
u tu r   o        o

POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

PARA 

PORTUGAL

afi r m a   r    

estado, instituições e políticas sociais

paginação volume 01.indd   1 5/20/15   8:19 PM



342

Despesa pública em saúde: cortando nós górdios

pedro pita barros

introdução

O Estado social e as políticas públicas a ele associadas têm permanecido sob 
intenso escrutínio nos últimos anos. O crescimento das despesas da área social 
(educação, saúde, segurança social e combate à pobreza e exclusão social) foi subs-
tancial nos últimos 30 anos, em Portugal e em muitos outros países.

O abrandamento do crescimento económico nas duas últimas décadas não 
permitiu um acréscimo de recursos disponíveis para o Estado compatível com o 
referido crescimento das despesas com áreas sociais. Só estes dois factos levariam 
por si à necessidade de uma avaliação mais cuidada da despesa pública.

Há, porém, elementos adicionais que reforçam a necessidade dessa reava-
liação. No caso da saúde, encontram-se como fatores de pressão acrescida sobre a 
despesa pública as aspirações de uma população com mais rendimento, mais edu-
cada, mais informada sobre as oportunidades de cuidados de saúde disponíveis em 
termos tecnológicos e mais exigente no acesso a essas oportunidades, bem como 
uma inovação tecnológica de elevado custo com rendimentos marginais decrescen-
tes (termo que designa o facto de a contribuição adicional para melhorar o estado 
de saúde de cada inovação ser menor, em média, do que as inovações precedentes).

É propositada a ausência de uma referência ao envelhecimento da população 
como problema central para a despesa pública em saúde. O envelhecimento da po-
pulação traz desafios importantes ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas são so-
bretudo desafios organizacionais e não de financiamento. As pressões orçamentais 
têm surgido sobretudo das crescentes expectativas e exigências da população, por 
um lado, e da inovação tecnológica, por outro lado. Os desafios organizacionais no 
SNS associados com o envelhecimento merecem, obviamente, cuidada reflexão. Esta 
reflexão está, contudo, fora do âmbito da discussão que aqui se pretende realizar.1

A despesa pública na área da saúde está sujeita a uma forte componente de 
juízos éticos da sociedade, associados ao acesso a cuidados de saúde. Em particular, 
há uma preferência social clara a favor do princípio de o acesso a cuidados de saúde 

1  Pode ser encontrada, por exemplo, em Um Futuro para a Saúde, Fundação Calouste Gulbenkian, 2014, dispo-

nível em http://goo.gl/Yb8zHb. 
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considerados necessários não ser individualmente limitado por falta de recursos 
financeiros do cidadão.

Este princípio encontra-se consagrado na Constituição da República Portu-
guesa, no Artigo 64.º. Há igualmente uma preferência por a responsabilidade de 
assegurar este acesso recair sobre o Estado e não sobre o cidadão. Ou seja, por ser 
usado um sistema de seguro de saúde público e não a aquisição de seguro de saúde 
privado por cada cidadão.

O principal instrumento de intervenção pública no campo da saúde é o Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS), que completou 35 anos em 2014. Realce-se que a 
existência de um Serviço Nacional de Saúde é uma opção, uma de várias alternativas 
possíveis para alcançar os objetivos de proteção dos cidadãos em situação de doença.

Outros países optaram por modelos diferentes, com maior papel para a res-
ponsabilidade financeira individual, via obrigatoriedade de realização de seguro de 
saúde. Portugal também não está só na sua escolha coletiva por um sistema de saúde 
tendo como elemento central o Serviço Nacional de Saúde. Diversos países, dentro 
e fora do espaço europeu, optaram por este modelo organizativo. 

A opção por um seguro de saúde público – como é o Serviço Nacional de Saúde 
– significa que a despesa pública em saúde é essencialmente despesa com o SNS. As 
opções sobre a maior ou menor despesa pública em saúde são na verdade escolhas 
sobre maior ou menor volume de fundos públicos disponibilizados ao SNS.

Melhores políticas públicas para a despesa em saúde passam obrigatoria-
mente pelo funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, seja no seu âmbito de 
atuação seja na eficiência que apresenta. Dentro desde contexto genérico, a inca-
pacidade de conter a criação de dívida por parte de entidades do SNS gera despesa 
pública e dificulta qualquer reforma do Estado que tente limitar ou dar racionali-
dade à despesa pública em saúde. A capacidade de controlar a despesa do Serviço 
Nacional de Saúde é uma condição necessária para o sector público desenvolver 
melhores políticas públicas. 

Ao contrário do que possa parecer à primeira vista, discutir e encontrar 
mecanismos que evitem a geração de dívida por parte de entidades do SNS é um 
passo necessário para a própria sustentabilidade financeira do Serviço Nacional 
de Saúde. A mera imposição de orçamentos globais como teto à despesa em saúde 
mostrou-se, ano após ano, como sendo um instrumento insuficiente para con-
trolar a despesa pública em saúde. Não há qualquer motivo para considerar que a 
partir de 2014 será um instrumento efetivo. Esta incapacidade do orçamento global 
atribuído em ser respeitado poderá até ser vista como favorável num quadro em que 
o orçamento inicial definido é claramente insuficiente para alcançar os objetivos 
assistenciais pretendidos (o que normalmente se designa por suborçamentação do 
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Serviço Nacional de Saúde e das suas entidades). Contudo, é igualmente impor-
tante reconhecer que a falta de credibilidade do orçamento como instrumento de 
gestão gera ela própria ineficiências que se traduzem em despesa adicional e em 
desvio da atenção de gestão dos objetivos assistenciais da organização. Ao ter um 
orçamento que é insuficiente e não sendo credível o encerramento da atividade, 
a gestão desloca o seu empenho de procurar satisfazer da melhor forma os obje-
tivos assistenciais para o esforço em assegurar um reforço financeiro. Se quanto 
mais desequilibrada for a situação da organização, maior o reforço financeiro que 
consegue, então o incentivo subjacente é para o aumento da despesa enquanto me-
canismo de reforço orçamental. A criação de dívida, nomeadamente deixando de 
pagar à indústria farmacêutica, corresponde a uma porta de fuga da gestão face aos 
constrangimentos orçamentais que tenha e a um reforço, criando aliados externos, 
dos pedidos de maior transferência orçamental. 

O problema de acumulação de dívidas pelos hospitais EPE, em concreto, não 
é apenas uma questão de suborçamentação. Tem uma componente importante de 
disfuncionalidade de gestão, que gera desperdício de recursos e é um obstáculo à 
sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. A despesa que se gera 
na sequência desta disfuncionalidade adiciona-se à ineficiência que já possa estar 
presente. Será solucionando este estrangulamento, e outros que existam, que se 
conseguirá alcançar simultaneamente melhores resultados assistenciais e menor 
despesa. Mais do que um problema de resolução por grandes decisões de política 
económica, a sustentabilidade financeira do SNS será em parte determinada por 
mecanismos de enquadramento de pagamento e financiamento ao nível das enti-
dades que constituem o SNS. Ter os mecanismos financeiros adequados será uma 
condição necessária, mas não suficiente para a sustentabilidade financeira do SNS.

