo as 

despesas de funcionamento do Ministério de Saúde relativamente pequenas face à dimensão do 

Serviço Nacional de Saúde, os dois conceitos tendem a aproximar-se muito em termos da sua 

aplicação.  

Havendo o objectivo de resultarem recomendações para intervenções que promovam a 

sustentabilidade financeira da despesa pública em saúde, adopta-se uma visão restrita de procurar a 

sustentabilidade de uma transferência regular para o SNS. As verbas que o Serviço Nacional de Saúde 

necessita do Orçamento do Estado dependem das opções que são tomadas quanto à cobertura que 

garante aos cidadãos. Esta noção de cobertura tem diferentes dimensões: a universalidade (são 

todos os residentes em Portugal cobertos?), a abrangência (que cuidados de saúde são assegurados 

aos cidadãos pelo sistema público de proteção?), e o grau de cobertura (que proporção dos custos 

dos cuidados de saúde devem ser suportados pelos doentes no momento de necessidade de 

cuidados de saúde? que proporção dos custos de prevenção devem ser suportados pelos cidadãos no 

momento dessa prevenção?). 

A despesa pública depende da combinação das opções de política sobre estas dimensões com a 

evolução das necessidades e dos custos dos bens e serviços que constituem os cuidados de saúde. 

Um exemplo simplificado ajuda a ilustrar. Suponha-se que há dois grupos de cidadãos: os cobertos 

pelo Serviço Nacional de Saúde (grupo A) e os excluídos dessa cobertura (grupo B). Suponha-se que 

há dois grupos de cuidados de saúde, os incluídos na cobertura do Serviço Nacional de Saúde (grupo 

I) e os excluídos dessa cobertura (grupo E), por exemplo medicamentos descomparticipados. Por fim, 

seja qij a quantidade de serviço utilizado pelo cidadão j do cuidado de saúde i, seja pi o preço (ou 

custo) do cuidado de saúde i, e seja si o grau de comparticipação financeira do Serviço Nacional de 

Saúde (com si=1 significando que o SNS paga integralmente, sem exigir qualquer pagamento do 

doente na utilização desse serviço de saúde). 
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A despesa total em cuidados de saúde é: 

∑∑      

  

 ∑ ∑     

         

   ∑ ∑  

 

   

     

 ∑ ∑    

          

   ∑ ∑         

         

       

O primeiro termo é a despesa pública em cuidados de saúde, o segundo termo é a despesa privada 

por parte dos indivíduos não abrangidos pela cobertura do sistema (grupo B), o terceiro termo 

corresponde à despesa em cuidados de saúde não cobertos mas utilizados por doentes cobertos pelo 

Serviço Nacional de Saúde e o quarto termo é a parte da despesa não paga pelo Serviço Nacional de 

Saúde aos doentes cobertos e nos cuidados de saúde cobertos. Reduzir a despesa pública em saúde 

implica uma ou várias das seguintes alterações: a) redução de preços (custos); b) redução de 

cuidados de saúde utilizados; c) diminuição de pessoas cobertas pelo SNS (passagem de pessoa do 

grupo A para o grupo B); d) diminuição do conjunto de serviços abrangidos (passagem de cuidados 

de saúde do grupo I para o grupo E); ou, e) redução da cobertura financeira (o que aumenta os 

pagamentos diretos e destrói o valor económico do seguro). 

A sustentabilidade financeira do SNS no enquadramento dado pela condição (1) consiste em manter 

o crescimento da primeira parcela compatível com o espaço orçamental disponível. Tal pode ser feito 

reduzindo a cobertura (diminuição do número de elementos no conjunto A). No entanto, legalmente 

essa possibilidade é vedada pela Constituição da República de Portugal, e em termos de valores da 

sociedade, a universalidade não é colocada em questão. Uma segunda opção é alterar o conjunto de 

bens e serviços de saúde incluídos na cobertura do SNS (alterar o conjunto I). Essa opção é exercida 

nalguns casos, e propostas políticas de definição de conjunto de serviços básicos surgiram em 

programas eleitorais. O exercício da opção do que incluir na cobertura do SNS tem surgido sobretudo 

no campo do medicamento, e alterações que não sejam marginais defrontam uma visão 

desfavorável da maioria da sociedade. Será um caminho lento, se vier a ser usado de uma forma mais 

intensa. Uma terceira opção é a redução da cobertura financeira dada pelo SNS, ou seja, aumento 

das taxas moderadoras e dos copagamentos. Sendo Portugal um dos países onde mais há despesa 

privada direta, no momento de consumo de cuidados de saúde, dificilmente esta será uma opção 

com significado a partir da situação atual, pelo menos sem reduzir de forma significativa o objectivo 

de proteção financeira da população face às consequências da necessidade de recurso a cuidados de 

saúde. Note-se ainda que o peso dos pagamentos diretos era, até há dois anos, amortecido pelo 

crédito fiscal associado com as despesas privadas em cuidados de saúde (o valor anual deste crédito 

fiscal via benefício em sede de IRS era superior ao valor de todos os prémios de seguro  Restam duas 

opções: redução de preços, que tem vindo a ser o principal factor de procura de sustentabilidade 

financeira do SNS nos últimos anos (reduções de preços de medicamentos, reduções de preços de 

bens e serviços adquiridos ao sector privado, e reduções salariais), e redução de “quantidades” (ou 

menor acréscimo dessas quantidades). Destes dois factores, a prazo, terá que ser garantida a 

sustentabilidade através do que se pode designar em termos económicos por gestão da procura.  

