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Sumário Executivo
Os últimos anos em Portugal têm marcado o sector da Saúde quer com alterações na sua envolvente,
quer com decisões políticas que têm em muito contribuído para a mudança das condições de actuação
dos vários stakeholders do sector.
A saúde em Portugal e nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde
(SNS) está a passar por uma forte reforma assente em três pilares
distintos:
n Organização do Sistema;
n Financiamento;
n Política do Medicamento.

intervenientes do mercado e na sua capacidade de elaborar
uma estratégia de longo prazo que tenha aplicação prática
no contexto político do momento. Paralelamente, surge um outro
problema neste contexto, que se prende com o tempo dispendido
até à operacionalização de qualquer medida e que é motivado
quer pelo demorado ciclo de tomada de decisão, quer pela
instabilidade que caracteriza esse mesmo processo.

Esta reforma, embora específica do SNS, tem impacto em todo
o sector, privado, social ou público e surge na sequência
dos problemas que se têm vindo a verificar e que têm constituído
as principais condicionantes da tomada de decisão por parte
dos vários stakeholders.

Adicionalmente e apesar de ser um sector onde a actividade
é maioritariamente pública, a saúde em Portugal está a começar
a ser trabalhada por grupos privados. No entanto, não existe
uma definição clara do papel dos privados na prestação de cuidados
face à oferta disponibilizada pelos prestadores públicos.

A inconstância na Política da Saúde em Portugal

A ruptura “aceite” do modelo de financiamento
do SNS

Os problemas na política da saúde trespassam fases que vão desde
a tomada de decisão até à sua operacionalização:
n Decisão: As políticas em saúde são fortemente dependentes do
perfil das pessoas que ocupam os lugares de decisão, sendo a
tomada de qualquer decisão o resultado de um jogo de influências personalizado de um lado pela pessoa que ocupa o cargo de
Ministro (independentemente do partido político) e por outro
pelas corporações que possuem um elevado poder de influência;
n Operacionalização: apesar do Plano Nacional de Saúde
constituir uma ferramenta útil na compilação de problemas,
objectivos e programas de saúde é necessário garantir a sua
utilidade na definição do processo e dos alvos de investimento
dos recursos nacionais em saúde. O actual problema reside em
garantir a capacidade de canalizar recursos nas áreas definidas
como estratégicas. Esta lacuna tem fortes impactos nos vários

A pressão sobre o modelo de financiamento dos custos em saúde
tem sido motivada por razões distintas, como:
n O envelhecimento da população que conduz a um aumento
da procura de cuidados de saúde;
n O aumento da população reformada e a consequente redução
das contribuições em impostos e das quotizações para
subsistemas de saúde;
n O desenvolvimento das tecnologias de diagnóstico e tratamento,
que pelo seu carácter inovador são mais caras;
n A melhoria das acessibilidades a cuidados de saúde, num sector
onde a oferta induz a procura;
n A atitude “custo zero” devido à cobertura universal
das necessidades.
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Esta situação transporta o Serviço Nacional de Saúde e o seu
modelo de financiamento para uma situação com graves
problemas de sustentabilidade financeira a médio e longo prazo.
Este é um problema efectivo, a necessitar de resolução, mas em
confronto permanente com a política de saúde de curto prazo
que tem prevalecido no passado, dificultando a tomada
de decisões a este nível.

A incipiente gestão de recursos em Saúde
A gestão de recursos em saúde em Portugal apresenta um conjunto
de pontos críticos que não só tem impacto sobre a produtividade do
sistema, como também sobre os níveis de utilização e eficiência que
se incute ao mesmo.
Em termos de gestão de recursos financeiros, importa salientar
pontos críticos como:
n A inexistência de uma filosofia de gestão nos vários serviços que
compõem o SNS, o que se revela quer pela falta de flexibilidade
da gestão (muitas vezes condicionada pelas práticas da
Administração Pública) quer pela falta de compromisso e
responsabilização pelos objectivos da organização;
n A lacuna existente em termos de sistemas de informação, não só
sistemas que asseguram a informação de gestão necessária de
forma rigorosa e atempada, como também sistemas de
informação de suporte à actividade assistencial e que favorecendo
a troca de informação intra e inter unidades de saúde, podem
contribuir para a eliminação de actividades redundantes e de
produção duplicada.
Na área de gestão de recursos humanos, é importante salientar:
n A distribuição assimétrica de profissionais de saúde ao longo do
país, o que se traduz em défices de recursos em determinadas
zonas;
n O facto de muitos profissionais de saúde optarem por trabalhar
numa pluralidade de locais, o que se traduz em perdas de horas
produtivas em deslocações, desgaste físico, uma maior limitação
na planificação de tarefas e uma redução na capacidade de
organização do trabalho programado por parte dos profissionais.
Estas situações têm como consequências: significativas listas de
espera para consultas, portugueses sem médicos de família,
urgências caóticas e um nível de satisfação dos utentes muito
reduzido.
Adicionalmente é importante salientar o facto de em saúde e no
sector público, ainda não terem sido postos em prática os
mecanismos adequados para proporcionarem um aumento de
produtividade dos recursos, dos quais são exemplo os sistemas de
incentivos e de avaliação de desempenho.
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A incorrecta prestação e consumo de Saúde em
Portugal
São variadas as características do sector da saúde em Portugal que
causam problemas quer na área da prestação de cuidados de saúde
quer no consumo dos mesmos:
n A prestação de cuidados de saúde em Portugal é caracterizada
por uma falta de articulação entre os diversos níveis da prestação,
pela complexidade e burocracia da sua organização, pela falta de
planificação e investimento contínuo em prevenção e educação
para a saúde e por uma oferta pouco adaptada às necessidades
reais, nomeadamente em áreas como os cuidados primários
e continuados;
n Já na área do consumo em saúde, há a salientar a não percepção
dos custos envolvidos na saúde por parte da população,
assumindo que o direito a um serviço de saúde tendencialmente
gratuito é razão justificativa para a utilização indiscriminada do
mesmo. Associado a esta característica, surge o mau consumo
dos serviços de saúde, quer em termos de cuidados de saúde
propriamente ditos, quer em medicamentos. Por último há que
salientar a inexistência de um processo único do utente, que
aporta consequências nos consumos em saúde, nomeadamente
no que diz respeito a meios complementares de diagnóstico
e terapêutica.

Desafios para os stakeholders
Os principais desafios que se colocam nos próximos anos aos
stakeholders do sector da saúde são vários e de diversos níveis.
No entanto qualquer um dos desafios apresentados e o sucesso
de qualquer tentativa de operacionalização dos mesmos depende
fortemente da consistência e coerência temporal das medidas, uma
vez que muitas são de médio e longo prazo. Desta forma, torna-se
imperativo a definição de um pacto de regime que garanta a
continuidade das políticas em saúde, independentemente do
partido político no poder, pois só assim poderão ser desenvolvidas
reformas estruturantes no sistema.
Definição de um novo modelo de financiamento
Num cenário de insustentabilidade do actual modelo de
financiamento do Serviço Nacional de Saúde, é importante encetar
uma reflexão profunda sobre os mecanismos existentes para
promover a inversão desta tendência. Estes mecanismos poderão
passar por soluções várias, como:
n nas fontes de financiamento: através do aumento dos impostos,
dos prémios de seguro e dos pagamentos suportados pelo Utente
no momento do consumo;
n nos pagamentos a fornecedores de bens e serviços e de mão de
obra, através do aumento da eficiência e da racionalização da
oferta.
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Implementação da livre escolha por parte do Utente
A implementação de uma solução que promova a livre escolha do
prestador de cuidados de saúde, por parte do Utente, constitui uma
variável importante na promoção da eficiência do sector e do
estímulo da verdadeira competitividade. No entanto a concessão
deste tipo de liberdade implica a definição à priori de limitações que
permitam criação de espaço para a regulação efectiva do sector e
para o controlo do tipo de serviço prestado.
Optimizar os gastos em medicamentos
Dada a importância que os medicamentos têm no processo de
prestação de cuidados de saúde, quer pelo tipo de benefícios que
aportam (a diversos níveis, como a redução de tempos de
internamento, aumento da qualidade de vida na doença, redução
do tempo de recuperação, etc.) quer pelo volume de gastos que
representam, é importante encetar medidas que promovam a
racionalização na sua utilização e aquisição, como:
n A criação de Centrais de Compras de medicamentos que
permitem alinhar o tipo de produto a ser adquirido e simultaneamente beneficiar das vantagens que as grande quantidades
implicam em termos de economias de escala;
n A veiculação de guidelines de prescrição que não só contribuem
para o objectivo de uniformização das compras entre as
instituições do SNS, como concorrem para a criação de padrões
de qualidade do serviço prestado semelhantes, reduzindo
a necessidade dos médicos praticarem uma medicina defensiva
e alinhando as características em termos dos diferentes tipos de
cuidados prestados;
n O incentivo ao consumo de medicamentos genéricos, mercado
este que de acordo com as tendências verificadas em países como
EUA e Alemanha apresenta potencial de crescimento;
n A definição de um processo consistente e justificado de
descomparticipação de medicamentos, acompanhado de estudos
em termos dos impactos sociais destas medidas, por forma a
evitar consequências negativas em termos da acessibilidade da
população aos medicamentos;
n A criação de mecanismos e sistemas de informação que permitam
um maior controlo sobre o consumo de medicamentos;
n Base de dados de medicamentos e consumos única para o SNS;
n Sistema de apoio à prescrição médica com informação detalhada
sobre medicamentos, preços e níveis de comparticipação.
Promoção do planeamento e actuação estratégica em saúde
Num contexto de contenção de custos e promoção do uso eficiente
dos recursos, o planeamento estratégico revela-se como uma
ferramenta chave, garantindo a definição de objectivos estratégicos
a longo prazo e a consequente submissão de todas as políticas e
programas definidos aos objectivos estabelecidos. Só assim se
criarão as condições para o aparecimento de stakeholders com visão
de longo prazo e com atitudes de investimentos sustentados e não
meramente oportunistas, ou seja, actuando como verdadeiros
parceiros no sector.
Promoção da utilização de sistemas de informação em saúde
Na prossecução de objectivos de eficiência, a definição de políticas
de investimento canalizadas para os sistemas de informação
revela-se como uma etapa intermédia, por forma a promover
e apoiar a contenção de custos, a melhoria da acessibilidade
a cuidados de saúde e a oferta de um serviço integrado ao Utente.
Um dos pilares fundamentais neste domínio é a interoperabilidade
dos sistemas de informação das diversas entidades do SNS, por
forma a obter a partilha de informação, nomeadamente de
consumos, em tempo real.