9.1. despesa pública e o serviço nacional de saúde

O aspeto mais útil para iniciar a discussão sobre a despesa pública em saúde é 
a cobertura do SNS. Em particular, importa discutir se a solução para o controle da 
despesa pública em saúde (sobretudo o SNS, como referido) pode ser encontrada 
neste aspeto. Como primeiro passo, há que compreender a necessidade de inter-
venção pública no campo da saúde, nomeadamente no aspeto de seguro de saúde, 
entendido em sentido lato como proteção financeira dada ao cidadão quanto a des-
pesas futuras em cuidados de saúde. O valor que é dado à vida humana e à capacidade 
de cada cidadão em viver da melhor forma possível faz com que a incerteza quanto 
ao momento de necessidade de cuidados de saúde e quanto ao que será necessário 
desses cuidados de saúde tenha um custo elevado (custo de ansiedade, custo ético 
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de haver quem não aceda a cuidados de saúde de que necessita, não apenas custos 
no sentido de pagar a quem presta cuidados de saúde). Por um lado, há o aspeto de 
equidade, já aludido anteriormente, de ninguém dever ficar privado de acesso a 
cuidados de saúde por falta de condições financeiras. Por outro lado, há o aspeto 
de eficiência de existir valor económico em reduzir essa incerteza para o cidadão.

O elemento central é a existência de uma entidade que assuma a responsabili-
dade dos custos futuros com cuidados de saúde, e que ao assumir essa responsabili-
dade financeira tenha a capacidade de obter os fundos necessários para cumprir essa 
função. No caso de entidades privadas, companhias de seguros ou fundos de doença, 
os prémios de seguro e as contribuições realizadas pelos cidadãos para essas enti-
dades cumprem este papel. O Serviço Nacional de Saúde, pelo seu lado e enquanto 
organismo do sector público, tem a sua principal fonte de fundos (largamente maio-
ritária) nas transferências realizadas a partir do Orçamento do Estado, que é finan-
ciado por diversos impostos (sobre o rendimento, sobre o consumo, etc.). Também 
há contribuições dadas pelos pagamentos dos doentes no momento de utilização de 
cuidados de saúde, definidas pelo SNS. Cabem nesta categoria as taxas moderadoras 
e os copagamentos, como os realizados na aquisição de medicamentos.

Ao ter um Serviço Nacional de Saúde financiado e gerido pelo Estado, há um 
compromisso de despesa pública com uma proteção dada aos cidadãos residentes 
em Portugal na qual, na própria forma de contribuição via impostos, se encontram 
consagrados princípios de redistribuição de rendimento. A progressividade do sis-
tema fiscal assegura que quem tem maiores rendimentos pague proporcionalmente 
mais impostos, dos quais são retiradas as verbas para o Serviço Nacional de Saúde. 
Daqui resulta a necessidade de articular a despesa pública em saúde – a transferên-
cia para o Serviço Nacional de Saúde no Orçamento do Estado, em grande medida –  
— com a cobertura que este, enquanto instituição, garante aos residentes em Portugal.

A cobertura dada pelo Serviço Nacional de Saúde define, em grande medida, 
o volume de despesa do SNS. A forma como se pretende assegurá-la do ponto de 
vista de financiamento determina a despesa pública exigida.

É usual organizar a discussão da cobertura de um sistema de saúde em três 
eixos. O primeiro eixo é quem está abrangido pela cobertura, o segundo é o que está 
abrangido pela cobertura, e o terceiro eixo é como os encargos se repartem entre 
cidadão e sistema de proteção. 

Relativamente ao primeiro eixo, Portugal tem como princípio a univer-
salidade do Serviço Nacional de Saúde. A exclusão de residentes em Portugal da 
cobertura do Serviço Nacional de Saúde é uma opção disponível, com reflexo na 
despesa pública em saúde. Noutros países tem existido uma opção de exclusão 
do sistema público de proteção em caso de doença de cidadãos com rendimentos 
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elevados. Para esses cidadãos existe a obrigatoriedade de realizarem um seguro de 
saúde. Noutros países, no contexto da mais recente crise económica, chegou a ser 
discutida a inclusão, ou não, da assistência em caso de doença, pelo sistema público 
de saúde, a imigrantes ilegais ou desempregados. Em Portugal, tem permanecido 
sem discussão a opção global pela cobertura universal de todos os residentes. Não 
creio que esta seja uma via que a sociedade portuguesa queira, ou esteja disposta a 
explorar, como forma de reduzir a despesa pública em saúde.

O segundo eixo de cobertura é a abrangência dos serviços incluídos na prote-
ção dada pelo Serviço Nacional de Saúde. Quanto maior for essa abrangência maior 
terá que ser a despesa pública. Em termos normativos, o Serviço Nacional de Saúde 
deverá cobrir o que seja essencial. Este princípio deixa contudo margens de deci-
são e de interpretação amplas. A prática tem revelado que esta abrangência não é 
completa. Por exemplo, os cuidados de saúde oral (dentistas) são maioritariamente 
assegurados fora da cobertura do Serviço Nacional de Saúde. Noutras áreas, o pró-
prio SNS organiza-se para excluir cuidados de saúde cujo benefício para a saúde da 
população é inferior ao valor dos recursos que são solicitados. A avaliação econó-
mica de tecnologias em saúde, e de medicamentos em particular, é um exemplo de 
como o Serviço Nacional de Saúde procura delimitar as fronteiras da sua cobertura 
em termos de serviços aos quais dá acesso (note-se que não dar acesso a um serviço 
de saúde não significa que a condição clínica fique sem tratamento, pois há sempre 
uma alternativa considerada quando se aplicam de forma rigorosa as metodologias 
de avaliação de tecnologias em saúde e em que a decisão final resulta na exclusão de 
alguma tecnologia). 

A um nível mais geral, e no campo político, surge por vezes a sugestão de se 
discutir de forma mais explícita qual o conjunto de serviços cujo acesso deve ser 
realmente garantido pelo Serviço Nacional de Saúde.

A definição do âmbito dos serviços cobertos pelo SNS é uma das formas de al-
terar a despesa pública em saúde. A sua discussão não é fácil. Existem duas grandes 
abordagens para a fazer. A primeira é elencar serviço de saúde a serviço de saúde, 
cuidado de saúde a cuidado de saúde, o que está incluído e o que se encontra exclu-
ído dessa cobertura. A segunda abordagem consiste em definir regras e princípios 
que determinam regularmente inclusões e exclusões de serviços e de cuidados de 
saúde da cobertura do Serviço Nacional de Saúde. A definição de critérios a serem 
cumpridos para tratamentos de infertilidade são um exemplo da primeira aborda-
gem. A avaliação económica e a descomparticipação de alguns medicamentos face 
a melhores alternativas que sejam disponibilizadas são um exemplo da segunda 
abordagem. A revisão da cobertura do Serviço Nacional de Saúde em termos dos 
cuidados de saúde prestados só será solução para a sustentabilidade do SNS e para 
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a contenção da despesa pública se houver um número substancial de situações em 
que se estejam a prestar cuidados de saúde sem valor para a melhoria do estado 
de saúde. Apesar de tudo, não há razões para se conjeturar que este efeito seria 
suficientemente forte para reduzir de forma assinalável e permanente as despesa 
públicas em saúde. Note-se que este efeito é distinto de dizer que para algumas 
pessoas há utilização desnecessária de cuidados de saúde. Para excluir da cobertura 
do SNS um tipo de serviços ou cuidados de saúde é necessário que para todos os 
casos de utilização houvesse uma melhor alternativa ou que o efeito obtido sobre a 
saúde dos cidadãos fosse nulo. 

O terceiro eixo da discussão sobre a cobertura do Serviço Nacional de Saúde é 
a extensão de quanto da despesa fica a cargo do Serviço Nacional de Saúde e quanto 
fica a cargo do cidadão no momento em que este recorre aos cuidados de saúde. É o 
eixo do grau de proteção financeira.

A cobertura financeira dada pelo SNS é o terceiro grande facto que contribui 
para a determinação da despesa pública em saúde, em termos de princípios orga-
nizadores do sistema de saúde de um país.

Neste eixo, Portugal tem uma posição, em termos comparativos, com elevada 
participação dos cidadãos na despesa no momento de utilização. Essa participação 
é, porém, muito heterogénea.

