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Sustentabilidade	  

•  Termo	  e	  preocupação	  que	  entrou	  na	  
discussão	  comum	  

•  O	  que	  significa?	  
•  É	  ou	  não	  um	  problema?	  
•  Roteiro:	  
– opiniões	  –	  desde	  2006…	  
– Quadro	  conceptual	  e	  alguma	  evidência	  

2	  



2006	  

3	  



2007	  	  

4	  



2008	  

5	  



2009	  
	  

6	  



2010	  

7	  



2011	  

8	  



2011	  

9	  



2012	  

10	  



2012	  

11	  



2012	  

12	  



2012	  

13	  



2013	  

14	  



2013	  

15	  



2013	  

hSp://pascal.iseg.utl.pt/~ppereira/DobrarEsquina/asf_sns_2.pdf	  
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“Agravou-‐se	  a	  falta	  de	  sustentabilidade	  	  
do	  Serviço	  Nacional	  de	  Saúde	  -‐	  Uma	  auditoria	  	  
do	  Tribunal	  de	  Contas	  concluiu	  que	  	  
“a	  insustentabilidade	  económico-‐	  financeira	  	  
do	  Serviço	  Nacional	  de	  Saúde	  [SNS]	  se	  acentuou”	  
	  em	  2011,	  por	  comparação	  com	  	  
os	  dois	  anos	  anteriores.”	  Público	  03.08.2013	  
	  



2013	  

(fonte:	  Diário	  das	  Beiras	  –	  online)	  

hSp://www.asbeiras.pt/2013/01/opiniao-‐a-‐insustentabilidade-‐do-‐servico-‐
nacional-‐de-‐saude/	  
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2013	  

•  “Os	  efeitos	  dos	  cortes	  na	  saúde	  estão	  a	  ser	  
claramente	  negaivos	  para	  a	  população,	  
afirmou	  o	  Bastonário	  da	  Ordem	  dos	  Médicos	  
(OM),	  José	  Manuel	  Silva,	  na	  sessão	  de	  
encerramento	  do	  18o	  Congresso	  de	  Medicina	  
Geral	  e	  Familiar.	  Na	  sua	  perspeiva,	  as	  dúvidas	  
rela5vas	  à	  sustentabilidade	  do	  Serviço	  
Nacional	  de	  Saúde	  fazem	  parte	  de	  uma	  
estratégia	  polí5ca.”	  Setembro	  2013	  
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2014	  
•  “A	  sustentabilidade	  do	  SNS	  é	  muito	  relaiva,	  
depende	  da	  faia	  do	  orçamento	  que	  lhe	  é	  
dedicada,	  e	  cada	  país,	  cada	  governo,	  traça	  as	  
suas	  opções	  políicas,	  sobre	  se	  quer	  priorizar	  
ou	  não	  o	  SNS.”	  Carlos	  Cortes,	  Ordem	  dos	  
Médicos	  (Centro),	  07.09.2014	  
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Em	  que	  orçamentos	  do	  Estado	  
aparecem	  termos	  associados?	  

•  2002	  –	  
•  2005	  –	  	  
•  2006	  –	  
•  2007	  –	  
•  2008	  –	  
•  2009	  –	  
•  2010	  –	  
•  2011	  –	  
•  2012	  –	  
•  2013	  –	  
•  2014	  –	  	  
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Sustentabilidade	  
•  Definição	  simples:	  “capacidade	  do	  SNS	  em	  
garanir	  os	  objecivos	  assistenciais	  
pretendidos	  no	  médio	  e	  longo	  prazo”	  ou	  
“podemos	  pagar	  o	  que	  queremos	  ter”	  

•  Tem,	  pelo	  menos,	  três	  aspectos:	  
– Sustentabilidade	  políica	  e	  social	  –	  que	  protecção	  
é	  dada?	  

– Sustentabilidade	  técnica	  –	  temos	  os	  recursos	  
fisicos	  e	  conhecimento?	  

– Sustentabilidade	  financeira	  –	  temos	  os	  recursos	  
financeiros	  suficientes?	  
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•  Primeiro	  desafio:	  como	  objecivar	  a	  definição	  
em	  cada	  uma	  destas	  dimensões	  (sendo	  que	  
não	  são	  independentes	  entre	  si)?	  