Promoção da cultura de gestão no sector
A promoção da cultura de gestão no sector da saúde apresenta-se
como uma etapa importante para o aumento da sua eficiência,
optimizando a utilização de recursos e flexibilizando os processos de
gestão inerentes. Neste âmbito, a formação dos gestores em
liderança e gestão de pessoas torna-se um aspecto chave.
Promoção da Inovação
Portugal deverá definir uma estratégia de apoio e incentivo à
inovação e investigação nacional desde que aplicada a fins práticos
e com possíveis utilizações reais. Esta promoção da inovação será
um ponto fulcral no âmbito de uma estratégia de fixação da
Indústria Farmacêutica em Portugal, indústria geradora de riqueza e
empregadora de mão de obra especializada. Esta estratégia assume
especial relevância no cenário de alargamento da União Europeia,
onde países com elevadas qualificações de recursos e preços de
mão-de-obra competitivos começam a ser uma ameaça.
Criação de uma política de recursos humanos em Saúde
O sector da saúde está essencialmente assente em mão de obra
qualificada, no entanto esta é caracterizada por uma reduzida
motivação e em alguns casos reduzida eficiência. Assim, é
imperativo que o SNS reveja as suas políticas de recursos humanos
por forma a incluir e operacionalizar conceitos como a dedicação
plena dos recursos, esquemas de incentivos e formação contínua
dos profissionais.
Educação do Utente
O utente é um dos decisores finais do consumo em saúde, uma vez
que é este que toma a iniciativa e decisão de procurar um prestador
de cuidados de saúde e, numa segunda fase, é o mesmo utente que
decide o grau efectivo de adesão ao tratamento prescrito. Desta
forma revela-se como essencial actuar sobre o utente de forma a
garantir uma cada vez melhor utilização dos recursos em saúde:
n Educar os utentes para hábitos promotores de saúde;
n Formar os utentes na prevenção;
n Consciencializar a população para os custos da saúde através
da veiculação da informação dos gastos reais de cada utente
em saúde;
n Campanhas de sensibilização para incutir racionalização no
consumo de saúde.
Melhorar a acessibilidade
Apesar de disperso geograficamente pelo território nacional e
prestando um serviço tendencialmente gratuito, o Serviço Nacional
de Saúde apresenta características que o distanciam da população,
como a burocracia, a complexidade e a falta de articulação entre
os diferentes níveis de cuidados. Para tal é importante promover
a proximidade entre prestadores e destes junto dos Utentes,
através de:
n Incentivos à criação de modelos de articulação entre os vários
níveis de cuidados de saúde e de que são exemplo as Unidades
Locais de Saúde;
n Definição de esquemas de gestão conjunta de recursos;
n Definição de um esquema de prestação de apoio/ consultoria
de médicos especialistas nos centros de saúde;
n Implementação/ integração de sistemas de informação com vista
à partilha de informação quer administrativa, quer assistencial;
n Introdução da liberdade de escolha do prestador por parte
do Utente.
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Introdução
A Saúde em Portugal está em transformação, tanto no plano
estratégico, envolvendo o Estado, a população, entidades pagadoras
(subsistemas e seguradoras), empresas do sector e profissionais de
saúde, como no plano operacional, afectando processos de negócio,
recursos humanos e sistemas de informação.
Muito embora a prestação do Serviço Nacional de Saúde em
Portugal tenha melhorado ao longo das três décadas da sua
existência verificam-se neste momento muitas incógnitas
relativamente ao futuro, motivadas por factores de evolução
distintos como:

Face a este contexto de mudança, a Deloitte decidiu elaborar um
estudo sobre o Sector da Saúde em Portugal particularizando um
especial enfoque no subsector do medicamento. O enfoque nesta
área é essencialmente motivado pela recente política do
medicamento que incutiu novas dinâmicas no mercado, gerando e
justificando esta iniciativa de reflexão. No entanto não pretendemos
deixar de olhar para a saúde em Portugal como um todo, pelo que
este estudo visa a caracterização das tendências genéricas do sector,
sistematizando os impactos e desafios que se colocarão a todos os
seus intervenientes nos próximos anos, tanto consumidores como
reguladores, empresas farmacêuticas, entidades pagadoras, etc.

n A progressiva sofisticação e evolução da oferta pública e privada
de cuidados de saúde;
n A crescente procura por parte de uma população cada vez mais
exigente e em média mais idosa;
n O ciclo da inovação tecnológica cada vez mais curto mas também
mais complexo e com custos mais elevados;
n O constante constrangimento financeiro que as organizações de
saúde enfrentam no dia a dia.

Não pretendemos com este estudo, fazer uma análise exaustiva
sobre a saúde em Portugal nos dias de hoje e sobre os seus possíveis
cenários de evolução, queremos sim promover uma reflexão sistematizada sobre as principais características do mesmo, confluindo
num só documento os contributos de vários representantes do
sector. Não é objectivo deste documento olhar para o Serviço
Nacional de Saúde per si, mas sim olhar para os vários intervenientes
e perceber as dinâmicas futuras da sua actuação.
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Metodologia
Na elaboração do presente estudo a abordagem definida procurou ir
de encontro a um dos objectivos primários do estudo, que era
proporcionar um visão global do sector da saúde, identificando
os impactos e os desafios para cada grupo de stakeholders ou
intervenientes do sector. Assim e numa fase preparatória,
começámos por identificar os vários grupos e subgrupos de
stakeholders, constituindo uma matriz que passou a ser utilizada
como a base de qualquer análise sectorial realizada.

Figura 1 – Metodologia utilizada

A metodologia seguida no presente estudo, passou por cinco fases
complementares, que se desenrolaram entre Fevereiro
e Junho de 2004:
n Desk Research – esta fase do trabalho permitiu à equipa reunir
um conjunto disperso de informação, enriquecendo o seu
conhecimento sobre o sector e desta forma preparar as
entrevistas com o painel de stakeholders definido;
n Entrevistas com Stakeholders – uma vez sistematizadas as
principais questões, a equipa encetou a fase de entrevistas a um
painel de 61 personalidades, representativas dos vários
intervenientes do sector (vide Anexo 1);
n Caracterização do Sector da Saúde – com base na informação
recolhida durante as fases anteriores, foi efectuado um
diagnóstico resumo da situação actual do sector e que serviu de
base à reflexão e análise das fases seguintes;
n Definição das principais tendências – a análise das
características actuais, das correntes e perspectivas de evolução
que os vários interlocutores definiram como tendência e das
evoluções ocorridas em outros países do mundo, permitiu-nos
sistematizar as principais tendências de evolução do sector,
identificando o impacto para cada grupo de stakeholders;
n Identificação dos principais desafios – esta última fase teve
como resultado final a identificação dos grandes desafios futuros
do sector, assim como a contribuição possível de cada grupo de
stakeholders.
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Os Stakeholders da Saúde
em Portugal
Com a Constituição da República aprovada em 1976, foi criado
um Serviço Nacional de Saúde universal e gratuito de modo a
proporcionar a todos os cidadãos o direito à protecção de saúde
(Art. 64º da Constituição Portuguesa). Tal modelo e seus
instrumentos práticos, foram posteriormente definidos através da
Lei nº 56/79 de 15 de Setembro. Actualmente, e como pedras
basilares do sector da saúde e de todo o sistema de prestação de
cuidados médicos encontram-se as instituições do Serviço Nacional
de Saúde (SNS) de cuidados primários - Centros de Saúde, e as
instituições de cuidados secundários e terciários – as unidades
hospitalares. Coadjuvando e coabitando com estas instituições
públicas encontramos entidades privadas de saúde que, apresentando diferentes tipologias tais como Hospitais e Clínicas Privadas,
Farmácias e Serviços de Diagnóstico e Apoio Médico, complementam o sistema português de prestação de cuidados de saúde.
O objectivo deste capítulo é identificar os diferentes intervenientes
do sector, evidenciando desta forma os seus principiais papéis.
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(1)

Figura 2 – Principais intervenientes do sector da saúde em Portugal

Legisladores
No que diz respeito à política de saúde, o processo legislativo está
centrado essencialmente no partido que está no Governo quer
através de diplomas emanados no exercício do seu poder legislativo,
quer através de projectos de diploma que coloca para aprovação na
Assembleia da República.