A participação direta das famílias no preço ou custo dos cuidados de saúde é 
bastante elevada sobretudo nos medicamentos, determinada pelas regras de com-
participação do SNS. É média, em contexto internacional, no acesso a serviços de ur-
gência hospitalar, a cuidados de saúde primários e a consultas externas hospitalares, 
considerando que há um sistema de isenções de pagamento de taxas moderadoras 
que abrange efetivamente mais de metade da população. A participação dos cidadãos 
no momento de utilização é baixa (ou mesmo inexistente) quando se refere a trata-
mentos hospitalares, ou a medicação para tratamento de VIH/SIDA, por exemplo.

A passagem de encargos do Serviço Nacional de Saúde para o cidadão é, na-
turalmente, também uma forma de reduzir a despesa pública em saúde. Contudo, 
ao fazê-lo está-se a destruir o valor económico da proteção dada. Por exemplo,  
a analogia do utilizador-pagador faz, no contexto das despesas com saúde, muito 
pouco sentido, face ao elemento de incerteza associado com o momento e montante 
de cuidados de saúde que serão necessários a um cidadão que adoeça. A lógica do 
utilizador-pagador aplica-se ao uso de infraestruturas em que o cidadão tem com-
pleta liberdade de decisão sobre o seu uso ou não. Suportar um preço associado à 
utilização motiva, nesses casos, uma utilização mais eficiente dessa infraestrutura. 
Ora, no caso de situações clínicas adversas o cidadão terá em muitas circunstâncias 
pouca ou nenhuma capacidade de decisão, e a eficiência da decisão não está nas 
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suas mãos. Quando o cidadão tem a decisão de utilização de cuidados de saúde (do 
SNS) e existe a possibilidade de a eles recorrer sem verdadeira necessidade, então 
a existência de um pagamento (a conhecida taxa moderadora) é o instrumento a 
ser usado. O valor dessa taxa moderadora e os serviços a que se aplica devem ser 
definidos numa lógica de boa utilização dos serviços disponíveis. Historicamente, 
as receitas das taxas moderadoras têm estado entre 1 e 2% do financiamento total 
do sistema de saúde. Dificilmente serão uma alternativa de montante substancial 
à despesa pública em saúde, a menos que se abdique do princípio de proteção na 
doença (ou seja, que se perca o motivo pelo qual existe o Serviço Nacional de Saúde). 

O volume de pagamentos diretos que correntemente as famílias portugue-
sas fazem é dos mais elevados no contexto da OCDE, e dentro da União Europeia 
apenas a Grécia faz um esforço relativo superior. 

A capacidade de usar o eixo de cobertura financeira para reduzir a despesa 
pública é limitada se forem mantidos os objetivos de proteção do cidadão com um 
Serviço Nacional de Saúde.

Em conclusão, a alteração da cobertura do SNS em qualquer um destes três 
eixos, apesar de afetar a despesa pública em saúde, não se afigura nem fácil nem 
isenta de custos sociais e políticos.

Porém, na ausência de qualquer intervenção e havendo, como há, restrições 
à despesa pública total, sendo a despesa em saúde uma componente importante dos 
gastos do Estado, não poderá ser completamente isolada do ambiente geral. E em 
situações de emergência, de falta de fundos, a redução de despesa será realizada 
de forma não programada e aleatória ao longo destes eixos de cobertura: ou há po-
pulações que ficam de facto excluídas de acesso a certos cuidados de saúde, ou há 
serviços que ficam de facto de fora do que é pago pelo SNS, ou há um aumento das 
despesas privadas diretas, ou há uma combinação simultânea destes vários aspetos.

As notícias de situações extremas, em 2013 e início de 2014, em que o Serviço 
Nacional de Saúde falhou na cobertura que se esperava dele, revelam como essa 
aleatoriedade se pode manifestar. Casos pontuais não são cada um por si regula-
ridades, mas muitos casos pontuais em serviços e em áreas geográficas distintas 
poderão ser o sinal de que se poderá passar a um caminho de redução de cobertura 
de facto de forma aleatória.

Tendo-se argumentado que a atuação das políticas públicas nos eixos de co-
bertura não é nem simples nem fácil de executar, resta outro campo de intervenção.

Em lugar de atuar sobre o grau de cobertura oferecido pelo Serviço Nacional 
de Saúde, agir sobre o custo dessa cobertura. Intervir sobre o custo dos cuidados 
de saúde cobertos pelo SNS tem duas grandes linhas: garantir que os cuidados de 
saúde são prestados com o menor custo possível, para o nível e qualidade preten-
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didos (eficiência na oferta) e que a evolução da procura de cuidados de saúde seja 
menor por ocorrer um melhor estado de saúde da população (eficiência na procura) 
ou por haver recurso ao sistema de saúde apenas quando o benefício para o estado 
de saúde do cidadão o justifica.

A longo prazo, ter-se uma população mais saudável depende de forma pro-
nunciada da existência de estilos de vida saudáveis. A criação de hábitos de vida 
saudáveis tem, no entanto, de surgir por decisão voluntária da população, dos ci-
dadãos, e não como resultado de uma “ditadura da saúde pública”. Em termos eco-
nómicos, há que alcançar uma eficiência do lado da procura de cuidados de saúde.

No curto prazo, a alteração de estilos de vida e a consequente alteração de ne-
cessidade de cuidados de saúde é improvável. A redução de custos acaba por incidir 
sobre os elementos preço, de que foram exemplo os preços com medicamentos, os 
preços de serviços prestados por entidades privadas ao Serviço Nacional de Saúde e os 
salários dos profissionais que estão presentes no sector público, durante o período de 
crise financeira e resgate internacional das contas públicas portuguesas (2011-2014). 

As intervenções de política com o objetivo de reduzir a despesa pública em 
saúde dos últimos anos têm-se centrado precisamente nestes aspetos, com especial 
força na procura de maior eficiência operacional na prestação de cuidados de saúde 
pelo Serviço Nacional de Saúde e sobretudo na obtenção de menores preços nos 
serviços de saúde prestados por entidades privadas ao SNS.

As reduções salariais no período 2010-2014, a pressão de redução sobre os 
orçamentos das unidades de cuidados de saúde do SNS e as reduções de preços de 
serviços privados (com os medicamentos como exemplo mais proeminente mas 
não único) são a face mais visível destas intervenções.

No entanto, existem limites naturais à utilização de reduções de preços de bens 
e serviços adquiridos e de salários como forma de baixar a despesa pública em saúde.

É necessário definir outras políticas públicas que afetem a despesa pública 
em saúde, sem comprometer os objetivos assistenciais da cobertura do Serviço Na-
cional de Saúde.

Dada a natureza do problema, dificilmente existirá uma única medida ou 
uma só política que por si tenha a capacidade de resolver todas as necessidades de 
fundos do Serviço Nacional de Saúde. É certo que a melhoria da gestão das unidades 
prestadoras de cuidados de saúde do SNS terá que fazer parte do conjunto de inter-
venções de política, mas não é claro que seja suficiente.

A atenção na próxima secção irá ser dirigida a um aspeto de gestão que tem 
estado na origem de parte do crescimento (desorganizado) da despesa do Servi-
ço Nacional de Saúde, e cuja solução considero que contribuirá para um SNS que 
responda às necessidades assistenciais da população sem comprometer os níveis 
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de despesa pública (ou que fomenta e promove os melhores níveis assistenciais 
possíveis dentro de uma despesa pública pré-definida).

O aspeto em causa é a criação de dívidas pelas unidades do Serviço Nacional 
de Saúde, em particular pelos hospitais.