Esta gestão da procura pode ser feita através da alteração de hábitos e estilos de vida da população, 

por forma a que uma população saudável tenha menor necessidade de cuidados de saúde. Mas a 
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esse aspecto tem que corresponder um comportamento e processo de decisão das próprias 

entidades prestadoras de cuidados de saúde. É sobre o contributo que o processo de decisão a nível 

das entidades do SNS pode dar para a sustentabilidade financeira do SNS que irá incidir uma 

proposta de intervenção.  

2. Efeito das medidas de política de saúde sobre a 
sustentabilidade 

No debate sobre medidas de políticas de saúde e sustentabilidade, duas visões distintas 

correspondem a assumir ou orçamento aberto ou orçamento fechado. No primeiro caso, procuram-

se as medidas que tenham valor social suficiente para serem adotadas, incluindo nessa valorização 

social o custo de oportunidade em termos de espaço orçamental retirado a outras aplicações 

públicas de fundos. No caso de orçamento fechado, toma-se os fundos disponíveis para o SNS como 

dados, e procura-se dentro do respetivo orçamento global as melhores aplicações de verbas (as que 

geram maior ganhos de saúde). No caso de orçamento fechado, a sustentabilidade está por definição 

assegurada, a menos que existam formas de ultrapassar esse conceito de orçamento fechado. Em 

Portugal, e de forma recorrente, a criação de dívida no sector público pelas entidades prestadoras de 

cuidados de saúde, nomeadamente hospitais, tem constituído uma forma de ultrapassar esse 

conceito de orçamento fechado. Mesmo no atual contexto de consolidação das contas públicas e de 

fortes restrições à despesa, a dívida dos hospitais a mais de 90 dias tem aumentado a um ritmo 

médio de 34 milhões de euros por mês, desde Janeiro de 2012 e excluindo os meses de regularização 

extraordinária de dívidas. Assim, este aspeto reforça a importância de pensar em mecanismos que 

alterem o processo de decisão das entidades do Serviço Nacional de Saúde, uma vez que a imposição 

de valores agregados de despesa se tem revelado em grande medida ineficaz como instrumento para 

garantir a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. 

Dentro do espírito de avaliar a contribuição de decisões, medidas ou iniciativas para a 

sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde, importa reconhecer que existem várias 

trajetórias possíveis para as despesas em saúde: pode haver redução imediata de custos (ganhos de 

eficiência estáticos) e/ou redução da taxa de crescimento (ganhos de eficiência dinâmicos); pode 

igualmente suceder que medidas de redução imediata da despesa originem taxas de crescimento da 

despesa futura superiores, bem como aumentos de despesa no momento atual permitirem reduzir a 

taxa de crescimento da despesa futura. Em cada ação, ou medida, deverá ser avaliado o contributo 

para a sustentabilidade, nestas duas dimensões: nível da despesa e taxa de crescimento da despesa.  

A proposta que se apresenta de seguida pretende avaliar este contributo através de uma lista de 

verificação de aplicação simples, que possa ser facilmente colocada em suporte digital e ser usada 

para análise técnica.  

Conceptualmente, é também possível que haja medidas ou iniciativas que levem a um aumento da 

despesa e a um aumento da taxa de crescimento da despesa e que mesmo assim são desejáveis e 

aplicadas, pelos efeitos positivos em termos de saúde da população que acarretam. No Serviço 



 

 

 

 
 

 

 

 

Roteiro de Intervenção em Sustentabilidade em Saúde                                                                                                                                         Pág. 10 

 
 

Nacional de Saúde nem todas as decisões e medidas terão a capacidade de reduzir a despesa, nem é 

esse o objetivo do Serviço Nacional de Saúde. Tendo o SNS como objectivo central a saúde da 

população, a sustentabilidade financeira é sobretudo uma restrição a ser respeitada, e como tal deve 

ser encarada. Respeitar essa restrição significa que os contributos acumulados para melhoria da 

sustentabilidade financeira têm que se sobrepor às decisões que implica maior despesa presente e 

futura.  