Reguladores
Dada a especificidade do sector da saúde, o seu planeamento
e regulação assumem um papel fundamental para a garantia da
universalidade do acesso e para a protecção dos doentes. Assim,
são vários os órgãos de tutela Europeia ou Nacional que intervêm
no sector:

Durante a actual legislatura temos assistido ao lançamento de um
conjunto de medidas reestruturantes do sistema, permitindo antever
que nos períodos mais próximos a intensa actividade legislativa irá
abrandar dando lugar a um período de regulamentação e
operacionalização das leis aprovadas.

n O Ministério da Saúde, através da sua estrutura, nomeadamente a
Direcção Geral de Saúde e as Administrações Regionais de Saúde,
é responsável pela gestão de alto nível dos investimentos e pela
gestão dos recursos humanos e financeiros. Cumulativamente,
compete ao Ministério e à sua estrutura organizativa o

(1)

Análise Deloitte 2004
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estabelecimento e manutenção de regras de funcionamento de
todo o sistema, assim como a avaliação da performance do
mesmo;
n A Entidade Reguladora da Saúde que tem como funções, garantir,
num ambiente de rede de prestadores com motivações de
eficiência e competitividade, a equidade e qualidade no acesso a
serviços de saúde;
n O Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED),
responsável pela aprovação de todos os fármacos introduzidos no
mercado, pela supervisão das farmácias e adicionalmente pelo
controle do equipamento e produtos médicos.
No sector do medicamento participam com intuitos de regulação,
ainda organismos como:
n DGE – Direcção Geral da Empresa - que assume dois papéis
distintos: (i) acompanhamento e apoio da indústria, comércio e
serviços segundo uma óptica sectorial e (ii) fixação de preços dos
(2)
medicamentos e respectiva revisão ;
n INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial – que tem por
objecto a protecção e a promoção da Propriedade Industrial, quer
a nível nacional quer internacional, de acordo com a política de
modernização e fortalecimento da estrutura do tecido industrial
(3)
português .
Adicionalmente e na área do medicamento também há lugar à
participação de uma entidade reguladora europeia:
n EMEA – European Agency For The Evaluation Of Medicinal Products –
que se encarrega da promoção e protecção da saúde pública através
(4)
da avaliação e supervisão dos medicamentos . A EMEA está
a ganhar relevância na avaliação de processos de autorização
de introdução no mercado, nomeadamente dos medicamentos
de biotecnologia e inovação, garantindo através de um processo
centralizado de autorização a concessão do direito de introdução
de um medicamento em todo o mercado da União Europeia.
Financiadores
Os financiadores dos cuidados de saúde em Portugal podem ser
divididos em grandes grupos:
n O Estado, o principal financiador, enquanto entidade que
assegura o direito de acesso a cuidados de saúde previsto na
Constituição e que actualmente se pretende assumir
essencialmente como pagador, havendo uma separação clara
entre as funções de pagador e prestador;
n Os subsistemas e seguros de saúde, que através das
quotizações ou prémios pagos pelos utentes e/ ou pelas entidades
patronais, asseguram parte dos encargos financeiros inerentes à
prestação numa óptica complementar ao financiamento
assegurado pelo Estado;
n Os utentes, através do pagamento de taxas moderadoras
ou co-pagamentos inerentes à utilização de determinado tipo
de serviços.

Prestadores Públicos de Cuidados de Saúde
A prestação de cuidados de saúde públicos está organizada em
três áreas distintas: cuidados primários, cuidados diferenciados
e cuidados continuados.
Os prestadores públicos de cuidados de saúde apresentam um
conjunto de características que os diferencia face à restante oferta:
n Possuem recursos humanos e materiais com uma maior variedade
e tecnicamente mais sofisticados, comparativamente com a
iniciativa privada. No entanto esta diferença tende a esbater-se,
e as ofertas tendem a ser concorrentes;
n Os hospitais são unidades tendencialmente vocacionadas para
a prestação de cuidados de saúde de urgência e internamento
(5)
(96,1% do total dos internamentos );
n Oferta em regime de monopólio, em algumas áreas de diferenciação, o que impede uma escolha livre por parte do utente,
e por outro lado reduz a motivação impulsionadora de mudanças
organizacionais indispensáveis;
n Ausência de eficiência e de padrões de qualidade com listas de
espera com níveis significativos;
n Predominância de um baixo nível de responsabilização dos
técnicos e dos gestores dos serviços, com desrespeito por regras
de pontualidade, falta de qualidade de acolhimento e de encaminhamento (fruto de uma resposta massificadora na prestação de
cuidados de saúde);
n Sub-aproveitamento e desperdício dos recursos humanos (onde se
regem por princípios básicos tais como estabilidade e prestígio),
técnicos e físicos;
n Impossibilidade dos serviços públicos seleccionarem e orientarem
a procura, essencialmente devido à descoordenação e falta de
articulação das entidades que constituem o serviço público,
nomeadamente as unidades de cuidados primários (centros de
saúde) e unidades de cuidados secundários (hospitais).
A organização vigente está actualmente a passar por uma fase de
transformação motivada pela intenção de criação e implementação
de um conceito de Rede, em que o Estado se posiciona essencialmente como financiador, que contratualiza quer com a iniciativa
privada quer com os serviços públicos os cuidados de saúde a
prestar à população.

(2)

Sítio de Internet: www.dgcc.pt, Direcção Geral da Empresa, 2004
Sítio de Internet: www.inpi.pt, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 2004
Sítio de Internet: www.emea.eu.int, European Agency For The Evaluation Of Medicinal Products, 2004
(5)
Elementos Estatísticos da Saúde, Direcção Geral da Saúde, 2000
(3)
(4)
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Prestadores Privados de Cuidados de Saúde
Até recentemente o sector privado de cuidados de saúde orientava-se
maioritariamente para o desenvolvimento de actividades ambulatórias e o fornecimento de Meios Complementares de Diagnóstico e
Terapêutica devido à falta de capacidade financeira de investimento
em meios de prestação de cuidados tecnologicamente avançados.
No entanto, nos últimos anos tem-se vindo a assistir a um crescimento da oferta privada de cuidados diferenciados (hospitais), assim
como se prevê um crescimento na área de cuidados continuados e
paliativos com diversos grupos privados e de carácter social a
desenvolverem estratégias de expansão. Os serviços de prestação de
cuidados de saúde privados asseguravam à data de 2001 cerca de
24,39% da oferta de camas em Portugal (incluindo Regiões
(6)
Autónomas) :
n Oferecem serviços mais humanizados e focados num maior
reforço das componentes hoteleiras;
n Possuem acordos com instituições e serviços do SNS, com
entidades públicas e/ou hospitais públicos, para proporcionar
serviços de saúde aos utilizadores do SNS, no exercício da
actividade de prestação de cuidados convencionados;
n Disponibilizam os seus serviços a toda a população, especialmente
ao segmento de pacientes com seguro de saúde ou pacientes
saudáveis;
n Possuem recursos humanos baseados em princípios de prestígio
social e económico, onde existe uma compensação monetária
face a generosos honorários, em função do número de actos
médicos e da sua disponibilidade;
n Têm maior flexibilidade na definição da sua oferta em termos de
cuidados de saúde;
n Têm maior flexibilidade na gestão de recursos humanos.