Recuando década e meia, o final do século XX e o início do século XXI foram 
caracterizados, no campo do financiamento hospitalar, por uma situação em que 
as dotações orçamentais atribuídas aos hospitais no início do ano eram claramente 
insuficientes para o desenvolvimento da sua atividade normal mesmo em condi-
ções de eficiência. Daí resultavam reforços financeiros atribuídos durante o de-
correr do ano, com a particularidade de um maior défice gerado garantir em média 
um reforço financeiro maior, mesmo depois de ajustadas variações de pessoal e 
variações da atividade desenvolvida. A criação de dívidas à indústria farmacêutica 
funcionava, então, como válvula de escape para as insuficiências orçamentais.

Esta prática tem um custo superior ao mero valor da dívida que é gerada. 
Pelo facto de haver uma forma de escapar à disciplina imposta pela dotação or-
çamental atribuída, sem penalização clara, faz com que não exista uma vantagem 
na gestão que consiga respeitar o orçamento atribuído. Essa menor qualidade 
de gestão reflete-se em maiores e em menor capacidade de alcançar os objeti-
vos assistenciais. Contudo, esta situação foi gerada por atribuição de subsídios 
claramente insuficientes face a um desenvolvimento normal da atividade, jus-
tificando implicitamente a situação de criação de dívida e procura de reforços 
orçamentais durante o decurso do ano. Estas circunstâncias fizeram com que se 
tornasse comum o desenvolvimento de dívidas hospitalares, sobretudo, à indús-
tria farmacêutica..

O ano de 2005 marcou uma primeira tentativa de rutura com esta tradição. 
Nesse ano ocorreu um aumento de cerca de 30% da transferência do Orçamento 
do Estado para o Serviço Nacional de Saúde. Tal permitiu estabelecer dotações or-
çamentais que se esperava serem realistas para as unidades do SNS. Só em 2009 
se recomeça a falar de dívidas hospitalares, cujo valor só se torna verdadeiramente 
conhecido depois do levantamento realizado na sequência do programa de ajuda fi-
nanceira a Portugal. Em dezembro de 2011, as dívidas do Serviço Nacional de Saúde 
ascendiam a 3,2 mil milhões de euros, para uma transferência do Orçamento do 
Estado para o SNS de 7,525 mil milhões de euros em 2012. Houve neste ano um re-
forço de verba para o SNS para pagar (parte das) dívidas de cerca de 1,5 mil milhões 
de euros, e mais 452 milhões de euros em 2013. Ocorreu renegociação de dívidas e 
descontos ex-post de preços que permitiram reduzir dívidas. Ainda assim, no final 
de 2013, o stock de dívidas reconhecido era de cerca de 630 milhões de euros, e em 
crescimento durante todo o ano.
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Apesar da criação de mecanismos globais no funcionamento do sector públi-
co para eliminar a geração de dívida, com a Lei dos Compromissos e dos Pagamen-
tos em Atraso (Decreto-Lei n.º127/2012, de 21 de junho) em destaque, persistiu o 
aumento da dívida dos hospitais públicos (maioritariamente, mas não exclusiva-
mente, à indústria farmacêutica).

Uma intervenção de política que interrompa este processo de acumulação de 
dívida dos hospitais contribuirá, diretamente, para uma menor despesa pública, 
e, indiretamente, para um melhor funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, 
resultando a prazo em menor despesa. Não deverá ser negligenciado o efeito de 
demonstração associado com a resolução de um problema recorrente de pressão 
sobre a despesa pública em saúde noutras áreas da despesa pública em saúde.

A próxima secção fornece o enquadramento quantitativo destes aspetos. Na 
secção seguinte, será apresentado o enquadramento do problema das dívidas hos-
pitalares, e, posteriormente, a proposta de solução é detalhada e discutida.

9.2. os números

Tomando o total da despesa pública em três grandes áreas de intervenção, 
saúde, educação e despesa social, desde a década de oitenta do século XX que se 
verifica um aumento permanente em tendência histórica. Este movimento é espe-
cialmente visível a partir de meados da década de noventa, como se vê na Figura 9.1.

figura 9.1. despesa pública em saúde, em educação e em pensões, face a receitas de impostos 

Fonte: PORDATA
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Decompondo o crescimento deste valor agregado nos seus elementos consti-
tuintes, as despesas em segurança e ação sociais foram as que maior ritmo de cres-
cimento apresentaram. Até pouco antes do início do novo século, as despesas com 
saúde e com educação cresceram a um ritmo essencialmente similar, divergindo 
porém nos últimos 20 anos. Por volta de 2010, as despesas com educação apresen-
tam mesmo uma redução do seu valor absoluto, refletindo quer as políticas nessa 
área quer a evolução demográfica (Figura 9.2).

figura 9.2. evolução de componentes da despesa pública (1980 = índice 1 em todas as séries)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados PORDATA
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figura 9.3. evolução de componentes da despesa pública (2000 = índice 1 em todas as séries)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados PORDATA

A tendência observada a partir de 2000 mostra que desde 2005 se tem um 
crescimento mais acentuado das despesas de segurança e ação sociais. No caso da 
educação, os anos de 2009 e 2010 foram de aumento forte da despesa, situação 
que depois se reverteu. Há, assim, uma pressão histórica para o crescimento das 
despesas com saúde, educação e segurança e ação social. A descida das despesas 
com educação nos últimos anos não permite compensar a pressão de subida nas 
outras duas áreas. Do mesmo modo, na restante despesa pública, não há margem 
suficiente para compensar este aumento da despesa social.

Um dos argumentos apresentados anteriormente foi o de já ocorrerem paga-
mentos diretos elevados por parte da população portuguesa no momento de neces-
sidade de cuidados de saúde.

A Figura 9.4 ilustra essa tendência desde 2000, onde é clara a tendência da 
despesa direta das famílias, por contraponto de um menor peso relativo do SNS, 
apenas revertido temporariamente nos anos 2008 a 2010. A despesa direta das famí-
lias, correspondendo a falta de proteção financeira, é cerca de 28% do financiamento 
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total das despesas em cuidados de saúde. Além das medidas adotadas no SNS, que 
transferiram despesa deste para o cidadão no momento de utilização de cuidados de 
saúde, ocorreu, nos anos mais recentes, um movimento simultâneo de redução da 
despesa dos subsistemas públicos e dos benefícios fiscais em sede de imposto sobre 
o rendimento (“outro financiamento público” na Figura 9.4), que mesmo assim 
continua a ter uma magnitude significativa. Para a quebra do papel dos subsistemas 
públicos concorreu a alteração da forma de financiamento da despesa hospitalar dos 
beneficiários da ADSE, que passou a ser integrada diretamente nos orçamentos hos-
pitalares, em lugar de ser a verba transferida para a ADSE cabendo depois a esta reali-
zar o pagamento dos cuidados de saúde recebidos pelos seus beneficiários, prestados 
pelo SNS. Também o aumento das contribuições dos beneficiários, por contraponto 
da redução da transferência do Orçamento do Estado, levou a um aumento da despesa 
das famílias em mecanismos explícitos de cobertura de risco (seguros). 

Esta evolução sugere que a opção de aumento das contribuições como forma de 
reduzir o crescimento da despesa pública em saúde só será possível com a destruição 
significativa do valor da proteção financeira inerente ao papel do Serviço Nacional 
de Saúde enquanto instrumento de intervenção pública de proteção dos cidadãos.  

figura 9.4. evolução das despesas diretas das famílias: financiamento das despesas de 
saúde por entidade

Fonte: Conta Satélite da Saúde, INE (vários anos)
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Como se referiu a despesa com medicamentos é o principal elemento indi-
vidual das despesas diretas das famílias. De 2007 a 2010 houve uma tendência de 
aumento da despesa do Estado, com medicamentos (Figura 9.5). Esta tendência 
levou à adoção de diversas medidas ainda em 2010, que deram lugar a uma tendên-
cia inversa, com forte redução da despesa pública e aumento da despesa das famí-
lias (2010/2012). O ano de 2012 trouxe, por seu lado, uma outra mudança. Com os 
mecanismos de redução de preços dos medicamentos associados com o programa 
de ajustamento assinado no âmbito do resgate financeiro da República de Portugal, 
ambas as despesas com medicamentos, pública e privada, desceram.

