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•  O	  tradicional	  
– Conceito	  de	  sustentabilidade	  em	  saúde	  

•  O	  não-‐tão	  tradicional	  
–  Incorporar	  a	  preocupação	  com	  a	  sustentabilidade	  
no	  dia-‐a-‐dia	  

•  Uma	  proposta	  que	  junte	  tudo	  
–  lista	  de	  verificação	  rápida	  de	  efeito	  sobre	  a	  
sustentabilidade	  



•  Sustentabilidade:	  
– Financeira	  –	  haver	  recursos	  financeiros	  suficientes	  
para	  pagar	  o	  que	  se	  quer	  ter	  

– Técnica	  –	  haver	  recursos	  materiais	  para	  se	  ter	  os	  
cuidados	  de	  saúde	  que	  se	  quer	  ter	  

– PolíLca	  –	  haver	  o	  compromisso	  políLco	  com	  
caminhos	  que	  definam	  e	  assegurem	  os	  cuidados	  
de	  saúde	  que	  se	  quer	  ter	  



•  Sustentabilidade	  financeira	  do	  Serviço	  
Nacional	  de	  Saúde	  (a	  situação	  financeira	  dos	  
agentes	  privados	  é	  assegurada	  pelo	  sistema	  
público)	  

•  Visão	  macro:	  assegurar	  fundos	  suficientes	  
depende	  do	  espaço	  fiscal	  disponível	  para	  os	  
objecLvos	  que	  sejam	  definidos	  em	  termos	  de	  
cobertura	  de	  cuidados	  de	  saúde	  



•  O	  que	  normalmente	  se	  quer:	  
– Ter	  um	  indicador	  e	  ver	  efeitos	  de	  políLcas	  sobre	  
esse	  indicador	  

•  Rácio	  despesa	  pública	  /	  PIB	  é	  mau	  indicador:	  
– Não	  tem	  em	  conta	  espaço	  fiscal	  
– Não	  é	  nem	  suficiente	  nem	  necessário	  ter	  um	  valor	  
como	  objecLvo	  



•  Definição:	  “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.”	  	  



•  Embora	  longa,	  esta	  definição	  permite	  
simulação	  de	  evolução	  futura	  com	  base:	  
– Definição	  de	  défice	  público	  (saldo	  das	  
administrações	  públicas)	  

– Crescimento	  do	  PIB,	  que	  determina	  impostos	  e	  
despesas	  sociais	  

– Crescimento	  da	  despesa	  em	  saúde	  (determinada	  
pelas	  políLcas	  adoptadas)	  

– Crescimento	  da	  restante	  despesa	  pública	  
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•  IdenLdade:	  

•  Quem	  é	  coberto?	  
•  O	  que	  é	  coberto?	  
•  Quanto	  é	  coberto?	  
•  Que	  cuidados?	  
•  Que	  custo	  /	  preço?	  



•  A	  nível	  micro	  –	  como	  contribui	  cada	  medida	  
para	  a	  sustentabilidade	  (financeira	  do	  Serviço	  
Nacional	  de	  Saúde)?	  

•  Não	  é	  práLco	  fazer	  uma	  simulação	  para	  cada	  
medida	  –	  são	  muitas,	  efeito	  cumulaLvo	  será	  
relevante	  mas	  efeito	  individual	  será	  pequeno	  
–	  negligenciável	  em	  geral,	  não	  afecta	  a	  
organização	  



•  Os	  termos	  de	  referência	  da	  DGS	  incluem	  
•  Definir	  linhas	  de	  ação	  para	  2016	  
•  Descrever	  e	  priorizar	  as	  polí9cas,	  estratégias	  e	  
ações	  mais	  adequadas	  para	  desenvolver	  a	  
área	  em	  estudo,	  tendo	  conta:	  	  
– Agentes	  responsáveis	  e	  intervenientes	  na	  
implementação	  das	  ações	  sugeridas	  

–  Iden9ficação	  dos	  recursos	  e	  instrumentos	  
necessários	  para	  implementação	  e	  monitorização	  



•  Iden9ficar	  os	  principais	  aspetos	  a	  ter	  em	  conta	  na	  
concre9zação	  das	  linhas	  de	  ação	  para	  2016,	  
incluindo,	  por	  exemplo,	  recursos	  humanos,	  formação,	  
sistemas	  de	  informação,	  alterações	  legais,	  alterações	  
no	  modelo	  de	  governação,	  etc.	  

•  Definir	  mecanismos	  de	  monitorização	  e	  avaliação	  
das	  recomendações	  propostas	  	  

•  Indicadores	  de	  processo	  e/ou	  resultado:	  definição	  de	  
metas,	  definição	  de	  sistema	  de	  informação	  
subjacente,	  enquadramento	  num	  processo	  de	  
monitorização	  de	  indicadores	  



•  Desafio	  –	  tornar	  a	  sustentabilidade	  financeira	  
do	  Serviço	  Nacional	  de	  Saúde	  uma	  
preocupação	  própria,	  e	  não	  uma	  preocupação	  
com	  o	  que	  os	  outros	  fazem	  

•  Proposta	  –	  lista	  perguntas	  de	  verificação	  
rápida	  de	  efeito	  sobre	  a	  sustentabilidade	  
financeira	  