Entidades Prestadoras de Serviços de Transporte
em Ambulâncias
O transporte dos utentes em caso de urgência é assegurado por
associações privadas, pelos corpos locais de Bombeiros e ainda pelos
serviços internos dos hospitais. Estas instituições apresentam várias
convenções com as entidades de prestação de cuidados de saúde
públicas, sendo o seu serviço pago ao quilómetro com o preço
definido por despacho do Ministro da Saúde.
O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) é a entidade que
atribui o alvará de funcionamento às empresas e acumula as
funções de fiscalização do seu funcionamento.
Sector Social
O sector social em Portugal é fortemente representado pelas
Misericórdias, que têm um papel relevante na área da Saúde em
Portugal, posicionando-se quer como prestadores, com os hospitais
das Misericórdias, quer como educadores.
Recentemente, a União de Misericórdias Portuguesas desenvolveu
um acordo com o Ministério da Saúde, com vista à disponibilização
de 350 camas para cuidados continuados, inaugurando desta forma
a rede de cuidados continuados definida no Decreto-Lei nº 281/
2003, de 8 de Novembro e vinculando desta forma o papel
preponderante das instituições de carácter social na prestação deste
tipo de cuidados de saúde.
Comunicação Social
Ao caracterizar a Comunicação Social na área da saúde é
importante distinguir:

Farmácias
Inseridas no grupo de prestadores de cuidados de saúde,
encontram-se as farmácias de oficina como veículo único para a
dispensa de medicamentos, com excepção para medicamentos de
uso específico e cuja dispensa acontece em ambiente hospitalar
para consumo em ambulatório e que está legalmente prevista.

n A Comunicação Social de carácter generalista, com funções de
informar a população em geral sobre o impacto político, social
e económico de decisões e acontecimentos ocorridos na área;
n A Comunicação Social de orientação científica, que tem como
funções disseminar estudos e inovações de teor científico das
mais diversas áreas e por esta razão é dirigida para a população
de profissionais de saúde.

A autorização para abertura de farmácias encontra-se fortemente
regulamentada pelo Ministério da Saúde, nomeadamente em
termos geográficos e de cobertura populacional, sendo necessário
obrigatoriamente uma formação farmacêutica reconhecida para a
gestão de farmácias. No entanto esta situação tem vindo a sofrer
pressões constantes no sentido quer de liberalizar a propriedade de
farmácia, expandindo a dispensa de medicamentos às Misericórdias
e hospitais privados, quer de liberalizar a venda de medicamentos
em outros estabelecimentos, como supermercados.

Em Portugal, estes dois tipos de Comunicação Social apresentam
características muito específicas. A Comunicação Social generalista
é caracterizada por uma fraca especialização na área, não deixando
no entanto de ser uma forte força de pressão sobre o poder político.
A Comunicação Social de carácter científico é a que apresenta mais
peso, sendo no entanto a sua isenção por vezes posta em causa em
virtude do modelo de financiamento e receita da mesma, essencialmente baseada em patrocínios de empresas com interesses
económicos no sector.

Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica
Dada a inexistência no sector público de oferta suficiente de serviços
de diagnóstico e terapêutica para cuidados de saúde primários,
estes serviços de apoio médico, onde se incluem médicos
radiologistas, médicos patologistas, laboratórios de análises clínicas
e de bioquímica e terapeutas, entre outros, são prestados por
especialistas que trabalham em instituições privadas geralmente
com convenções com o SNS, com vários subsistemas e companhias
de seguros de saúde. É no entanto comum a acumulação de
funções por parte destes profissionais com posições no sistema de
saúde público.

(6)

Anuário Sanitário Portugal, Direcção Geral de Saúde, 2001
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Indústria Farmacêutica
A indústria farmacêutica tem diversos players, os quais se
posicionam ao longo da cadeia de valor consoante os diferentes
tipos de medicamentos que comercializam:

Escolas Superiores
As universidades e os institutos politécnicos são os principais
fornecedores de recursos humanos qualificados para a saúde.

n Medicamentos Inovadores ou de marca, são medicamentos de
marca que visam ser pioneiros em determinadas classes
terapêuticas ou visam melhorar medicamentos e/ou tratamentos
existentes. Desta forma, as grandes empresas multinacionais, com
papel de investigação e desenvolvimento (I&D), assumem toda a
cadeia de valor do medicamento, uma vez que são necessários
recursos e grandes economias de escala para poder fazer face aos
avultados investimentos;
n Medicamentos Licenciados, as empresas que lançam produtos
farmacêuticos, muitas vezes optam por entrar no mercado através
de parcerias com empresas já existentes no mercado, autorizando-as a produzir, comercializar ou promover os seus medicamentos (co-marketing, co-production, co-promotion);
n Medicamentos Cópia, são medicamentos idênticos a
medicamentos originais com patente, que surgiram devido à fraca
protecção de patente em Portugal (patente de processo ao invés
de patente de produto) e que tenderão a desaparecer.
A existência de uma patente de produto a partir de 1995 e a
atenção cada vez maior dos laboratórios sobre os produtos que
entram no mercado, torna mais difícil inserir cópias de medicamentos. Por outro lado, medidas legislativas recentes (Decreto-Lei
n.º 249/2003) criam condições especiais para que estes possam
passar a medicamentos genéricos até Abril de 2005. Findo esse
período o reembolso destes medicamentos será revisto;
n Medicamentos Genéricos, são medicamentos que usam as
mesmas substâncias activas que os medicamentos originais que já
não estão protegidos por patentes. Os medicamentos genéricos já
eram previstos desde 1990 (Decreto-Lei n.º 81/90), no entanto
foram as recentes políticas de racionalização de custos e a forte
promoção do seu consumo patrocinada pelo Ministério da Saúde
que contribuíram para a rápida expansão deste mercado que
passou de uma quota de mercado de 0,13% em 2000 para
(7)
6,38%, no primeiro quadrimestre de 2004, existindo a esta data
cerca de 236 medicamentos genéricos, distintos (independentemente do tipo de princípio activo).

Os últimos anos têm trazido para Portugal novas realidades e novas
características, como:

(7)
(8)

n Aumento do número de estrangeiros a ocupar posições de médicos e enfermeiros, nomeadamente espanhóis, que recorrem ao
mercado de emprego português mas que geralmente procuram
um emprego de curto prazo. Desta forma os lugares ocupados por
estrangeiros apresentam uma elevada rotatividade, pois muitas
vezes os profissionais optam por voltar para o seu país de origem;
n Início do ciclo de reforma dos médicos formados no pós 25 de Abril
de 1974, época em que os efectivos aumentaram a grande ritmo;
n O aparecimento de novas preocupações e necessidades de
formação por parte dos profissionais de saúde que começam cada
vez mais a procurar formação pós-graduada na área da gestão;
n A vontade política de aumento do número de médicos, quer
através da abertura de novas universidades, quer através do
aumento do número de vagas (o que se reflecte no aumento do
número de estudantes de medicina a uma taxa de 5,3% entre
(8)
1997 e 2001) .
Forças de Pressão
A existência de várias organizações e associações no sector da saúde
é um dos factores explicativos da existência de fortes forças de
pressão e interesses instalados. A generalidade dos agentes insere-se
em organizações associativas e deontológicas como a Ordem dos
Médicos, Ordem dos Enfermeiros, Ordem dos Farmacêuticos,
Sindicatos Profissionais (Médicos, Enfermeiros, etc), Associação
Nacional de Farmácias, Associação Portuguesa de Indústria
Farmacêutica, entre outras, com o objectivo de uma melhor defesa
dos interesses associativos e corporativos e pelo apoio técnico e
científico oferecido por estas organizações.O associativismo no lado
dos utentes e da população em geral não se reflecte na existência
de uma organização oficial de defesa dos seus interesses. No
entanto existem inúmeras instituições organizadas por patologias
que promovem e defendem os interesses específicos dos seus
associados.

Mercado Ambulatório em Portugal – Análise Deloitte, dados IMS Health Portugal, 2004
Observatório da Ciência e do Ensino Superior - Séries Cronológicas de 1997-2001
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Sector da Saúde: medidas e problemas
Esta secção tem como principal objectivo promover a reflexão sobre
os problemas da saúde em Portugal, tendo como base as opiniões
recolhidas nas entrevistas realizadas com várias personalidades do
sector. No entanto, e uma vez que a presente legislatura encetou
uma política marcada por várias reformas legislativas, consideramos
importante proceder, primeiramente, a uma análise das principais
alterações na política da saúde verificadas nos últimos anos.