No entanto, em 2013, verificou-se que a evolução de 2012 foi temporária, 
quase estabilizando a despesa pública com medicamentos e apresentando a despesa 
privada das famílias um ligeiro acréscimo. Estes aspetos reforçam a dificuldade em 
aumentar a despesa privada das famílias, para conseguir reduzir de igual montante 
a despesa pública.

figura 9.5. despesa em medicamentos, paga pelo estado e paga pelos cidadãos

Fonte: INFARMED

A Figura 9.6 apresenta a evolução das dívidas do sector público na área da saúde, 
segundo os boletins de execução orçamental. Há uma clara tendência crescente das 
dívidas, apenas interrompida por episódios de regularização de dívidas. A incapaci-
dade de alterar a dinâmica de crescimento destas dívidas constitui um dos principais 
desafios, senão mesmo o principal, para a gestão do sector público da saúde. 
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Esta visão gráfica pode ser tornada precisa com recurso à análise estatística. 
A análise estatística baseia-se num modelo simples, de evolução linear da dívida 
pública em saúde. O modelo linear é escolhido de forma ad-hoc.

O modelo toma a forma:

equação 9.1.

Em que os conjuntos  A
i
  são meses consecutivos de períodos similares na sua 

natureza. O primeiro corresponde ao período de janeiro de 2011 até junho de 2012. 
O conjunto seguinte corresponde aos seis meses de julho de 2012 até dezembro 
do mesmo ano, meses em que ocorreu uma regularização de dívidas. O terceiro 
conjunto corresponde ao período de janeiro a outubro de 2013, seguido de novo 
período curto (dois meses) de regularização de dívidas, seguindo-se o ano de 2014. 
Foram realizados testes estatísticos de igualdade de ritmos absolutos de crescimen-
to mensal dos períodos de regularização de dívidas. O último termo da expressão E

t
 , 

corresponde à agregação de fatores aleatórios (de média nula).
É de especial interesse verificar se B

i
 fora dos períodos de regularização de 

dívidas apresenta uma tendência decrescente, ou não. Ou seja, avaliar se há uma 
redução do ritmo de crescimento de dívida na saúde. A concretização desta análise 
de regressão consta do anexo e revela que o ritmo de crescimento das dívidas do 
SNS foi de cerca de 80 milhões de euros por mês, em média, durante o ano de 2011. 
A partir da regularização de dívidas em 2012, o ritmo de crescimento global foi de 
32 milhões de euros por mês, se considerarmos apenas o período de crescimento 
(até agosto de 2014). Considerando a informação mais recente à data de elaboração 
do presente texto, até novembro de 2014, o ritmo de crescimento baixa para 25,6 
milhões de euros por mês. Apesar dos cortes realizados e das medidas de gestão 
adotadas para reduzir a despesa dos hospitais, não ocorreu até agosto de 2014 uma 
inversão, ou até mero abrandamento, da tendência de crescimento das dívidas do 
sector público na área da saúde. Apenas depois desta data, e por três meses, se en-
contra uma evolução que indicia o início do controlo do endividamento dos hospi-
tais (que poderá ser, ou não, confirmada nos meses seguintes).

Dividindo os anos de 2013 e 2014 entre antes e depois da regularização de 
dívidas em final de 2013, o ritmo médio de crescimento da dívida é de 34 milhões 
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de euros ao mês em 2013 e 28,5 milhões de euros ao mês em 2014 (até agosto de 
2014), ou 19 milhões de euros ao mês em 2014, se forem incluídos os dados até 
novembro (incluindo nesta média os valores associados com uma possível inver-
são de tendência). Contudo, estes dois valores não são estatisticamente diferentes 
entre si (isto é, em termos técnicos, um teste de que são estimativas distintas de 
um mesmo valor médio não rejeita essa hipótese de igualdade de valor médio). Os 
três meses seguintes, de setembro a novembro de 2014, mostram, como se referiu, 
uma potencial inversão de tendência, revelada por para esses meses de outubro e 
novembro de 2014, o valor observado se encontrar fora do intervalo de confiança  
(a 95%) associado com a regressão excluindo os períodos de regularização de dívi-
das e utilizando apenas os dados desde janeiro de 2013 (Figura 9.8).

figura 9.6. evolução das dívidas da saúde

Fonte: elaboração própria, com base em informação da execução orçamental, 

publicada pela Direção Geral do Orçamento

paginação volume 01.indd   357 5/20/15   8:29 PM



358

figura 9.7. ajustamento do modelo de previsão do ritmo de crescimento da dívida

Fonte: elaboração própria

A Figura 9.7 apresenta a previsão pontual para o próximo valor da dívida  
pública em saúde, com base na estimação do modelo usando as observações até ao 
momento imediatamente anterior. O crescimento verificado tem uma forma muito 
estável, dando indicação de pouco ou nada ter ocorrido em termos de controlo da 
geração de dívida pública pelos hospitais públicos nos primeiros meses de 2014. 
Este crescimento da dívida corresponde a cerca de 420 milhões de euros anuais, 
se excluirmos os últimos três meses (setembro a novembro de 2014), no que era a 
tendência histórica. Estes três meses mais recentes incluídos na amostra aparen-
tam ser distintos da tendência anterior, e criam a expectativa de estar em curso uma 
alteração da tradição de despesa pública por endividamento dos hospitais EPE.
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figura 9.8. persistência do crescimento da dívida dos hospitais epe

Fonte: elaboração própria

A procura de soluções para o financiamento do Serviço Nacional de Saúde 
terá quase forçosamente que passar diferentes medidas a nível organizacional, pois 
dificilmente se conseguirá esse controle com uma única solução a nível agregado. 
Em particular, é importante reconhecer que apenas a procura de ganhos de efici-
ência será insuficiente para garantir uma evolução da despesa pública em saúde que 
seja compatível com o espaço orçamental que previsivelmente estará disponível no 
futuro.2 Por exemplo, uma poupança de 800 milhões de euros em 2010 (estimativa 
de Costa et al., 2013),3 Mantendo o ritmo de crescimento da despesa que ocorreu, 
teria resultado numa despesa atual superior ao valor real de 2013. Ou, se em al-
ternativa se considerasse uma redução de 15% da despesa em 2010, novamente 
mantendo-se a taxa de crescimento da despesa, a despesa hipotética em 2013 seria 
similar à efetivamente realizada.

2 Sobre a importância do conceito de espaço orçamental na análise da despesa pública em saúde em Portugal e 

as suas implicações para a definição de um conceito de sustentabilidade da despesa pública em saúde veja-se 

Jorge Simões, Pedro Pita Barros e João Pereira, 2007, (coord.), Relatório Final da Comissão para a Sustentabili-

dade do Financiamento do Serviço Nacional de Saúde, disponível em http://goo.gl/UqbMAA. 
3 Carlos Costa, Rui Santana e Sílvia Costa, 2013, Custos e Preços na Saúde, Fundação Francisco Manuel dos Santos.
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Numa perspetiva mais lata, o desafio da sustentabilidade do financiamento 
do Serviço Nacional de Saúde não é um desafio de fixação de valores de despesa a 
nível de orçamento, pois a credibilidade desses tetos será testada, e existem ele-
mentos de pressão para crescimento da despesa em cuidados de saúde que serão 
inelutáveis para os objetivos assistenciais pretendidos. Mais importante do que 
estabelecer metas de despesa, é necessário estabelecer mecanismos a nível de fun-
cionamento das organizações que pertencem ao Serviço Nacional de Saúde. É nesse 
sentido que surge a proposta que é detalhada na próxima secção.