•  NÃO	  é	  avaliação	  económica	  das	  medidas	  



•  Para	  teste:	  -‐	  hbp://goo.gl/5uzE3w	  	  
•  DisLnguir	  
– Efeitos	  sobre	  nível	  de	  despesa	  e	  taxa	  de	  
crescimento	  da	  despesa	  da	  insLtuição	  

– Ter	  e	  não	  ter	  efeitos	  sobre	  a	  saúde	  da	  população	  
– Haver	  ou	  não	  haver	  informação	  sobre	  efeitos	  
financeiros	  de	  forma	  quanLficada	  

quando	  se	  está	  a	  pensar	  em	  medidas	  















•  Abordagem	  –	  fazer	  passar	  estas	  propostas	  
pela	  lista	  de	  verificação	  

•  Ver	  as	  dificuldades	  de	  aplicação	  
•  Ver	  que	  indicações	  se	  consegue	  reLrar	  



•  Organismo	  que	  faz	  a	  proposta	  *	  
•  Data	  	  
•  Nome	  da	  Medida	  proposta	  *	  
•  Problema	  que	  se	  pretende	  resolver	  *	  
•  Evidência	  do	  problema	  a	  resolver	  	  
•  Descrição	  da	  medida	  proposta	  *	  
•  Comentários	  adicionais	  	  
	  
	  
	  



•  A	  medida	  proposta	  tem	  implicações	  sobre	  a	  
despesa	  em	  saúde?	  

•  Aumenta	  a	  despesa?	  
•  A	  medida	  proposta	  tem	  beneicios	  diretos	  
para	  a	  saúde	  da	  população	  (ou	  de	  um	  seu	  
grupo)?	  



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"6"
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!B50!000!
000)!!!
'
Qual'o'efeito'permanente'sobre'a'taxa'de'crescimento''(expresso!em!termos!de!pontos!
percentuais!B!se!aumentar!de!1%!para!2%,!colocar!1;!se!for!de!1%!para!1,25%!colocar!0,25)!!!



•  Aplicação	  a	  150	  iniciaLvas,	  destas	  
– 25	  são	  compras	  centralizadas	  
– 11	  referem	  transporte	  de	  doentes	  
– 7	  são	  grupos	  de	  trabalho	  
– 36	  focam	  no	  medicamento	  

•  Não	  há	  praLcamente	  informação	  financeira,	  
apesar	  de	  serem	  todas	  medidas	  de	  
sustentabilidade	  (?!)	  



•  Duplicações	  -‐	  o	  acordo	  com	  a	  APIFARMA	  para	  
controlo	  da	  despesa	  com	  medicamentos	  em	  
2012	  e	  2013,	  em	  que	  surgem	  dois	  organismos	  
em	  6	  iniciaLvas	  disLntas.	  



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'

!

•  Apenas	  em	  58	  das	  150	  “iniciaLvas”	  se	  
consegue	  intuir	  /	  conjecturar	  o	  efeito	  sobre	  o	  
nível	  e	  sobre	  a	  taxa	  de	  crescimento	  



•  Voltando	  aos	  termos	  de	  referência:	  
– O	  que	  fazer?	  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	  políLca	  de	  
saúde	  é	  proposta	  

– Como	  fazer?	  qualquer	  instrumento	  informáLco	  
disponível,	  exemplo	  com	  google	  forms	  



•  Quem	  faz?	  gabinete	  de	  estudos	  do	  Ministério	  
da	  Saúde	  analisa	  os	  dados	  introduzidos;	  
criação	  de	  template	  de	  análise	  regular;	  
aLvidade	  de	  roLna	  dentro	  das	  insLtuições	  
existentes	  

•  Como	  verificar	  efeitos?	  Relatório	  mensal	  da	  
sustentabilidade	  financeira	  do	  SNS	  a	  
acompanhar	  a	  divulgação	  da	  execução	  
orçamental	  pela	  DGO,	  como	  disciplina	  



•  Que	  ajustamentos?	  necessidades	  de	  formação	  
a	  nível	  de	  análise	  num	  conjunto	  pequeno	  de	  
pessoas	  que	  consLtuam	  o	  grupo	  de	  apoio	  
técnico;	  uma	  ferramenta	  de	  realização	  de	  
inquéritos	  por	  via	  electrónica	  com	  
possibilidade	  de	  exportação	  dos	  respecLvos	  
resultados	  para	  formato	  comparvel	  com	  
análise	  estarsLca	  	  



•  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.	  



•  Custos	  de	  aplicação?	  Apenas	  o	  tempo	  de	  
preenchimento	  e	  de	  análise	  

•  Efeitos?	  Dificil	  medir	  a	  conscencialização	  para	  
a	  importância	  de	  ter	  em	  conta	  impacto	  sobre	  
a	  sustentabilidade	  financeira	  de	  “iniciaLvas”	  



•  Proposta:	  
– Não	  falar	  apenas	  em	  termos	  macro,	  ou	  em	  
medidas	  centralizadas	  

– Obter	  informação	  e	  ao	  mesmo	  tempo	  levar	  as	  
insLtuições	  a	  pensar	  no	  efeito	  das	  suas	  ações	  
sobre	  a	  sustentabilidade	  financeira	  

– Ter	  um	  sistema	  que	  permita	  analisar	  rapidamente	  
a	  informação	  



•  Sugestões?	  

•  Comentários?	  

•  Questões?	  