A actual Política da Saúde

Assim, e num compromisso de actuar sobre alguns dos pontos
críticos do sistema e com o objectivo de criar um Serviço Nacional
de Saúde com qualidade, centrado no utente e com uma cultura de
planeamento na afectação de recursos e de gestão e liderança na
utilização dos mesmos, o Governo produziu um vasto pacote legislativo, introduzindo alterações a nível da organização e arquitectura
do Sistema, do seu Financiamento e, por último, a nível da Política
do Medicamento.
(10)

Figura 4 – Pilares da Reforma do Serviço Nacional de Saúde

Dada a universalidade do Serviço Nacional de Saúde, a política de
saúde em Portugal tem essencialmente como alvo o próprio SNS nas
suas várias vertentes de actuação: regulador, prestador, pagador.
Numa óptica de avaliação global do desempenho do SNS, podemos
utilizar dois níveis distintos de análise, ambos concorrentes para a
conclusão de que o actual sistema necessita de alterações urgentes
aos mais diversos níveis: a qualidade do serviço prestado e ganhos
de saúde obtidos, e a utilização dos recursos disponíveis numa
óptica de eficiência e optimização.
(9)

Figura 3 – Eixos de avaliação do Serviço Nacional de Saúde

Eixos

Pontos Críticos

Qualidade

– Existência de assimetrias regionais em
termos de acesso equitativo a cuidados de
saúde;
– Existência de uma camada de utentes
sem acesso a um médico de família;
– Listas de espera para cirurgia com
prazos de resposta significativos;
– Rede de cuidados continuados pouco
explorada;
– Elevado tempo de espera para consultas;
– Má organização dos serviços, com elevadas
taxas de afluência à urgência.

Utilização
de Recursos

(9)

– Crescimento dos custos em saúde;
– Inexistência de práticas de planeamento
global de recursos;
– Lacunas nos sistemas de informação;
– Recursos humanos desmotivados.

Organização do Sistema
Com vista a promover a organização da actual oferta de cuidados
de saúde e implementar na prática o conceito de “rede”, o Governo
encetou um conjunto de medidas distintas, como:
n A criação da Rede de Prestação de Cuidados de Saúde Primários,
através da reorganização dos Centros de Saúde e da introdução
de novos conceitos de gestão por forma a proporcionar a cada
cidadão o seu Médico de Família Assistente;
n A aprovação da nova Lei de Gestão Hospitalar, consagrando como
princípios a avaliação por mérito e a promoção de sistemas de
incentivos;
n Passagem de 34 dos Hospitais existentes a 31 Sociedades
Anónimas;
n Parcerias com o sector social para Hospitais da Rede de Cuidados
Continuados;
n Criação da Entidade Reguladora da Saúde.

Análise Deloitte, 2004
Análise Deloitte, 2004

(10)
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A criação deste tipo de rede visa promover a alteração do
funcionamento do sistema de saúde, de um sistema centralizado
e burocrático para um sistema aberto, onde o papel do Estado é
decisivo, mas onde existe um papel relevante para outros players.
O SNS deixaria de ser o Serviço Nacional de Saúde para passar a ser
o Sistema Nacional de Saúde. Neste sentido, a reforma passa, de
acordo com o referido acima, pela criação de 3 redes nacionais:
n Rede Nacional de Cuidados Primários, a qual poderá vir a ter uma
gestão privada, desde que seja contratualizada com o Estado.
A este nível, existem diversos tipos de entidades que poderão
assegurar a gestão dos centros de saúde, nomeadamente as
cooperativas de médicos, faculdades e autarquias;
n Rede Nacional Hospitalar, com o objectivo de criar uma oferta de
serviços, através de regimes de contratualização, que seja
operacionalizada com base em modelos de gestão privados ou
por privados, destacando-se os hospitais SA e as Parcerias PúblicoPrivadas (PPP). O objectivo é caminhar no sentido de o Estado ser
cada vez mais o financiador e menos o prestador;
n Rede Nacional de Cuidados Continuados, assente essencialmente
na iniciativa privada e social, principalmente nas Misericórdias, as
quais já possuem infra-estruturas significativas neste domínio.
Financiamento
Associado à criação do conceito de redes, surge um dos pilares
essenciais da presente reforma que é a separação formal entre a
entidade financiadora e a entidade prestadora, que no cenário
tradicional do SNS se confunde no papel do Ministério da Saúde.
Assim é com base neste objectivo de estabelecimento de uma
relação formal de cliente (Estado/ Ministério da Saúde) e fornecedor
(prestadores de cuidados de saúde inseridos no SNS) que o Governo
definiu um novo esquema de financiamento directamente indexado
à produção realizada, e cujo preço foi definido previamente.
Figura 5 – Papéis do Estado no novo modelo de Contratualização/
(11)

Financiamento

Este novo modelo de financiamento que extingue a figura dos
subsídios à exploração e define um modelo de contratualização, visa
a introdução de uma cultura/prática de gestão empresarial em todas
as unidades do SNS, incentivando a meritocracia e a produtividade.
Assim, é importante salientar o valor da monitorização da
performance das instituições, que permitirá um circuito de tomada
de decisão mais próximo das realidades financeiras e operacionais
da organização. Para tal é crucial garantir a disponibilidade e rigor
da informação produzida. Em Portugal, as graves deficiências em
termos de sistemas de informação em saúde conduzem a uma
situação de informação não atempada e pouco rigorosa,
condicionando, à partida, a qualidade das decisões tomadas.
Política do Medicamento
No âmbito das medidas de racionalização de custos, o sector do
medicamento passou no último ano por complexas alterações em
termos de orientações estratégicas e consequente regulamentação:
n Promoção dos medicamentos genéricos e implementação
da prescrição por DCI (Denominação Comum Internacional)
Através da implementação de medidas legislativas, o Governo
apoiou a introdução e o crescimento do mercado de medicamentos genéricos em ambulatório, conseguindo através de uma forte
campanha promocional criar na população médica e na comunidade a consciência do que é o genérico e da sua qualidade enquanto
medicamento. Esta política de promoção de genéricos, veio dar
relevância a medidas já anteriormente encetadas como a definição de procedimentos mais simples para a obtenção da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e a discriminação positiva
através do aumento em 10% da taxa de comparticipação dos
(12)
genéricos ;
n Implementação do Sistema de Preços de Referência
Este sistema que abarca todos os princípios activos para os quais
existem genéricos no mercado, teve como grande vantagem para
o utente a inerente redução do preço dos chamados medicamentos de marca. Este tipo de sistema, define o limite até ao qual o
Estado comparticipa o
medicamento, apostando no
favorecimento da auto regulação do
mercado, uma vez que as
companhias vão ajustando os seus
preços de forma a assegurar
determinados níveis
de vendas.
As medidas seguidas em Portugal
são em muito semelhantes às medidas já implementadas nos restantes países da Europa, onde o conceito de sistema de saúde universal
tem conduzido o próprio sistema a
situações financeiras de ruptura.

(11)
(12)

Análise Deloitte, 2004
Decreto-Lei nº118/92 de 25 de Junho e posteriores diplomas de alteração: DL nº 305/98 de 7 de Outubro, DL nº 205/2000 de 1 de Setembro
e DL nº90/ 2004 de 20 de Abril
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(13)

Figura 6 – As principais medidas de contenção de custos em medicamentos

(13)

País

Medidas implementadas/Promoção dos genéricos

Alemanha

Implementação do Sistema de Preços de Referência;
Definição de limites de prescrição – Esta medida impõe limites globais e regionais aos gastos com
medicamentos. O valor de limite é calculado de acordo com dados históricos, se esse limite for ultrapassado,
as Associações Regionais (de médicos) pagam sanções proporcionais ao valor em excesso
(podendo chegar ao valor global);
Partilha de custos – Esta medida levou ao co-financiamento dos medicamentos, através do pagamento de
uma parcela pelos pacientes, de acordo com o tamanho das embalagens dos medicamentos, com a
existência ou não de preço de referência e com o custo.

Espanha

Implementação de um Sistema de Preços de Referência;
Promoção dos Genéricos;
Lista negativa de medicamentos;
Orçamentos individuais de prescrições (para os médicos) com o comparativo individual dos padrões de
prescrição (para apelar à consciencialização dos custos);
Redução das margens médias dos distribuidores e ainda um limite máximo dos lucros destes.
Acordo com as farmacêuticas, as farmácias, os distribuidores sobre um limite aos custos de
produtos farmacêuticos em que estes suportam os custos se o aumento exceder uma dada percentagem do
PIB nominal ajustado a algumas variáveis.

França

Definição de um tecto máximo para as despesas em medicamentos, se este for ultrapassado as
farmacêuticas pagarão a diferença a fundos de doença;
Revisão dos escalões de reembolso dos medicamentos, em que aqueles assinalados como
“insuficientemente úteis” deixarão de ser comparticipados;
Promoção do uso dos genéricos.

Reino Unido

Lista negativa de medicamentos;
Comparticipação de determinados medicamentos exclusivamente quando
estes são prescritos por especialistas;
Distribuição regular de panfletos e publicações onde são comparados custos e benefícios
de medicamentos do mesmo grupo terapêutico.

Itália

Definição de um tecto de despesas em medicamentos, o qual é definido todos os anos; se a despesa em
medicamentos ultrapassar esse valor, os farmacêuticos, distribuidoras e companhias farmacêuticas
reembolsam 60% desse montante ao Estado;
Os preços dos medicamentos são estabelecidos livremente sem ultrapassar uma média europeia;
Implementação de um sistema de Preços de Referência.