9.3. a proposta (para terminar a criação de dívida)

Há, assim, um desafio principal que ainda não foi resolvido de forma estru-
tural – no sentido de se terem adotado mecanismos que impeçam que um mesmo 
problema surja uma e outra e outra vez. Esse desafio é os pagamentos em atraso, 
nomeadamente dos hospitais EPE, como ilustrado. 

A abordagem de considerar o problema das dívidas dos hospitais, que são 
a larga maioria das dívidas do Ministério da saúde, como um problema de gestão 
global dos hospitais, e não apenas uma questão do medicamento, apesar da maioria 
da dívida ser às farmacêuticas, é central à proposta.

Não está aqui em causa um problema do campo do medicamento, em que se 
poderia pensar que o problema da dívida dos hospitais decorre ou de se consumir 
muitos medicamento ou de estes terem preços muito elevados, ou de ambas as pos-
sibilidades simultaneamente. O que está em causa é os hospitais sempre que têm 
dificuldade em cumprir o orçamento, qualquer que seja a razão para tal, tomarem 
a decisão de deixar de pagar à indústria farmacêutica. Nesse sentido, um qualquer 
problema de gestão, que gere despesa adicional, é transformado num problema na 
área do medicamento por decisão da gestão em deixar de pagar à indústria farma-
cêutica. Os problemas orçamentais do hospital surgem então como dívida á indús-
tria farmacêutica.

Há três aspetos que proponho como fundamentais para resolver o problema:
a) Quebrar o entendimento, implícito ou explícito, entre as farmacêuticas e 

as administrações hospitalares que permite que estas últimas utilizem a dívida à 
indústria farmacêutica como válvula de escape da gestão que fazem. Este não é um 
elemento fácil de alterar, pois as empresas não querem interromper fornecimentos 
(até por uma razão reputacional) e ao mesmo tempo é difícil ao Estado negar o pa-
gamento de aquisições, mesmo que tardiamente faça esse pagamento, que podem 
ser apresentadas como essenciais à sobrevivência de pessoas (a dívida adicional é 
sempre para intervenções que salvem vidas, resultado da sofisticação comunica-
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cional das partes). A existência de uma expectativa de prazo de pagamento muito 
dilatado reflete-se naturalmente nos preços (o que não é uma observação nova).

 b) Obrigar as administrações a gerir de facto os hospitais, evitando escapes 
que “premeiam” o descontrole, dando para o efeito as condições de gestão adequa-
das. Não se trata apenas de criar ou estimular o aparecimento de processos centra-
lizados de aquisição ou de melhores plataformas comuns ou criação de grupos de 
negociação para aquisição de medicamentos. A questão, como referi acima, não é 
de compra de medicamentos e sim de gestão global do hospital. 

Mesmo que os medicamentos fossem adquiridos ao preço mais baixo possível, 
se houver despesas acima de receitas por menor capacidade de gestão noutras áreas 
do hospital, será à indústria farmacêutica que os hospitais deixarão de pagar. O pro-
blema de gestão é ao nível da instituição e não ao nível do medicamento. Os planos 
estratégicos, em implementação, poderão ser um instrumento relevante, mas para 
o atual ponto de partida, tendo a vê-los mais como condição necessária do que como 
condição suficiente para conseguir originar uma boa gestão. A acompanhar estes 
instrumentos de gestão tem que estar uma definição do orçamento atribuído a cada 
entidade que seja compatível com objetivos assistenciais que lhe são definidos. 

c) Dar um sinal inequívoco aos fornecedores que a lei dos compromissos é 
para cumprir, não reconhecendo algumas das dívidas que não estejam cabimenta-
das. A credibilidade da lei depende do seu cumprimento cabal, incluindo quando 
impõe penalizações. No caso concreto, divulgar as situações em que não foi reco-
nhecida dívida não cabimentada poderá ter também um efeito pedagógico. 

O Estado tem que dar um sinal, dando as condições de orçamento inicial que 
sejam realistas e compatíveis com gestão adequada, para poder fazer a exigência de 
cumprimento, e penalizar ambos os lados quando for gerada dívida. É mais impor-
tante incluir verbas suficientes no orçamento inicial do que compensar posterior-
mente dívidas que sejam criadas.

Há um  risco em qualquer plano de resolução de dívidas em atraso: é que dar 
dinheiro a quem gerou mais dívida é recompensar quem possa ter apostado em não 
cumprir a lei dos compromissos deliberadamente. O pagamento extraordinário é 
sempre o último antes do próximo! Tal como as amnistias fiscais, ou as prescrições/
amnistias nas multas.  

Para isto, vejo como necessário:
a) Ter orçamentos dos hospitais em termos realistas, e determinados com 

antecedência; os contratos programas deveriam ter vigência de três anos, rolan-
tes e atualizados todos os anos, e serem assinados até outubro do ano anterior a 
entrarem em vigor; o problema são as verbas do orçamento do estado – antecipo 
essa dificuldade – mas podem-se pensar mecanismos que permitam dar esta es-
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tabilidade – por exemplo, um fundo de estabilidade do SNS que fosse usado para 
compensar as variações anuais das imprevisibilidades das verbas do OE, o que pode 
não ser fácil, mas valerá a pena o esforço de tentar. No fundo, trata-se de criar uma 
perspetiva de gestão de médio prazo.

Esta ideia exige, como pode ser justamente apontado, uma qualidade de gestão 
e uma qualidade de decisores políticos que assumam de forma séria e permanente o 
planeamento estratégico, o compromisso de gestão e a responsabilização de todas as 
partes. Aqui sublinho “ambas as partes”, uma vez que os decisores do Ministério da 
Saúde, do Governo em geral, não têm primado pelo cumprimento de compromissos 
de médio e longo prazo. Em geral, existe incerteza sobre se o Estado cumpre aquilo 
com que se compromete (além da cobrança de impostos, claro). Não é um problema 
do sector da saúde apenas, mas é também um problema no campo da saúde.

b) Ter um registo centralizado em que as empresas fornecedoras ao SNS 
podem inscrever atrasos de pagamentos em faturas com número de cabimento (ou o 
controle que quiserem usar), ou de dívidas não cabimentadas, e usar o crescimento 
desse registo como facto determinante de intervenção dentro dos hospitais; ou seja, 
usar este registo como forma de quebrar a ligação entre o hospital e o fornecedor 
para criar dívida. Esta componente depende apenas um forte compromisso político 
e de resistência às pressões que inevitavelmente surgirão para criar exceções.

c) Ter uma equipa de intervenção na gestão – misto de auditoria e consultoria 
estratégica. Nos hospitais em que se detetasse um crescimento excessivo de divida, 
a equipa entraria a auditar e a sugerir caminhos de gestão globais a serem seguidos 
no prazo de um a dois meses pela gestão do hospital. A intervenção desta equipa 
significa um julgamento negativo sobre a capacidade dos dirigentes do hospital alvo 
de intervenção, que no limite poderia ir até propostas para substituição da admi-
nistração do hospital.

d) Ter um reporte mensal da situação de cada hospital, exceto quando du-
rante três meses consecutivos o hospital mostrasse ter a situação sobre controlo, 
nesse caso, o acompanhamento iria sendo mais espaçado – fazer cada gestão me-
recer a sua autonomia neste campo consoante os resultados obtidos. Esta última 
proposta está em linha com uma abordagem mais geral no mesmo sentido apre-
sentada em Caliço (2014). 

9.4.  a médio e longo prazo, o que construir?