3. Como aplicar os conceitos propostos? 

O quadro conceptual desenvolvido necessita de ter tradução prática, no sentido da sua aplicação 

pelos diferentes agentes decisores dentro e fora do Serviço Nacional de Saúde. Apesar de se discutir 

a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde, o conhecimento claro das formas e 

princípios de decisão dentro do Serviço Nacional de Saúde permite que os agentes económicos 

(cidadãos, trabalhadores e entidades que atuem no sector da saúde) ajustem o seu comportamento.  

A análise de sustentabilidade da despesa pública em saúde é normalmente apresentada em termos 

de agregados (o total da despesa pública em saúde, o volume de transferências para o Serviço 

Nacional de Saúde, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde e suas componentes, etc.), mas as 

medidas de controle orçamental agregado não têm produzido os resultados pretendidos de controle 

da despesa pública em saúde. A tendência para a limitação das condições de gestão das unidades 

prestadoras de cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde tem dado o sinal de que a solução 

deve ser procurada no funcionamento e na gestão a esse nível e não por medidas agregadas, que 

depois se revelam desadequadas das pressões de despesa a nível das instituições capilares do 

Serviço Nacional de Saúde. Também as medidas sugeridas para discussão ou apresentadas como 

contribuindo para a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde descem ao nível das 

organizações. Resulta então que a procura de mecanismos que permitam aferir contribuições para a 

sustentabilidade financeira do SNS deverá não esquecer o que deve ser feito a esse nível, sem 

prejuízo de posteriormente se realizar a sua agregação. É este caminho, de trabalhar o conceito de 

contribuição para a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde ao nível da organização, 

que se pretende iniciar. 

A lista de verificação rápida proposta tem como inspiração a metodologia de avaliação de impacto 

legislativo, normalmente aplicada à produção de nova legislação. Não é, porém, uma reprodução 

dessa metodologia, pois o propósito não é avaliar propostas de legislação e sim fazer com que 

regularmente os aspectos relevantes para a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde 

sejam tidos em consideração de forma rotineira no funcionamento das entidades integrantes do SNS.  

As perguntas incluídas (consultar anexo) não têm como objectivo fazer uma avaliação completa e 

exaustiva dos efeitos de saúde ou dos efeitos económicos e/ou financeiros e/ou orçamentais das 

iniciativas que sejam propostas. Mais, foca-se na sustentabilidade do financeira do Serviço Nacional 
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de Saúde numa visão estrita de impacto sobre a despesa do sector público. Distingue-se  contudo o 

efeito sobre a taxa de crescimento da despesa pública em saúde e sobre o nível da despesa. Por 

exemplo, uma iniciativa como a monitorização e acompanhamento do padrão de prescrição de 

medicamentos ou de meios complementares de diagnóstico e terapêutica poderá aumentar  o nível 

de despesa no imediato – o custo de definir e de montar o sistema – mas reduzir a taxa de 

crescimento da despesa se levar a uma melhor prática (caso houvesse a conjectura de existir à 

partida um excesso de prescrição). 

Outro aspecto crucialmente importante é saber qual a situação alternativa a cada iniciativa. Por 

exemplo, quando se adoptam medidas na área do transporte de doentes, é totalmente distinto 

assumir que a alternativa é o transporte (e o respectivo custo) serem integralmente determinados 

pelo doente mas pago integralmente pelo Serviço Nacional de Saúde, ou ficar totalmente a cargo do 

doente. As consequências financeiras e de acesso a cuidados de saúde de uma qualquer iniciativa 

nesta área será vista de forma distinta consoante a alternativa seja uma ou seja outra. 

Normalmente, a alternativa à iniciativa é a manutenção do status quo. No entanto, não será sempre 

esse o caso, sendo aconselhável que em cada caso se procure identificar o que é a alternativa à 

iniciativa proposta para avaliar o impacto sobre a sustentabilidade financeira dessa iniciativa. 

É também de realçar que a avaliação que é feito é unicamente de qual o efeito de cada iniciativa (ou 

medida) na sustentabilidade financeira e não é uma avaliação de a iniciativa proposta ser a melhor 

opção possível para resolver um problema. Nesse sentido, a avaliação do impacto na 

sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde será apenas um dos elementos de decisão a 

ter em consideração, e não uma regra de decisão por si só e em termos absolutos. Não é sequer uma 

avaliação de impacto de cada iniciativa, o que obrigaria a elencar as opções disponíveis para resolver 

um determinado problema, definir um critério de apreciação e aplicar esse critério às opções 

disponíveis. Este conjunto de questões procura obter uma visão do previsível efeito, pelo menos 

qualitativo mas preferencialmente quantitativo, de uma iniciativa em qualquer área sobre a 

sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde, adoptando para esta última a definição em 

termos de espaço orçamental disponível, como discutido anteriormente. 

