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Outra vez?
• (tema do ano passado: modelos de
financiamento)
• Duas diferenças importantes:
– Reforço da sustentabilidade vs
sustentabilidade financeira
– Já passou mais um ano…

Sistema de saúde e sustentabilidade
• Objectivo central: Saúde da população
• Sustentabilidade – Romanow (2002) –
“sustentabilidade significa que estão
disponíveis os recursos suficientes no longo
prazo para assegurar o acesso a serviços de
qualidade que satisfaçam as necessidades
de saúde da população na sua evolução
previsível”

• Vai para além do aspecto financeiro,
foca no longo prazo

• Podem existir recursos e não estar garantido
o acesso a serviços de qualidade
• Pode existir acesso mas não haver
capacidade de satisfazer as necessidades
(mesmo que disponibilizando mais recursos)
– exemplos recentes mostram isso
• O modelo de financiamento afecta as várias
componentes
• Concentrar, por agora, atenção na
sustentabilidade financeira

O que é um modelo de
financiamento?
• Captação de recursos junto da
população - esta paga 100% das
despesas em saúde (ou quase, depende do que a
UE ajudar a pagar)

• Paga é por diversas vias
– Impostos
– Pagamentos directos
– Contribuições para subsistemas
– Seguros privados

• Modelos de financiamento julgados por
– em que medida contribuem para que
objectivo de saúde da população seja
alcançado?
– Dado um objectivo de saúde, qual a
melhor forma de organizar a captação de
fundos?

Igualdade fundamental
“preços” / custos
x
“quantidades”
=
pagamentos directos +
impostos +
contribuições subsistemas +
prémios de seguro privado
há efeitos cruzados e de retorno

Passado recente
• Procura de ganhos de eficiência
– Empresarialização com orçamentos “realistas” e
–
–
–
–
–
–

maior acompanhamento
Sinais para contenção: taxas no internamento
Actualização das taxas moderadoras
Medicamentos – ambulatório e meio hospitalar (avaliação
económica de medicamentos inovadores)
USFs (mas ganhos marginais)
PPPs (se forem tratadas seriamente)
Contenção recente (desde 2006) nos subsistemas publicos

Passado recente
• De sentido financeiro incerto
– Rede de cuidados continuados
– PPPs (se o Estado for incapaz de gerir os
contratos estabelecidos)
– EPEs – “divida escondida”? (nas
transferências do SNS aparece apenas o
acordado, se estiverem a gerar dívida só
surgirá mais tarde)

• Problema de financiamento no SNS?
– Dotação final do OE para o SNS cresceu a
• 10,8% por ano (1995 a 2004)
• 0,5% por ano (2004 a 2007)

– Receita fiscal
• 6,4% por ano (1995 a 2004)
• 6,2% por ano (2004 a 2007)

– PIB a preços correntes
• 5,9% por ano (1995 a 2004)
• 3,6% por ano (2004 a 2007)

– A evolução mais recente justifica um aliviar da “tensão”
no financiamento do SNS (?)
– (fonte: Relatórios do Orçamento do Estado,
PEC2007-2011)

Sustentabilidade financeira
• Sustentabilidade financeira do SNS não
pode ser desligada do que se passa no
resto do sector público
• Com abrandamento do crescimento da
restante despesa pública – mais fácil
• Com pressão fiscal elevada – mais fácil
• Problema menor do que há 2 anos

MAS
• Ganhar eficiência na saúde tem limites
• Aumento das necessidades pode
implicar novo crescimento rápido
• Levantando pressão, as fontes de
ineficiência podem voltar redobradas
(exemplo: resolução de listas de espera com
mecanismos que só incentivam a que apareçam
mais listas de espera!)

• Aproveitar “folga” para tornar mais
racional o sistema de financiamento

Onde melhorar
• Papel dos benefícios fiscais – redução a
troco das comparticipações nos medicamentos? (a
pensar…)

• Isenção de taxas moderadoras (que
situações se justificam de facto…)
• Papel dos subsistemas públicos –
evolução para formas de “managed care” + efeito de
demonstração (exemplo: saber a quem paga e o que
paga –Afinal, o SNS compra muito no sector privado)

• Avaliação económica de tecnologias – como
forma de disciplinar a introdução de inovação
de elevado custo e por vezes duvidoso ganho

Princípios
• SNS para garantir acesso aos cidadãos
nas melhores condições?
Ou
• SNS para garantir rendimento aos
profissionais e aos prestadores,
secundarizando os cidadãos?

Princípios
• Que papel para a liberdade de escolha?
– SNS com “gatekeeping” – limitação da
liberdade de escolha como forma de
racionalizar a utilização
– Liberdade de escolha do cidadão como
forma de limitar abuso por parte dos
prestadores (públicos e/ou privados)
– Resposta não é óbvia, mas tem impacto
sobre o modelo de financiamento

Se houver problemas ?
• Se nada se pensar agora, adiamos a
discussão
• E no caso de virem a surgir problemas de
financiamento então, as alternativas são
– canalizar mais fundos (mas de onde...)
– retirar benefícios (menor acesso), mesmo que de
forma aleatória - redução das quantidades
– Redução dos “preços” (custos) através de ganhos
de eficiência nos cuidados de saúde prestados
(está é a opção que todos esperam ver
alcançada, mas tem limites!)

Concluindo
• Situação financeira do SNS melhor do
que há um ano – preocupação imediata
de sustentabilidade financeira é menor
• Sistema de financiamento mantém em
grande medida as mesmas distorções –
oportunidade para rever sem pressão
• Organizar com base em opções e
princípios da sociedade