A adoção de uma estratégia que consiga eliminar o problema das dívidas hos-
pitalares tem um óbvio apelo no curto e no médio prazo. No curto prazo alivia a 
pressão sobre a despesa pública em saúde; a médio prazo, leva a uma melhor gestão 
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global das unidades hospitalares geridas pelo SNS. É agora o momento de referir o 
longo prazo, sem o qual a presente discussão ficaria incompleta. O envelhecimento 
da população traz novas necessidades de organização ao sistema de saúde, e logo 
também ao Serviço Nacional de Saúde; a chegada de novas tecnologias, nomeada-
mente no campo do medicamento mas não só, de elevado custo coloca dilemas de 
adoção, ou não, dessas tecnologias; e a alteração das necessidades de cuidados de 
saúde, com crescente papel das doenças oncológicas e das doenças mentais, geram 
a necessidade de um sistema de saúde adaptativo, dentro de padrões eficiência 
compatíveis com os recursos disponíveis. O desafio de longo prazo é como preparar 
essa evolução e como preparar a capacidade de adaptação do Serviço Nacional de 
Saúde e das políticas públicas na área da saúde.

A longo prazo, as políticas públicas são determinadas sobretudo pelo que 
sucede com a procura de saúde e de cuidados de saúde pela população. A capaci-
dade de as políticas públicas levarem, a prazo, a hábitos de vida mais saudáveis, 
à promoção da saúde, e a um sistema de saúde que contribua para uma população 
mais saudável, prevenindo a doença, em lugar de reagir a episódios e situações de 
doença, é o desafio que se coloca. Sobretudo num contexto de liberdade de escolha 
de estilos de vida por parte da população, evitando o normativismo sanitário extre-
mo ou a intervenção ditada apenas pela disponibilidade financeira pública em cada 
momento.

considerações finais

A despesa pública em saúde tem permanentes pressões para o seu aumento. 
A principal forma de mitigar essas pressões passa, no curto e no médio prazo, por 
um melhor funcionamento do Serviço Nacional de Saúde.

A redução da universalidade do SNS é contrária aos valores fundamentais da 
sociedade portuguesa. A redução do âmbito de cobertura é de discussão difícil, e nas 
áreas de mais fácil aplicação, via avaliação económica de tecnologias de saúde, encon-
tra-se enraizada no sector do medicamento e em expansão nos dispositivos médicos. 
No eixo de cobertura financeira, a devido em grande medida às comparticipações 
com medicamentos decididas pelo Serviço Nacional de Saúde, os pagamentos diretos 
em Portugal são os segundos mais elevados dentro da União Europeia, logo a seguir à 
Grécia. Assim, a margem de ajustamento no curto e médio prazo está na obtenção de 
ganhos de eficiência como forma de reduzir a pressão sobre a despesa pública.

Sendo consensual esse aspeto, uma área de imediato interesse é o das dívidas 
dos hospitais, que constituem a quase totalidade das dívidas do Serviço Nacional 
de Saúde. As dívidas dos hospitais, nomeadamente à indústria farmacêutica, não 
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são um problema do campo do medicamento. São antes o reflexo de problemas 
de gestão mais gerais, em que as dificuldades em respeitar a dotação orçamental 
atribuída resultam na decisão de deixar atrasar pagamentos aos fornecedores com 
maior capacidade financeira para suportar esse atraso e com maior capacidade po-
lítica para recuperar esses montantes financeiros em atraso através de orçamentos 
retificativos ou transferências extraordinárias.

Nestas circunstâncias, a intervenção tem que funcionar em dois campos dis-
tintos. Um dos campos é o da gestão da unidade de saúde (hospital). O outro campo 
é levar ao reporte e ao desinteresse da própria indústria farmacêutica em aceitar a 
criação dessa dívida.

A adoção de uma “solução” nesta linha implica também a necessidade de 
uma atuação que dê credibilidade à política adotada, de modo a que o problema 
seja evitado por dissuasão, em lugar de haver necessidade de efetiva intervenção de 
resolução de problema. 

A sustentabilidade das despesas públicas com saúde depende de todo o espaço 
orçamental, o que envolve escolhas a diferentes níveis. Há escolhas a fazer entre di-
ferentes tipos de despesa pública e entre despesa pública e despesa privada (entre 
mais ou menos tributação). Apresentou-se, por isso, uma proposta de não pensar 
unicamente em termos agregados ou em medidas centralizadas. Só a criação de me-
canismos e de enquadramento adequados permitirá o controlo da despesa pública 
em saúde, levando a que sejam utilizados da melhor forma os recursos disponíveis.
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anexo técnico

Quadro 9.1. Detalhes dos modelos econométricos

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Fonte: cálculos próprios

Notas: tend1: tendência registada no período dezembro de 2011 – maio de 2012; tend2: tendência no período junho 

2012 a novembro 2012; tend3: tendência no período dezembro de 2012 a outubro de 2013; tend4: tendência no 

período dezembro de 2013 a agosto de 2014; tend34: tendência observada no período dezembro de 2012 a agosto de 

2014. ct1 a ct5 representam a ordenada na origem associada com os diversos ramos, 

decorrentes dos diversos períodos de regularização de dívidas.
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Comentário de Ana Sofia Ferreira

O artigo a cuja discussão se procede insere-se numa linha de abordagem de 
aspectos financeiros da política de saúde, que, tal como nas demais políticas sociais, 
se tornou quase hegemónica. A “financeirização” da discussão das políticas públicas 
é uma tendência recente que, por motivos económicos, sociais e ideológicos que não 
cabe aqui explorar, a circunscreve, porventura demasiado, às questões da sua “in-
sustentabilidade” e do seu “custo socialmente incomportável”, favorecendo a meno-
rização do facto de a despesa (ou investimento) que estas políticas representam um 
meio para atingir fins social e eticamente desejados. E ainda do facto de esta despesa 
representar, também, uma escolha redistributiva, nomeadamente entre a alocação 
de dinheiros públicos a políticas sociais por contraponto a – facto indesmentível dos 
anos pós-crise financeira – financiamento acrescido de juros de uma dívida pública 
crescente, em parte alocada nomeadamente a subsidiar o sector (privado) financeiro 
da economia. Cumpre, portanto, recordar que o financiamento das políticas sociais, 
e da política de saúde no seio destas, é instrumental, e que a sua sustentabilidade 
depende não só dos custos gerados no respectivo sector, mas também do nível de 
financiamento que lhe for politicamente alocado no médio prazo.

O artigo em análise incide precisamente sobre um problema financeiro da 
Saúde em Portugal, sério e pertinente, de manutenção de elevados níveis de en-
dividamento comercial por parte, sobretudo, das entidades hospitalares que inte-
gram o Serviço Nacional de Saúde (SNS) – fenómeno monitorizado desde 2007 no 
âmbito do Programa “Pagar a Tempo e Horas” – que assumiu uma expressão relativa 
preocupante em particular desde o início de 2010, ou seja, claramente coincidente 
com o pós-crise financeira e a necessidade de reduzir a despesa pública com o fi-
nanciamento que o Estado português dedica ao SNS1.

O argumento apresentado, e correndo o risco de excessiva simplificação na 
sua síntese, é o de que, em grande medida, o problema da existência e manutenção 
de elevados níveis de endividamento comercial dos Hospitais do SNS, nos últi-
mos quatro anos, resulta sobretudo de problemas ao nível da gestão (micro) dos 
Hospitais, e que uma maior capacitação e/ou responsabilização desses gestores 

1  Neste texto não nos referimos a todo o financiamento público da Saúde, mas sim e apenas ao financiamento 

do SNS (que os Hospitais a que se refere o artigo de Pedro Pita Barros integram), canalizado através da “dotação 

inicial anual do Orçamento do Estado”.
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através do reforço de mecanismos de controlo seria, em grande medida, a forma 
de solucionar esse problema. 

O enfoque na responsabilidade ao nível micro-gestionário, na dimensão do 
endividamento, é um argumento cuja validade não se questiona. Todavia, o mesmo 
obscurece a medida em que o nível meso (institucional e regulatório), e o nível 
macro (do financiamento global) possam contribuir para o problema em causa.