Para manter a simplicidade de aplicação, optou-se por não considerar separadamente efeitos de 

aumentos de receita, que contribuindo para alargar o espaço orçamental disponível, e como tal 

ajudando à sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde, dificilmente constituirão uma 

solução permanente. Nalguns casos será de esperar que a essa receita adicional corresponda um 

comportamento de melhor utilização dos cuidados de saúde (não serem utilizados quando há baixo 

valor nesse consumo), o que se traduz numa contribuição para a sustentabilidade financeira do SNS 

via menor despesa. Naturalmente, a magnitude e existência destes efeitos tem que possuir uma base 

de evidência a ser apresentada conjuntamente com a respectiva proposta de iniciativa. 
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3.1. O que fazer? 

A aplicação da proposta de lista de verificação rápida de impacto sobre a sustentabilidade financeira 

do Serviço Nacional de Saúde deverá ser feita através de inquérito preenchido electronicamente no 

momento em que uma medida de política de saúde é proposta. Esse preenchimento deverá ter a 

assinatura electrónica do mesmo responsável que realiza a proposta. 

Esta proposta tem uma dificuldade prática a ser ultrapassada: o que constitui uma medida que deva 

ser sujeita ao crivo desta lista de verificação? Há duas formas polares distintas de responder a esta 

pergunta. A primeira é normativa. Consiste estabelecer uma definição do que deve (pode) ser sujeito 

a esta verificação rápida. A segunda abordagem é organizacional.  Consiste em deixar a lista de 

verificação rápida como um instrumento a ser usado por cada organização, em primeiro lugar, e pelo 

Ministério da Saúde, numa óptica macro, em segundo lugar.  

O principal risco da primeira abordagem é tornar esta lista de verificação rápida uma obrigação 

burocrática para as organizações, sem qualquer benefício ou consequência. Na segunda abordagem, 

o principal risco é as organizações optarem por não usar o instrumento, considerando que este não 

se aplica a nada (ou quase) do que faz. 

O aspecto mais interessante deste tipo de instrumento é incorporar no funcionamento normal de 

cada instituição elementos de pensamento relevantes para a sustentabilidade do Serviço Nacional de 

Saúde. Essa internalização pode necessitar de um impulso externo, pelo que se sugere numa 

primeira fase uma abordagem mista, que com o tempo se aproximará mais da segunda abordagem. 

Esta abordagem mista consiste em ter uma definição indicativa do tipo de iniciativas em que deverá 

ser usado o instrumento, como forma de dar visibilidade à sua utilidade. Nesta primeira fase, poderá 

encarar-se a possibilidade de ser solicitada, ex-post, a aplicação deste instrumento a iniciativas que 

sejam identificadas. A solicitação será feita pelo grupo encarregue da análise agregada, com a força 

do dever de colaboração das entidades públicas. 

A definição do âmbito de aplicação da lista de verificação deverá focar em iniciativas e não em 

medidas no sentido de publicação de legislação. Medidas remete de forma quase instintiva para 

produção de normativo ou regras. Contudo, o relevante é ter um instrumento para avaliar e analisar 

as ações realizadas. A aplicação da lista de verificação rápida está pensada em termos ex-ante, antes 

da adopção de iniciativas, embora também tenha utilidade se for realizada de forma ex-post. Está 

igualmente desenhada para que haja uma avaliação quantitativa (desejavelmente) mas que na sua 

ausência ocorra uma avaliação mais qualitativa. No contexto desta proposta, os termos decisões, 

medidas, ações e iniciativas são usados com o mesmo de sentido genérico de uma ideia ou decisão 

que leve a ações com efeitos sobre a despesa pública em saúde, presente e futura. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Roteiro de Intervenção em Sustentabilidade em Saúde                                                                                                                                         Pág. 13 

 
 

3.2. Como fazer? 

A criação de uma lista de verificação rápida é passível de ser feita com qualquer instrumento 

informático disponível, incluindo ferramentas disponibilizadas em regime de licença gratuita, como 

Google Forms ou equivalente.  

3.3. Quem faz? 

A elaboração da lista de verificação rápida e a análise dos resultados produzidos, em tempo real, 

deverá ser realizada pelo equivalente a um gabinete de estudos do Ministério da Saúde. Não será 

necessária uma estrutura adicional para este efeito, sendo apenas recomendável que haja formação 

base das pessoas que estarão envolvidas no processo. A criação de um padrão de análise regular dos 

resultados é recomendável, por forma a que o seguimento dos aspectos de sustentabilidade 

financeira passem a ser uma rotina dentro das atividades desenvolvidas a nível central de estudo e 

planeamento do Ministério da Saúde.  

3.4. Como verificar efeitos? 

Os resultados genéricos desta análise deverão ser publicados periodicamente. Sugere-se que seja 

seguido o calendário da Direcção-Geral do Orçamento (DGO) para a disponibilização da informação 

sobre a execução orçamental. Em concreto, no dia seguinte à disponibilização (mensal) pela DGO da 

informação sobre a execução orçamental, onde consta a evolução dessa mesma execução 

orçamental no Serviço Nacional de Saúde, deverá ser publicado pelo Ministério da Saúde o relatório 

mensal da sustentabilidade financeira do SNS. 