Health Systems in Transition (1999-2001); Euro Observer (2003); Observatório Europeu para os Sistemas de Saúde
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Problemas Actuais do Sector
Durante a fase de entrevistas realizadas no âmbito do presente estudo,
foi solicitado aos vários interlocutores e intervenientes no sector que

enumerassem aqueles que para si eram os principais problemas da
saúde em Portugal. Como resultado, obtemos o seguinte gráfico:

(14)

Figura 7 – Problemas do sector da Saúde
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(14)
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Como se pode verificar as respostas obtidas apresentam um
relevante consenso, colocando a maioria dos problemas identificados
num dos quatro pilares que definimos para efeitos de sistematização:
(15)

Figura 8 – Problemas do sector da Saúde – 4 pilares de análise

monitorizar o retorno destes investimentos. Esta lacuna tem fortes
impactos nos vários intervenientes do mercado e na sua capacidade
de elaborar uma estratégia de longo prazo que tenha aplicação
prática no contexto político do momento;
n Apesar de ser um sector onde a actividade é maioritariamente
pública, a saúde começa a ser abordada e trabalhada por grupos
privados. No entanto, não existe uma definição clara do papel dos
privados na prestação de cuidados face à oferta disponibilizada
pelos prestadores públicos. Esta indefinição de papéis, direitos e
obrigações revela-se como uma dificuldade adicional para a
expansão do mercado privado no sector da saúde em Portugal
num contexto de promoção das redes de cuidados e da criação de
um sistema de saúde mais competitivo, dando primazia ao utente
nos contextos de acessibilidade e qualidade dos serviços prestados;
n Adicionalmente, o Estado tem vários papéis no sector da saúde,
sendo simultaneamente prestador, financiador e regulador. Esta
multiplicidade de papéis gera conflitos de interesse, não
promovendo a optimização da rede existente.

PILAR: A Política da Saúde

PILAR: Financiamento do Sistema

Os problemas relativos à política de saúde em Portugal trespassam
dimensões distintas:

O Serviço Nacional de Saúde, como sistema de previdência, e o seu
inerente modelo de financiamento apresenta actualmente graves
problemas de sustentabilidade financeira a longo prazo. Este facto é
justificado pela escalada dos gastos em saúde, que apesar de em
termos per capita serem valores reduzidos quando comparados com
os restantes países Europeus, se analisados em percentagem relativa
ao PIB apresentam valores acima da média europeia, revelando um
forte esforço do sector público em assegurar o acesso e a prestação
a cuidados de saúde.

n A definição de políticas de saúde em Portugal resulta de um jogo
distinto de influências personalizado de um lado pela pessoa que
ocupa o cargo de Ministro e de outro pelas corporações que possuem
um elevado poder de influência. As questões relativas à legislação e
regulamentação em saúde, são alvo de inúmeras discórdias quer entre
os diversos sectores partidários, quer entre os membros do mesmo
partido conduzindo a que as reformas legislativas sejam altamente
dependentes do perfil das pessoas que ocupam as cadeiras de
decisão. Adicionalmente, Portugal
apresenta no sector da saúde um
conjunto de corporações de profissionais com elevado peso e poder e que
exercem fortes influências sobre a
tomada de decisão. Este cenário
aporta como principais consequências
uma forte inconsistência política e uma
impossibilidade de planeamento de
longo prazo;
n Associado ao cenário de inconsistência
política que caracteriza este sector,
surge como tentativa de resolução de
um problema relativo à falta de
planeamento estratégico, o
lançamento do Plano Nacional de
Saúde 2004-2010. Este plano define as
metas a atingir a longo prazo,
definindo Orientações para Ganhos
em Saúde, Orientações para a Gestão
da Mudança e Orientações para
garantir a execução do Plano. É nesta
última dimensão que surgem os
maiores problemas, uma vez que apesar do Plano Nacional de Saúde
constituir uma ferramenta útil na compilação de problemas,
objectivos e programas de saúde é necessário garantir a sua utilidade
na definição do processo e dos alvos de investimento dos recursos
nacionais em saúde. O actual problema reside em garantir a capacidade de canalizar recursos nas áreas definidas como estratégicas e em
(15)
(16)

(16)

Figura 9 – Comparação internacional dos gastos em saúde

As razões que justificam a pressão crescente sobre o financiamento
dos custos de saúde são várias, entre elas:
n O envelhecimento da população que conduz a um aumento da
procura de cuidados de saúde;
n O aumento da população reformada e a consequente redução

Análise Deloitte 2004
Dados Organização Mundial de Saúde (OMS), 2001
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(17)

das contribuições em impostos e das quotizações para
subsistemas de saúde;
n O desenvolvimento das tecnologias de diagnóstico e tratamento,
que pelo seu carácter inovador são mais caras;
n A melhoria das acessibilidades a cuidados de saúde, num sector
onde a oferta induz a procura;
n A atitude “custo zero” devido às coberturas universais das
necessidades.

Figura 10 – Evolução da Dívida Hospitalar à Indústria Farmacêutica

A dificuldade de financiamento no sector da saúde tem contribuído
em grande medida para um esforço elevado na contenção da
despesa sem uma acção efectiva na redução dos custos, muitas vezes
em resultado de medidas de curto prazo e não de uma estratégia
concertada de contenção de custos de saúde a longo prazo. Assim,
algumas medidas surgem de forma arbitrária e têm muitas vezes
impactos significativos para os stakeholders do sector, que não têm
o tempo de ajustamento que seria desejável em alguns casos.

PILAR: Gestão de Recursos
A correcta gestão de recursos revela-se como outro problema grave
no sector da saúde em Portugal e que deve ser analisado quer na
vertente da gestão dos recursos financeiros, quer na vertente da
gestão de recursos humanos.
Gestão de Recursos Financeiros
n Como foi acima descrito, Portugal tem vivido uma situação de
gastos crescentes em saúde, levando a um consequente aumento
do peso da saúde na estrutura do Orçamento de Estado e
confirmando a insustentabilidade a longo prazo do actual modelo
de financiamento. Assim, as políticas de saúde devem apostar em
dois objectivos distintos: por um lado conter o ritmo crescente dos
custos, e por outro promover a eficiência dos serviços de saúde, de
forma a aumentar a produtividade dos recursos investidos. No
caminho para a promoção da eficiência, revela-se como igualmente
importante a definição de esquemas de avaliação de potenciais
investimentos versus os ganhos em saúde que os mesmos originam,
e que se conhecem como marginalmente decrescentes;
n Já nas organizações hospitalares, assiste-se à prática de preços
elevados nos fornecimentos de serviços e bens (nomeadamente
medicamentos e material de consumo clínico) e simultaneamente
díspares entre organizações. Por outro lado, assiste-se ao valor
crescente da dívida hospitalar à Indústria Farmacêutica, o qual
representa uma característica relevante do sistema hospitalar
português. O aumento constante do prazo médio de pagamentos a
fornecedores estimula as empresas fornecedoras a aumentarem o
preço no momento da aquisição, para desta forma recuperarem
alguns dos encargos financeiros inerentes à demora no pagamento;
n Outro problema na área de gestão dos recursos financeiros
prende-se com a inexistência de uma filosofia de gestão nos
vários serviços que compõem o SNS, o que se revela quer pela
falta de flexibilidade da gestão (muitas vezes condicionada pelas
práticas da Administração Pública) quer pela falta de compromisso
e responsabilização pelos objectivos da organização;

(17)

Apifarma, Indústria em Número, 2003
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n Aliada à necessidade de promoção da eficiência, é relevante
chamar a atenção para a lacuna existente em termos de sistemas
de informação, não só de sistemas que asseguram a informação
de gestão necessária, de forma rigorosa e atempada, como
também sistemas de informação de suporte à actividade
assistencial e que favorecendo a troca de informação intra e inter
unidades de saúde, podem contribuir para a eliminação de
actividades redundantes e de produção duplicada.
Gestão de Recursos Humanos
No que diz respeito à quantidade de recursos humanos em saúde
existem dois pontos que devem ser analisados:
n O primeiro prende-se não com a falta de profissionais de saúde, mas
sim com a sua distribuição assimétrica ao longo do país. Portugal
possui uma distribuição muito assimétrica dos profissionais de saúde
(médicos e enfermeiros) o que se traduz em elevados rácios de
cobertura em determinadas zonas do país face a rácios quase nulos
em zonas do país mais interiores e menos desenvolvidas;
n O segundo ponto está relacionado com a forma de distribuição
do tempo de trabalho dos profissionais de saúde nas estruturas
do SNS. Os factores que condicionam este ponto são vários:
(i) O regime de não exclusividade; (ii) o preço da medicina privada
em Portugal, (iii) o reduzido benefício (em termos comparativos)
da adopção de um regime de exclusividade e (iv) a não existência
de profissionais de urgência o que obriga os médicos a despenderem semanalmente horas nesta função, reduzindo o tempo
dedicado à actividade programada. Assim, muitos profissionais
optam por trabalhar numa pluralidade de locais, o que se traduz
em perdas de horas produtivas em deslocações, desgaste físico,
uma maior limitação na planificação de tarefas e uma redução na
capacidade de organização do trabalho programado por parte
dos profissionais médicos;
n No que diz respeito à gestão dos Recursos Humanos, ainda não
foram colocados em prática os instrumentos adequados para
proporcionarem um aumento de produtividade, nomeadamente
os sistemas de avaliação e de incentivos.
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(18)