Este aspeto merece, a nosso ver, essencialmente dois comentários.
Sobre o nível meso-regulatório, que enquadra o funcionamento institucional 

do sector hospitalar do SNS, haveria que recordar que, em abstrato, estas entida-
des são empresas públicas, que integram o Sector Empresarial do Estado, com uma 
suposta autonomia de gestão à qual corresponderia a obrigação de responsabiliza-
ção pública, regular e rigorosa, dos gestores escolhidos pelo Governo. Todavia, em 
especial desde precisamente 2010, os hospitais do SNS têm sido transformados, 
em termos de funcionamento e “autonomia”, em pouco mais do que direções-
-gerais, e, de modo que qualificamos como incoerente, apesar de alguns disporem 
de orçamentos de dezenas ou centenas de milhões de euros e de uma estrutura or-
ganizacional bastante complexa, o que não se compadece com a centralização e a 
falta de regulação empresarial a que temos assistido. Alguns dos aspectos do quadro 
regulatório que seria essencial garantir para o devido enquadramento económico 
destas entidades, foram já explorados pela autora noutra sede e não vamos poder 
aqui aprofundá-los por economia de espaço.2

Ao nível macro, cumpre questionar se o nível de endividamento actual do 
SNS, em especial dos seus Hospitais, resulta sobretudo de um volume excessivo de 
despesa pública gerada por ineficiências consideráveis, ou se há/houve reduções 
no financiamento público do SNS que possam ajudar a compreendê-lo.

Considere-se que embora, de acordo com dados conhecidos da OCDE, o nível 
de despesa total com saúde face ao PIB seja, a nível internacional, relativamente 
elevado em Portugal, o nível de despesa pública – uma parte da despesa total – com 
a saúde, face ao PIB, já não o é. E que, se considerarmos o nível de despesa pública 
em saúde per capita ajustada em paridades de poder de compra, nenhum país da 
Europa desenvolvida apresenta valores de despesa em saúde inferiores ao nosso. 
Por outro lado, o quadro seguinte evidencia que, em particular, o nível de despesa 

2 Sobre a regulação das Entidades Públicas Empresariais da Saúde, consultar o artigo “Evolução recente da 

situação económico-financeira do Serviço Nacional de Saúde: enquadramento do actual contexto” (com 

Manuel Teixeira), Documento de Trabalho da Associação Portuguesa de Economia da Saúde, novembro de 

2011, Lisboa (disponível em: http://www.apes.pt/Actividades/Reposit%C3%B3riodeDocumentosdeTrabal

ho/tabid/69/Default.aspx.
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inscrito no Orçamento do Estado (OE) para o financiamento inicial do SNS, desti-
nado essencialmente a financiar os hospitais, os cuidados de saúde primários e os 
Cuidados Continuados Integrados, em 2014 era inferior a 5% do PIB, e considera-
velmente menor do que era 5 anos antes – isto para um sistema de saúde público 
que compara belissimamente a nível internacional quanto à generalidade dos re-
sultados em saúde que garante.

quadro 9.2. 10 anos de evolução do financiamento do oe para o sns

Notas:

1. Dotação inicial (DI) ajustada: DI ajustada para o efeito da alteração do financiamento 

de Sub-sistemas Públicos  (SSP) e extinção do PIDDAC

2. Fonte da Dotação Inicial do SNS (DI): ACSS ou Relatório do OE do ano correspondente. 

Valores em milhões de euros

3. DI em 2010 (e apenas nesse ano) incluiu 548,7 M€ de transferências adicionais para o SNS por conta de 3 

Sub-sistemas públicos (SSP) aos quais o SNS deixou de poder facturar prestações de saúde (ADSE, MAI, MD)  

a partir de 1.1.2010. 

4. “DI ajustada” calculada pela autora: a partir de 2010 (inclusive) exclui 548,7 M€ de transferências adicionais por 

conta de 3 SSP a quem o SNS deixou de facturar (ADSE, MAI, MD), para ser comparável com anos anteriores;  

e a partir de 2012 deixa de haver financiamento adicional de Programa de Investimento e despesas de Desenvolvi-

mento da Administração Central (PIDDAC) para o SNS, passando o orçamento de investimento a ser financiado a 

partir da DI, pelo que se adicionou o valor do PIDDAC nos anos anteriores. 
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5. Fonte da série PIB preços correntes (2011-13: provisório / estimado): INE, contas nacionais (2005-2013) 

www.ine.pt, atualizada em 11.10.2014. Valor do PIB estimado pela autora para 2014 

c/variação prevista no Relatório do OE 2014, p.18 (+0,8%), consultado em 22.10.2013.

Note-se também que se considerarmos a dotação de financiamento inicial do 
SNS do OE nos últimos 5 anos, a mesma foi reduzida em valor absoluto de cerca de 
8.100 milhões de euros em 2009 para cerca de 7.582,1 M€ em 2014, menos cerca 
de 518 M€, estando em 2014 a níveis absolutos inferiores aos de 2006 (embora 
assegurando mais, e mais diversas, prestações de saúde). Todavia, se considerar-
mos uma alteração estrutural em 2010 que basicamente passou a responsabilizar 
o SNS por financiar cuidados de saúde a doentes que antes eram financiados por 
subsistemas Públicos (SSP), em especial pela ADSE, bem como o efeito da extinção 
do PIDDAC, verificamos que a redução ajustada (real) do financiamento inicial do 
OE para o SNS foi superior a 1.100 M€ entre 2009 e 2014. É um facto que em vários 
destes anos foi necessário alocar financiamento adicional aos Hospitais, através de 
orçamentos retificativos, atenta a insuficiência do financiamento inicial, mas tal 
não tem, em nossa opinião, qualquer efeito incentivador de eficiência na gestão 
micro dos recursos hospitalares, sendo, ao invés, profundamente distorcedor de 
qualquer lógica de gestão empresarial que se pretenda aprofundar.

Ora, o nosso argumento é que resulta evidente que tais factos, com enorme 
impacto no financiamento dos Hospitais do SNS, pressionaram a sua redução de 
custos (que aliás, se verificou3) e o aumento da eficiência no sector, mas explicam 
também a explosão do endividamento comercial do sector hospitalar do SNS desde 
2010, que nem a posterior Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso4, sob 
ameaça de responsabilização criminal dos gestores hospitalares, conseguiu travar.

Os dados recentes que têm sido trabalhados pela autora apontam para uma 
situação económica e financeira de insustentabilidade do SNS e tornam inques-
tionável o facto de a redução do nível de financiamento inicial agregado do SNS ter 
tido forte impacto no seu endividamento desde 2010.

Em conclusão, questiona-se se serão essencialmente os fatores relacionados 
com falta de capacitação e/ou insuficiência de mecanismos de controlo da gestão 
ao nível micro, os que melhor explicam o forte crescimento do endividamento 

3 Para uma análise dos elementos relativos à situação económico-financeira recente do SNS pode ser consulta-

da a comunicação da autora na Sessão Comemorativa dos 35 anos do SNS do Congresso Democrático das Alternativas, 

em 15 de março de 2014, disponível em: http://www.congressoalternativas.org/2014/02/apostar-na-saude-

-preparar-o-futuro.html 
4  Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.
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comercial dos Hospitais nos últimos anos, e, em geral, a sua actual trajectória de 
insustentabilidade económico-financeira, ou se há que considerar a importância 
do grau explicativo dos fatores de nível regulatório e de nível macroeconómico, 
este relacionado com a insuficiência do nível de financiamento do SNS atentas as 
prestações de saúde que exigimos ao SNS que assegure. A nossa perspetiva é que 
é essencial ponderar também estes últimos dois fatores, por se identificarem, no 
momento presente, problemas de complexa resolução aos três níveis.
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