Deverá ser elaborado um relatório anual, contendo uma análise mais detalhada das tendências 

observadas, e do impacto do ano sobre a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. 

Este relatório será disponibilizado até 30 de Março de cada ano, referente ao ano anterior, em 

formato electrónico via internet. 

A proposta de uma divulgação mensal sumária coloca o risco de haver pressão para preencher só 

para não ficar em branco, sobretudo se esta divulgação mensal for sujeita à pressão da luta política.2 

Há, certamente, esse risco. Contudo, um modelo de informação regular, apresentando informação 

nova e cumulativa, estimulará um debate que é também ele útil. Contudo, o principal ponto de 

discussão será o relatório de análise, produzido anualmente. A análise anual do contributo global 

para a sustentabilidade financeira do SNS atrairá o foco da discussão, enquanto a divulgação mensal 

de informação manterá o compromisso com a presença desta preocupação nas decisões das 

entidades do SNS. 

                                                           

2
 Agradeço ao Prof. Doutor Álvaro Santos Almeida o ter chamado a atenção para este aspecto. 
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Em casos especialmente interessantes, ou até escolhidos de forma aleatória, o grupo encarregue de 

fazer o seguimento agregado poderá solicitar reuniões de discussão e aprofundamento com as 

entidades proponentes de iniciativas. Esta possibilidade é especialmente interessante como forma 

de fomentar disseminação de melhores práticas. 

3.5. Que ajustamentos? 

Um aspecto central solicitado é a identificação dos aspetos de recursos humanos, formação, sistemas 

de informação, alterações legais, alterações no modelo de governação, etc. A este respeito, e no 

seguimento do que anteriormente se descreveu, encontram-se necessidades de formação a nível de 

análise num conjunto pequeno de pessoas que constituam o grupo de apoio técnico, necessidades 

de comunicação e informação, de uma forma geral, do que constitui a lista de verificação rápida e 

como se processa o respectivo preenchimento. A nível informático, é requerida uma ferramenta de 

realização de inquéritos por via electrónica com possibilidade de exportação dos respectivos 

resultados para formato compatível com análise estatística (considera-se que o formato Excel, pela 

sua generalização de uso, será o mais apropriado, havendo capacidade dos principais programas de 

tratamento estatístico – STATA e SPSS, por exemplo – em importar dados a partir desse formato). 

Em termos de alterações legais, não se antecipa a necessidade de novas disposições, devendo esta 

proposta ser encarada como um instrumento de gestão interno, com obrigatoriedade de 

preenchimento. 

Não se antecipa necessidade de alteração do modelo de governação. Há a necessidade de definição 

clara de responsabilidades pela produção da análise, ajustamento do instrumento e sua revisão 

periódica. 

3.6. Custos de aplicação da proposta apresentada 

As despesas de aplicação são reduzidas, exigindo um custo inicial de montagem do sistema, e 

posteriormente o esforço de acompanhamento regular. Caso se pretenda neutralidade orçamental, 

sugere-se a identificação de tarefas redundantes ou de pouco valor dentro do grupo que faça este 

acompanhamento. Os custos de inatividade são de difícil avaliação, uma vez que a proposta 

pretende alterar os processos de decisão, e muitos outros fatores influem na forma, tempo e 

conteúdo desses processos de decisão. De uma forma lata, os custos de inatividade serão a discussão 

recorrente sobre sustentabilidade financeira do SNS, com imposição regular de restrições de despesa 

agregada que procuram ser torneadas pelas entidades abrangidas, resultando numa situação em que 

a gestão das entidades do SNS e a procura de sustentabilidade surgem como adversários e não como 

parceiros de interesses alinhados.  
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4 Exemplo de aplicação 

  t tulo de exemplo  a proposta apresentada   aplicada a al umas (     das medidas descritas no 

documento “ niciativas  esenvolvidas pelas  nstituiç es do  inist rio da Saúde e sua  elação com o 

 lano Nacional de Saúde”.  elativamente a uma aplicação exaustiva, não foi realizada apenas por 

uma questão de tempo, e no caso da informação financeira e orçamental, a ausência do 

conhecimento dessa informação por parte do autor impede, naturalmente, a sua inclusão. 

A aplicação das perguntas sugeridas à lista de iniciativas disponibilizada tem um propósito 

meramente ilustrativo. Para algumas das iniciativas, e com base na informação prestada e na minha 

conjectura sobre os respectivos efeitos, foram incluídas respostas a algumas das perguntas. Nalguns 

casos, a própria informação sobre as iniciativas permitiu essas respostas adicionais.  