•  Sustentabilidade	  políica	  e	  social	  –	  que	  apoio	  
políico	  e	  social	  existe	  para	  o	  Serviço	  Nacional	  
de	  Saúde?	  O	  que	  significa	  o	  contrato	  social	  
implícito	  no	  Serviço	  Nacional	  de	  Saúde	  e	  em	  
que	  medida	  pode	  ou	  deve	  ser	  tornado	  
explícito?	  	  
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•  Sustentabilidade	  técnica	  –	  treino	  e	  formação	  
de	  profissionais	  de	  saúde,	  que	  profissionais,	  
que	  treino?	  Introdução	  de	  tecnologias	  (em	  
senido	  lato)	  –	  muito	  ligado	  ao	  aspecto	  
financeiro	  

•  Sustentabilidade	  financeira	  –	  capacidade	  de	  o	  
SNS	  ter	  os	  fundos	  necessários	  para	  os	  
objecivos	  que	  iver	  –	  tem	  que	  ser	  vista	  num	  
enquadramento	  global	  –	  é	  restrição	  e	  não	  
objecivo	  per	  se	  
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•  O	  que	  nos	  dizem	  as	  diferentes	  “opiniões”?	  
– Escolha	  políica	  –	  há	  dinheiro	  para	  tornar	  o	  SNS	  
sustentável	  

– Deixe-‐se	  de	  pagar	  os	  juros	  da	  dívida	  pública	  e	  há	  
dinheiro	  para	  o	  SNS	  

– Ganhe-‐se	  eficiência,	  e	  há	  dinheiro	  para	  o	  SNS	  
– Consiga-‐se	  maior	  crescimento	  económico,	  e	  
haverá	  dinheiro	  para	  o	  SNS	  
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•  Opção	  políica	  de	  onde	  gastar	  com	  as	  actuais	  
receitas	  públicas:	  
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•  Deixar	  de	  pagar	  a	  dívida	  –	  poupam-‐se	  os	  juros,	  
mas	  cada	  ano	  as	  receitas	  vão	  ter	  que	  igualar	  
as	  despesas	  –	  conseguimos?	  
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•  Os	  ganhos	  de	  eficiência	  são	  suficientes?	  Se	  
não	  alterarem	  a	  dinâmica,	  adiam…	  

Experiência	  1	  e	  2:	  de	  2000	  para	  2001	  –	  ganho	  de	  eficiência,	  mas	  mantém	  taxa	  média	  de	  	  
Crescimento	  da	  despesa	  dos	  úlimos	  5	  anos	  (em	  média	  móvel)	  
Experiência	  3:	  %	  fixa	  do	  PIB	  
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•  Definição	  mais	  técnica	  de	  sustentabilidade	  
financeira	  que	  junta	  estes	  aspectos:	  	  

•  “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.”	  
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Soluções?	  
•  Se	  fosse	  apenas	  questão	  de	  fixar	  valor	  global	  
era	  simples	  –	  mas	  orçamentos	  globais	  furam-‐
se…	  

•  Pensar	  na	  sustentabilidade	  como	  processo	  e	  
não	  como	  indicador	  

•  Pensar	  no	  que	  queremos	  a	  prazo,	  pensar	  nos	  
mecanismos	  que	  geram	  fundos,	  que	  geram	  
eficiência,	  pensar	  que	  não	  existe	  UMA	  
solução,	  e	  sim	  MUITOS	  pequenos	  passos	  
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•  A	  minha	  lista	  (não	  mutuamente	  exclusiva	  com	  
outras):	  
– Desenho	  do	  sistema	  de	  saúde	  -‐	  'The	  Future	  for	  
Health	  -‐	  Everyone	  has	  a	  role	  to	  play'	  –	  Fundação	  
Calouste	  Gulbenkian	  –	  má	  arquitectura	  financeira	  
impede	  a	  sustentabilidade	  financeira,	  boa	  
arquitectura	  financeira	  é	  necessária	  mas	  não	  
suficiente	  

– Controlar	  as	  necessidades	  de	  financiamento	  pela	  
forma	  como	  se	  alcançam	  objecivos	  assistenciais	  
mais	  amplos	  
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•  Dentro	  do	  desenho	  financeiro	  “macro”:	  
– Reduzir	  cobertura	  de	  pessoas	  –	  universalidade	  –	  
Não	  está	  dentro	  do	  que	  são	  os	  valores	  da	  
sociedade	  portuguesa	  e	  do	  SNS	  