Figura 11 – Distribuição dos médicos

(19)

e Enfermeiros

cuidados continuados é insípida e muito dependente do tipo de
organização regional que as várias Unidades de Saúde criam entre
si, havendo grandes diferenças entre regiões. Este baixo nível de
articulação é muitas vezes uma das principais causas do baixo
nível de eficiência do sistema, tendo como consequência um
consumo excessivo em consultas, urgências, meios complementares de diagnóstico e medicamentos;
n Apesar das barreiras físicas e de proximidade estarem
praticamente extintas em virtude quer da dispersão da oferta,
quer da cada vez maior mobilidade da população, o Serviço
Nacional de Saúde está longe do doente. A complexidade e
burocracia da sua organização torna as portas de entrada no
sistema pouco claras para a população em geral que sente fortes
dificuldades no acesso aos cuidados primários (consultas de clínica
geral), levando a que muitas vezes o recurso a cuidados de saúde
não programados seja a opção;
n Falta de planificação e investimento contínuo em prevenção e
educação para a saúde. Este tipo de medidas permite a promoção
de estilos de vida mais saudáveis e/ou rastreios primários de
doenças, o que por sua vez irá permitir reduzir os custos de
tratamento e diagnóstico posteriores que são logicamente mais
elevados devido a factores como a tecnologia utilizada, a gravidade
da situação e mesmo a urgência da actuação. O baixo nível de
prevenção é uma consequência do baixo nível de planeamento
estratégico em saúde e da incapacidade de avaliar investimentos
desta natureza, face aos benefícios que poderiam gerar a prazo;
n Uma reduzida oferta de cuidados continuados, num país em que a
população está cada vez mais idosa, e a população activa com
menos capacidades de assegurar o correcto tratamento e acompanhamento dos seus idosos. Esta insuficiência conduz a uma má
utilização da tecnologia e infra-estruturas hospitalares, uma vez que
estando estas preparadas para a prestação de tratamentos diferenciados em casos agudos, passam a concentrar a sua actividade no
acompanhamento de situações mais simples e com necessidades
diferentes daquelas para que estão vocacionadas;
n Maus hábitos de prescrição por parte dos prestadores de cuidados
de saúde, quer em termos de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, onde a duplicação e sobreprescrição são
características comuns, quer no que diz respeito a medicamentos,
área em que a prescrição de medicamentos de última geração é
um facto quase incontornável e cujo peso comporta riscos sérios
para a saúde da população.

Do lado do consumo de cuidados de saúde existem, igualmente,
alguns pontos onde a tomada de medidas se torna urgente:

PILAR: Prestação/ Consumo em Saúde
Apesar de ter sido classificado em 12º lugar no Relatório da OMS
sobre Sistemas de Saúde, a oferta de cuidados de saúde em
Portugal possui algumas características intrínsecas que penalizam
em muito o nível de serviço oferecido e a qualidade do mesmo:
n Falta de articulação entre os diversos níveis da prestação.
A articulação entre os cuidados primários, os hospitais e os

(18)
(19)

n O consumidor de cuidados de saúde públicos em Portugal não
tem percepção dos custos envolvidos, assumindo que o direito a
um serviço de saúde tendencialmente gratuito é razão justificativa
para a utilização indiscriminada do mesmo;
n Associado à característica acima referida surge o mau consumo
dos serviços de saúde, quer em termos de cuidados de saúde
propriamente ditos, quer no que diz respeito a medicamentos.
O utente português é caracterizado pelas fortes influências que
exerce sobre o prescritor no sentido de realizar exames complementares de diagnóstico, ou consumir medicamentos.

Dados INE, 2001
A Geografia da Enfermagem em Portugal, Ordem dos Enfermeiros, 2004
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Tendências no Sector da Saúde
Uma vez analisadas e revistas as principais características do sector, dos seus intervenientes, das
políticas implementadas e dos principais problemas, pretende-se neste capítulo perspectivar os
principais drivers de mudança, identificando os impactos nos vários stakeholders.

Primazia do Utente Cliente
O mercado da saúde tem assistido a profundas alterações das
características daquele que é o seu cliente final: o utente. Durante
as últimas décadas o utente tipo dos serviços de saúde tem vindo a
apresentar novas características culturais, sociais e demográficas.
Desta forma, o utente tradicional caracterizado por adjectivos como
paciente e obediente às indicações do médico, está a ser substituído
por um utente informado, exigente e que espera estabelecer com o
seu médico uma relação bidireccional de informação.
Adicionalmente tem-se vindo a assistir a uma mudança em termos
de necessidades de saúde, uma vez que as características demográficas da população portuguesa estão a mudar, aportando
consequências em termos de replaneamento da oferta.

A pirâmide etária da população portuguesa tem vindo a caracterizar-se por um aumento das camadas superiores a 65 anos e por
uma redução da taxa de natalidade, resultando estes factores na sua
inversão. Actualmente, 16,4% da população tem 65 ou mais anos,
estando previsto que o peso desta faixa etária aumente para 19%
(21)
em 2020 ;
Características demográficas e sociais
As características demográficas dos utentes portugueses têm vindo
a mudar:

(20)

Figura 12 – Pirâmide de Idades 2001

(20) (21)

Dados INE, 2001
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n A esperança média de vida em Portugal duplicou em 80 anos,
(23)
sendo actualmente de 77,1 anos . O nosso país ocupa a 29ª
posição a nível mundial, com um desfasamento de 4,8 anos face
(24)
ao país com maior longevidade média, o Japão . A esperança de
(25)
vida saudável (um indicador definido pela OMS) de Portugal é
69,2 anos. Neste critério Portugal ocupa a 30ª posição mundial,
com um desfasamento de 5,8 anos para o Japão (1º do ranking);
n Os movimentos imigratórios de população oriunda das mais
diversas origens conduzem a um aumento da diversidade das
características físicas e biológicas da população. Em 2003,
residiam em Portugal 251.108 emigrantes, maioritariamente
(24)
oriundos da Europa e dos PALOP’s ;
(22)

Figura 13 – Evolução da Esperança de Vida à Nascença

n A prevalência de doenças crónicas, motivada não só pelo envelhecimento da população como também pelo aumento da capacidade terapêutica das técnicas de saúde, é cada vez maior. Segundo
(27)
um inquérito do Eurostat , 9,5% da população feminina e 8,2%
da população masculina portuguesa com mais de 15 anos vê as
suas actividades normais diárias afectadas por doenças crónicas.
Figura 14 – Restrições à Actividade Diária provocadas por Doenças Crónicas
(26)

(% da População com Idade Superior a 15 anos)

(22)