A aplicação da folha sumária às diferentes iniciativas facultadas para análise dá origem a várias 

indicações interessantes. Em primeiro lugar, a organização da informação solicitada aos vários 

organismos públicos que contribuíram não explicitava a necessidade de indicação de três elementos 

cruciais: qual o problema que a iniciativa procura tratar? Qual a evidência sobre esse problema? Qual 

a informação financeira (da situação de partida e a induzida pela iniciativa)? 

Sem a resposta a estas questões, torna-se extremamente difícil avaliar qual o impacto das diferentes 

iniciativas em termos de sustentabilidade financeira do SNS. 

Com o objectivo de demonstração, foram introduzidas, numa versão electrónica via internet, 150 

iniciativas, a partir da informação compilada e disponibilizada pela Direcção-Geral de Saúde. Destas 

150 medidas, 25 dizem respeito a compras centralizadas, 16 mencionam transporte de doentes, 21 

referem-se à constituição ou alteração de grupos de trabalho e 38 focam no sector do medicamento. 

Estas quatro áreas são abrangidas por 64 medidas (43% do total usado na demonstração). 

Para várias das medidas propostas, a inquirição sobre a informação financeira de base não é 

adequada (por exemplo, constituição de grupos de trabalho). Com base numa classificação ad-hoc 

própria, considerou-se que 43 medidas não teriam impacto sobre a despesa pública em saúde (28% 

do total), embora recomendações de grupos de trabalho e de comissões possam dar origem a 

iniciativas que tenham esse impacto. Mas nesse caso, seria a consideração dessas propostas como 

iniciativas independentes que seria incluída na avaliação sumária. Nos restantes 107 casos, em 

apenas seis há informação mínima de natureza financeira. Tal indicia uma falta de prática, uma falta 

de atenção e/ou uma falta de instrumentos para a devida quantificação das iniciativas tomadas. 

Das medidas que têm implicação sobre a despesa, o sentido dessa implicação depende do que for a 

situação alternativa, como discutido noutro local deste texto. Por exemplo, no caso das compras 

centralizadas, se a ausência da iniciativa a situação que prevaleceria envolvesse a aquisição por 

negociação direta dos mesmos produtos, então o efeito é de redução da despesa. Se, no entanto, 

para um ou vários dos produtos, a decisão alternativa fosse a não aquisição (ou o seu atraso), então 

o efeito imediato poderá ser o de aumento da despesa (com também aumento de benefícios, mas 
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relembre-se que a sustentabilidade financeira olha apenas para os recursos usados, não para os 

ganhos resultantes). Deixando em aberto esses casos de ambiguidade quanto à situação alternativa, 

o efeitos das iniciativas distribui-se por 15 aumentarem a despesa, 41 não terem resposta sem maior 

conhecimento e informação, e 51 não aumentarem a despesa (embora em apenas três casos haja 

informação quantitativa, ainda que incompleta, sobre as poupanças esperadas). 

Um primeiro aspecto a comentar desta aplicação é a heterogeneidade no formato de apresentação 

das iniciativas tomadas pelos diferentes organismos, mesmo tendo sido fornecido um formato 

especifico para a sua introdução. 

Desde logo constata-se que não houve a preocupação de no formato solicitado incluir um campo 

para a identificação do problema que a medida (ou iniciativa) procura cobrir e para a evidência 

disponível sobre esse problema. A existência de um campo de comentários permitia que estes 

elementos caso tivessem sido pensados e considerados suficientemente relevantes tivessem sido 

introduzidos neste campo de forma generalizada. O mesmo se pode fizer quanto aos outros dois 

aspectos: informação financeira e quantificação, ainda que aproximada, da iniciativa, por um lado, e 

distinção entre efeito sobre o nível de despesa em saúde e efeito sobre a taxa de crescimento da 

despesa em saúde, por outro lado. 

É também de assinalar que houve a inclusão de todas as decisões formais (ou quase...) como sendo 

medidas independentes ou iniciativas diferentes. Numa perspectiva de contabilização pelo “esforço 

mensurável em número de medidas” essa será uma m trica fácil e natural. Contudo  a avaliação da 

contribuição deve ser realizada pelo efeito das iniciativas e não pela enumeração das mesmas. 

A contribuição para a sustentabilidade do SNS não é dada pelo número de iniciativas e sim pelas 

consequências que cada uma produz. 

Por exemplo, encontram-se como medidas separadas a criação de um grupo de trabalho (ou 

comissão) para tratamento de um tema e a nomeação de individualidades para esse grupo de 

trabalho (ou comissão) apenas porque constam de despachos distintos. Claramente, são uma e a 

mesma iniciativa. 

Num outro nível, a adopção de procedimentos de compras centralizadas será a iniciativa, e os 

despachos que concretizam essa iniciativa para diferentes produtos de saúde não devem ser 

encarados como iniciativas distintas. 

