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Enquadramento
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Saúde da população
• Evolução positiva dos indicadores

apresentados
– Continuam-se a ter ganhos em saúde
– Para alguns indicadores haverá limites naturais

• Evolução de outros indicadores?
(exemplo: mortalidade hospitalar e reinternamentos?)

• É natural que nem todos os indicadores
tenham evolução positiva de um ano para o
outro, mas a impressão global é de
manutenção da capacidade de gerar ganhos
em saúde
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Actividade desenvolvida
• Cresceu toda a prestação

– Hospitais
– Centros de saúde
– Cuidados continuados integrados (do zero)
– Emergência pré-hospitalar
– Redução dos tempos de espera para intervenção

cirúrgica
• Alterou-se a composição relativa - mais peso

para as consultas, menos para os
atendimentos de urgência

• Aumento da acessibilidade ao medicamento
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Utilização de recursos

• Recursos humanos: rebalanceamento
–  dentro da profissão médica (mais

medicina geral e familiar)
– Aumento do rácio médicos em centros de

saúde/médicos em hospitais
– Aumento do rácio enfermeiros/médicos

• Equipamentos:
– novos hospitais em PPP (processo lento...)



Utilização de recursos

• Despesa do SNS
– Contida em termos nominais
– Respeito pelo orçamento global inicial
– Critério de apreciação: despesa evitada  ±5%

(face ao crescimento do passado recente)
• Conjugado com os aumentos de actividade:

– Maior eficiência do sistema
– Sem sacrifício da qualidade
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Desafios
• Relação entre cuidados de saúde

prestados e ganhos em saúde? Para
onde direccionar os esforços?

• Ainda não foram reduzidas todas as
ineficiências

• Qualidade dos cuidados prestados -
mas face às ineficiências há
possibilidade de melhorar em todas as
dimensões



Desafios
• Surpresas?

– resultados dos Hospitais EPE - na despesa
actual do SNS só entram as transferências

– Contas que apareçam fora de tempo
• Participação dos utentes nos custos

– Despesa total do SNS vs. transferências do
OE para o SNS

– Cobertura do SNS vs. pagamentos do SNS
(medicamentos e outras prestações privadas)

Cobertura SNS
Encargos do SNS (1431 K€) utente

Como evoluiu?



Conclusão

• Continuam a registar-se ganhos em saúde
• Continuaram a aumentar as prestações de

cuidados de saúde
• Melhorou a utilização de recursos, alterando-

se a tendência de “apenas gastar mais”

• Felizmente, permanecem desafios