– Reduzir	  a	  cobertura	  de	  serviços	  –	  abrangência	  –	  é	  
feito	  em	  várias	  “franjas”,	  mas	  não	  será	  a	  solução	  
global	  	  

– Reduzir	  a	  componente	  pública	  –	  Portugal	  já	  tem	  
uma	  elevada	  componente	  de	  pagamentos	  
directos	  –	  sobretudo	  medicamentos	  –	  aumentar	  
mais	  significa	  reduzir	  a	  protecção	  do	  SNS	  (o	  que	  
destrói	  valor	  económico	  dessa	  protecção	  –	  só	  
para	  usar	  mais	  um	  termo	  técnico)	  
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•  Significa	  que	  a	  sustentabilidade	  financeira	  vai	  
ser	  determinada	  a	  nível	  micro,	  nas	  insituições	  
do	  SNS:	  
– Processos	  de	  melhoria	  da	  qualidade	  nos	  cuidados	  
prestados	  –	  mais	  qualidade,	  menos	  custos	  –	  
requer	  paricipação	  dos	  profissionais	  de	  saúde,	  
gestores,	  políicos	  

– Parceria	  com	  os	  doentes	  –	  nem	  sempre	  o	  que	  os	  
doentes	  preferem	  é	  o	  que	  gasta	  mais	  recursos	  
(inclui	  esilos	  de	  vida	  mas	  também	  paricipação	  

– Avaliação	  de	  tecnologias	  em	  saúde	  como	  forma	  
de	  garanir	  “qualidade	  que	  vale	  a	  pena”	  -‐	  SiNATS	  
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–  Instalar	  a	  preocupação	  com	  a	  sustentabilidade	  
financeira	  dentro	  de	  cada	  organização	  –	  proposta	  
de	  folha	  de	  avaliação	  rápida	  para	  principais	  
decisões	  

– Eliminar	  “portas	  de	  fuga”	  para	  a	  despesa	  e	  fraca	  
gestão	  –	  mecanismos	  das	  dívidas	  dos	  hospitais	  

– Desenho	  de	  sistemas	  de	  pagamento	  apropriados	  –	  
boa	  uilização	  dos	  serviços	  pela	  população	  &	  boa	  
uilização	  de	  recursos	  pelas	  insituições	  

–  Instrumentos	  de	  gestão	  “macro”	  estáveis,	  
adequados	  e	  previsíveis	  –	  orçamentos	  anuais	  que	  
variam	  ao	  sabor	  das	  contas	  públicas	  não	  
favorecem	  gestão	  planeada	  –	  criação	  de	  fundo	  de	  
orçamento	  que	  suavize	  flutuações	  
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Um	  exemplo	  rápido	  

•  Dívidas	  dos	  hospitais	  EPE	  –	  ameaça	  à	  
sustentabilidade	  porque	  dão	  sinal	  que	  qualquer	  
despesa	  acabará	  por	  ser	  paga,	  restrições	  e	  
limitações	  surgem	  aleatoriamente,	  e	  com	  
consequências	  potencialmente	  graves	  

•  O	  que	  tem	  sucedido?	  

(mais	  detalhes	  no	  blog	  momentoseconomicos.wordpress.com)	  
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Comentários	  finais	  
•  Sustentabilidade	  do	  SNS	  –	  muito	  se	  fala,	  pouco	  se	  
define	  

•  Sustentabilidade	  –	  três	  dimensões	  relevantes:	  
poliica	  e	  social,	  técnica	  e	  financeira	  	  

•  Sustentabillidade	  financeira	  do	  SNS	  –	  
determinada	  por	  opções	  “macro”	  e	  por	  
funcionamento	  “micro”	  

•  Não	  se	  deve	  pensar	  em	  “solução”	  mas	  em	  
“processo”,	  dinâmico	  e	  amplo	  na	  sua	  
abrangência	  
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(como	  há	  muitos	  detalhes	  omiidos	  e	  aspectos	  
não	  tratados,	  	  

Q&A	  

Também	  aceito	  questões	  para	  pbarros@unl.pt	  )	  
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