Mesmo iniciativas diferentes que tratam de vertentes distintas de um mesmo problema deverão ser 

agrupadas, pois o relevante será qual o efeito da resolução ou atenuação de um problema, para 

avaliar o efeito sobre a sustentabilidade financeira do SNS. Um exemplo é as diversas medidas 

adoptadas referentes ao transporte de doentes, ou ao acordo entre o Governo e a APIFARMA. 

É igualmente necessário expurgar eventuais duplicações. Diferentes organismos públicos contam a 

seu favor a mesma iniciativa (ou a sua implementação). Um exemplo é o acordo com a APIFARMA 
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para controlo da despesa com medicamentos em 2012 e 2013, em que surgem dois organismos em 6 

iniciativas distintas. 

Recordando que a introdução da informação inclui respostas ad-hoc baseadas na minha visão sobre 

as iniciativas, com os propósitos de ilustrar a utilização deste instrumento, é possível usar a 

informação recolhida para avaliar a associação entre efeitos sobre o nível de despesa e efeitos sobre 

a taxa de crescimento da despesa, sumariados no quadro seguinte. 

Quadro 1 

 Nível da despesa em saúde 

Diminui Mantém Aumenta 

Taxa de 

crescimento da 

despesa em saúde 

Diminui 24 — 3 

Mantém 23 2 1 

Aumenta 2 — 3 

Fonte: elaboração própria 

Desta visão, constata-se que apenas numa minoria de situações (duas em 58) haveria um aumento 

de taxa de crescimento da despesa apesar de ocorrer uma redução imediata no nível da despesa, e 

em apenas três casos ocorreria um aumento da despesa imediata com a contrapartida de uma 

redução da taxa de crescimento da despesa em saúde. O facto de apenas para 58 das 150 iniciativas 

se ter apontado uma indicação do efeito sobre o nível e sobre a taxa de crescimento da despesa 

pública em saúde é consequência do modelo de recolha de informação. Por exemplo, foram 

excluídas deste quadro as iniciativas associadas com compras centralizadas, que a meu ver, são na 

verdade apenas uma única iniciativa, com múltiplos despachos de implementação.  

Há, naturalmente, outros cruzamentos de informação de interesse que podem ser obtidos com esta 

lista de verificação rápida. A adopção de um instrumento desta natureza deverá implicar a definição 

de um modelo de relatório de análise periodicamente realizado e publicamente disponibilizado em 

datas fixas, bem como uma revisão do próprio instrumento cada três anos (por exemplo). 

Estas “medidas” analisadas permite ilustrar facilmente a diferença substantiva entre medidas e 

iniciativa a que se aludiu na apresentação da proposta da lista de verificação rápida. Cada 

lançamento de uma compra centralizada foi considerado uma “medida”  por dar ori em a um 

procedimento administrativo próprio. A iniciativa subjacente é a utilização de compras centralizadas. 

O elemento interessante e relevante para aplicação da lista de verificação rápida é a iniciativa de 

compras centralizadas, com uma estimativa global do que possa ser esperado de poupanças 

imediatas e em termos de taxa de crescimento dos vários produtos e serviços onde venham a ser 

lançados procedimentos. 
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Como elemento final, cada uma destas iniciativas é passível de ser classificada em pelo menos numa 

das categorias discutidas na condição (1): redução de preços e/ou custos, gestão da procura, 

alteração da universalidade, alteração da cobertura de cuidados de saúde e alteração do esforço 

financeiro direto do doente. Para a classificação ser exaustiva, é necessário adicionar uma categoria 

de “não aplicável” (por exemplo  a indicação como iniciativa de sustentabilidade de criação de um 

grupo de trabalho e da nomeação dos seus membros dificilmente se conseguirá incluir numa das 

cinco categorias).  

5 Considerações finais 

Tendo sido explicitados os princípios base da proposta, há naturalmente espaço para o seu 

aperfeiçoamento e desenvolvimento, embora a parcimónia e a simplicidade devam ser também 

regras a observar. A análise das iniciativas listadas como contribuindo para a sustentabilidade 

financeira do Serviço Nacional de Saúde dará também indicações sobre caminhos possíveis de 

desenvolvimento. 

O desafio que se lança com esta proposta é o de olhar a sustentabilidade financeira do Serviço 

Nacional de Saúde de uma forma que afecte o processo de tomada de decisão em cada organização, 

e não unicamente como um problema de restrição macro sobre o SNS. 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

Roteiro de Intervenção em Sustentabilidade em Saúde                                                                                                                                         Pág. 19 

 
 

Referências Bibliográficas 

Barros, Pedro Pita, 2013, Economia da Saúde – Conceitos e Comportamentos, Editora Almedina, 3ª 

edição.  

Barros, Pedro Pita e Nuno Garoupa. 2002, Avaliação de Impacto de Normas – Efeitos Económicos da 

Alteração do Artigo 81 do Código da Estrada. Relatório da Comissão para a Simplificação Legislativa 

(Anexo V). In: Legislação – Cadernos de Ciência da Legislação. Vol. 30/31, tomo I, jan/jun. pg. 

135/182. 

Barros, Pedro Pita, Nuno Garoupa e Marta Tavares de Almeida. 2002. Avaliação legislativa do CPA - 

Deferimento tácito. In: Legislação – Cadernos de Ciência da Legislação. Vol. 30/31, tomo II, jan/jun. 

Morais, Carlos Blanco de, coordenador, 2010, Guia de Avaliação de Impacto Normativo, Editora 

Almedina. 

Relatório Final da Comissão para a Sustentabilidade Financeira do Serviço Nacional de Saúde, 

Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, 2007. 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

Roteiro de Intervenção em Sustentabilidade em Saúde                                                                                                                                         Pág. 20 

 
 

ANEXOS 

ANEXO 1: SUGESTÃO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO RÁPIDA 

Lista de Verificação Rápida - http://goo.gl/5uzE3w 

*Required 

Organismo que faz a proposta *    

Data     

Lista de Verificação Rápida    

Nome da Medida proposta *    

Problema que se pretende resolver * (até 1000 caracteres)   

Evidência do problema a resolver  (até 1000 caracteres)   

Descrição da medida proposta * (até 1000 caracteres)   

Comentários adicionais     

A medida proposta tem implicações sobre a despesa em saúde? *  Mark only one oval. 

 Sim Skip to question 9.     

 Não Skip to question 11.     

Com implicações sobre a despesa em saúde    

Aumenta a despesa?   Mark only one oval. 

 Sim 

 Não 

A medida proposta tem benefícios diretos para a saúde da população (ou de um seu grupo)?   Mark only 

one oval. 

 Sim 

 Não 

 Skip to question 12. Sem implicações sobre a despesa em saúde    

 

http://goo.gl/5uzE3w
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A medida proposta tem benefícios diretos para a saúde da população (ou de um seu grupo)?   Mark only 

one oval. 

 Sim 

 Não Stop filling out this form.  

Informação financeira    

A medida implica para a despesa no próximo ano, de forma permanente,   Mark only one oval. 

  um aumento 

 uma diminuição 

 o mesmo valor 

O efeito sobre a taxa de crescimento da despesa é distinto do efeito sobre o nível de despesa - uma medida 

que eleve a despesa de 100 para 110 para todos os anos futuros, altera o nível de despesa de forma 

permanente mas não altera a taxa de crescimento de forma permanente; uma medida que leve a taxa de 

crescimento da despesa de 1% para 2% por ano implica um aumento permanente da taxa de crescimento da 

despesa. A medida em apreciação implica   Mark only one oval. 

 um aumento da taxa de crescimento da despesa 

 uma diminuição da taxa de crescimento da despesa 

 que a taxa de crescimento da despesa permanece igual 

Existe informação financeira de suporte à proposta de medida? *  Mark only one oval. 

 Sim 

 Não Stop filling out this form.     

Qual a verba actualmente utilizada no problema em causa?  (inscrever o valor em euros)   

Qual o efeito permanente no nível de despesa estimado para a medida?  (para poupanças, introduzir valores 

negativos. Por exemplo, uma poupança de 50 milhões de euros será -50 000 000)   

Qual o efeito permanente sobre a taxa de crescimento  (expresso em termos de pontos percentuais - se 

aumentar de 1% para 2%, colocar 1; se for de 1% para 1,25% colocar 0,25) 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ANEXO 2: ELEMENTOS POSSÍVEIS DE UM SISTEMA DE ANÁLISE EM TEMPO REAL DA LISTA DE 

VERIFICAÇÃO RÁPIDA 

Como se referiu anteriormente, a informação produzida deverá ser analisada, pelo que é de toda a 

conveniência definir uma matriz mínima de avaliação da situação, que permita identificar quando se 

deverá proceder a uma investigação mais aprofundada das medidas propostas. 

Globalmente, quantas medidas foram propostas, e destas quantas têm um efeito positivo sobre a 

sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde, quantas têm um efeito neutro e quantas 

têm um efeito negativo.  

Para cada serviço, apresentar a situação do ano e a situação dos últimos 5 anos em termos 

cumulativos esperados. 

Para o top 5 de impacto negativo sobre a sustentabilidade financeira do SNS, realizar análise 

detalhada, por forma a perceber se os resultados de saúde originados pelas medidas justificam o 

custo adicional; para o top 3 de impacto positivo sobre a sustentabilidade financeira do SNS, realizar 

análise detalhada com o objectivo de identificar elementos que permitam estabelecer boas práticas 

promotoras da sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. 

Definir sistema de alerta quando um serviço propuser num ano mais de n_1 medidas, ou mais de x% 

de impacto acumulado, para análise e discussão mais detalhada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