Dados INE, 2001
OMS (Basic Indicators, 2002)
OMS (Health attainment, level in all Member States, estimates for 2002)
(25)
INE (Indicadores Demográficos do 4º Trimestre de 2003)
(26)
INE (Indicadores Demográficos do 4º Trimestre de 2003)
(27)
The European Community Household Panel, Eurostat, 2001
(23)
(24)
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Este novo utente tipo aporta consigo um conjunto de consequências
que implicam novas dinâmicas de funcionamento para o sector da
saúde e do medicamento em particular:
n Reorganização da oferta de cuidados de saúde, uma vez que é
necessário patrocinar um novo equilíbrio de oferta de cuidados
em termos de cuidados primários, diferenciados e continuados;
n Replaneamento das necessidades de recursos humanos em saúde,
garantindo que especialidades que acompanham, quer as
doenças das camadas populacionais mais idosas, quer as doenças
mais prevalecentes na população, possuem profissionais formados
em quantidade e qualidade suficiente;
n Desenvolvimento de políticas e programas articulados entre as
áreas sociais e de saúde da comunidade de forma a suplantar
necessidades de camadas populacionais mais envelhecidas e
tipicamente mais carenciadas;
n Promoção de estratégias de investimento em investigação e
desenvolvimento em áreas terapêuticas relativas às chamadas
doenças da terceira idade e às doenças da sociedade moderna;
n Definição de políticas de optimização dos custos e da despesa em
saúde, dado que a população nacional apresenta cada vez mais
características que têm como inerência um maior consumo de
saúde, contribuindo desta forma para um aumento da despesa;
n Promoção do vector da prevenção de doenças, por um lado, e por
outro apostar em programas de disease management com o
objectivo de:
§ Promover rastreios secundários e terciários antecipadamente,
evitando situações de tratamento mais grave e complexo;
§ Planificar e controlar a procura de cuidados (e consequentes
gastos) em patologias mais comuns, através da definição prévia
dos timings e tipos de actuação necessários;
n Promoção de programas estruturados e transversais a toda a
comunidade no sentido de desencadear acções de educação para
a cidadania e, numa das suas vertentes, para a saúde.
Modelo de relação com os prestadores de cuidados de saúde
O utente português, à semelhança do que tem vindo a acontecer no
resto do mundo, tem vindo a mudar, ganhando características que o
tornam cada vez mais responsável pela sua saúde e parceiro no
processo de diagnóstico e tratamento de qualquer tipo de doença:
n Os media e nomeadamente a Internet, têm facilitado o acesso a
conhecimento específico, tornando o acesso à informação sobre
as mais variadas doenças e terapêuticas um bem acessível a todos
os utentes;
n O acesso a informação variada cria no utente a apetência para
o consumo de diferentes tipos de terapêutica nomeadamente
a nível das medicinas alternativas e da auto medicação;
n A factura em saúde do utente nacional tende a ser cada vez
maior, criando uma maior percepção de custo, aumentando
consequentemente a expectativa que este tem relativamente ao
serviço prestado;
n O aumento da informação disponibilizada e acessível ao utente
não foi acompanhado pelo aumento da formação por parte do
mesmo, conduzindo a situações de má gestão da informação por
parte deste e consequentemente uma maior exigência perante
o prestador, que por sua vez se refugia na prática da medicina
defensiva.
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Estas novas características comportamentais estão a alterar o
modelo típico de relação do utente com os vários prestadores de
cuidados de saúde (que em sentido lato, podem ser entendidos
como todas as entidades envolvidas no circuito de prestação de um
serviço de saúde):
n Do médico e dos técnicos de saúde, o utente passa a esperar
uma atitude de compreensão e explicativa da sua condição de
saúde e das várias alternativas de terapêutica, participando de
modo mais activo no processo de tomada de decisão, que até
agora pertencia de forma exclusiva ao profissional de saúde;
n Das empresas em si, os utentes exigem serviços mais completos
e integrados. A saúde cada vez mais é vista como um serviço, e
que como tal deve ser prestado com qualidade da forma mais
integrada e completa possível;
n Do mercado em geral, o utente procura por um lado
transparência e acesso à informação, uma vez que o serviço de
saúde tende a passar a ser encarado como qualquer outro bem,
em que o utente antes de adquirir o bem informa-se para
suportar a decisão de consumo. Por outro lado, procura mais
acesso a cuidados de saúde, acesso este caracterizado por ser
rápido e simultaneamente completo e integrado em termos de
serviço prestado.
(28)

Figura 15 – De doente a cliente

Política da Saúde
Com vista a atingir os objectivos definidos, surgem aliadas ao
esforço de promoção da qualidade dos serviços prestados, políticas
com o objectivo último de promover uma optimização da despesa
em saúde justificada pelo crescimento dos custos ao longo dos anos.
Nesta lógica, as grandes tendências na política da saúde em
Portugal (assim como nos restantes países da Europa) passam pela
implementação de medidas que não só aumentem a eficiência dos
recursos como também permitam a redução de despesa em alguns
pontos do circuito de prestação e que por último garantam a
manutenção (ou mesmo, aumento) da qualidade dos serviços
prestados.
Rede de Prestação – Novos Modelos de Gestão/ Contratação
É num contexto de custos crescentes em saúde que o Governo
encetou um conjunto de medidas com vista à redução dos custos e
à promoção da eficiência do sector:
n Introdução de uma gestão de natureza empresarial, com
participação crescente dos sectores privado e social;
n Empresarialização de 34 hospitais, numa perspectiva de maior
autonomia, responsabilidade e eficácia de gestão;
n Financiamento da actividade hospitalar em função da valorização
dos actos médicos e dos serviços efectivamente prestados;
n Estabelecimento de um novo modelo de pagamento a centros de
saúde por capitação.
Estes novos modelos de gestão mais próximos da gestão privada das
organizações e assentes na competição aportam novas dinâmicas e
exigências ao mercado, uma vez que as características internas de
elementos fulcrais, como são os prestadores, estão a mudar
radicalmente:

A nível do modelo de relação com os prestadores de cuidados de
saúde, é igualmente importante caracterizar as alterações que se
têm vindo a sentir no equilíbrio de poderes e papéis que cada
profissional de saúde e o próprio doente assumem no ciclo de
prescrição quer de medicamentos, quer de cuidados de saúde
adicionais. As recentes alterações das características culturais acima
referidas, quer como todo o enquadramento legislativo associado ao
lançamento das políticas governamentais de promoção do uso de
genéricos conduziram a alterações no equilíbrio instalado, uma vez
que o utente ganhou poder:
n Cada vez está mais informado e por isso mais exigente perante o
serviço prestado e;
n Com a política de genéricos, passou a ter a capacidade de
influenciar o médico na prescrição do medicamento,
nomeadamente de medicamentos genéricos, por forma a baixar a
sua quota parte do custo em medicamentos.

(28)

n Os prestadores passam a ter uma maior flexibilidade na
aquisição de bens e serviços, que não só facilita todos os
processos de procurement como permite aos hospitais alargar as
suas políticas de negociação com fornecedores;
n Os gestores começam a demonstrar maior preocupação com
determinados vectores de custos, nomeadamente recursos
humanos e medicamentos, aumentando a sua preocupação e o
seu esforço na garantia de eficiência na sua utilização;
n Os financiadores e prestadores começam a demonstrar
intenções de criação de centrais de compra baseadas em técnicas
de e-procurement para desta forma optimizar os processos e
ganhar poder negocial;
n Os fornecedores de bens e serviços assistem ao surgimento de
novos interlocutores - os gestores hospitalares - que tendem a
ganhar cada vez mais relevância. Adicionalmente, e face às
alterações da envolvente transaccional atrás referidas, os
fornecedores vêm-se obrigados a antecipar o mercado e adaptar
os seus processos de funcionamento e a sua abordagem junto dos
seus clientes passando a ter um discurso mais baseado em
eficiência e optimização;
n Os Recursos Humanos, assistem à implementação de novos
mecanismos de gestão, como é o caso de sistemas de incentivos e
avaliação do desempenho. Adicionalmente, debatem-se com uma
situação totalmente nova na esfera pública, que implica algumas
consequências em termos de motivação e segurança de emprego
(face aos moldes até agora vigentes) e que passa pela
possibilidade de celebração de contratos individuais de trabalho;

Análise Deloitte 2004
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n Os reguladores assumem como missão garantir os padrões de
qualidade em saúde, assim como a equidade e universalidade do
acesso, num ambiente de competição e concorrência;
n A comunidade eleva a sua pressão face a modelos inovadores de
gestão e sobre os quais existe algum desconhecimento,
aumentando a desconfiança em relação aos mesmos, o que tem
impacto quer na avaliação do serviço prestado pelos utentes, quer
na motivação dos recursos humanos envolvidos na prestação.
Política do Medicamento
Não obstante as medidas tomadas nos últimos anos para controlar a
despesa em medicamentos, o consumo destes aumentou a uma taxa
média anual de 9,8% entre 1998 e 2002, obrigando à tomada de novas
medidas restritivas. Em 2002, o mercado nacional registou um volume
de vendas de 3.395,8 milhões de euros. O incremento do mercado é
parcialmente explicado pelo aumento do custo médio por receita no
(29)
SNS, que passou de 31,1 Euros em 1998 para 38,8 Euros em 2002 .
(30)

Figura 16 – Consumo de Medicamentos (Mercado Total)

O consumo de medicamentos é realizado maioritariamente em
ambulatório, sendo o consumo hospitalar de internamento responsável
por apenas 16,9% do valor total do mercado. Ao nível dos encargos,
verifica-se que o SNS em conjunto com os subsistemas suportam a
maioria dos custos com medicamentos (53,5%).
Assim e perante este cenário de custos crescentes em medicamentos
essencialmente em ambulatório, o Governo tem vindo a optar por
medidas de racionalização do consumo e de alteração dos hábitos de
prescrição e consumo de medicamentos pelos Portugueses, através da:
n Introdução da comparticipação dos medicamentos por preços de
referência (para alguns grupos terapêuticos), com consequências
nos preços dos medicamentos de marca abrangidos, que por
forma a continuar competitivos optam por reduzir os preços para
valores próximos da referência;
n Promoção da utilização de medicamentos genéricos, subsector do
mercado onde, reportando ao crescimento verificado em outros
países, se pode prever um crescimento do mercado português nos
próximos anos;
n Introdução de um novo modelo de receita médica, com inclusão
de receita renovável.

Figura 18 – Evolução do Preço Médio de Medicamentos de Marca
(32)

abrangidos pelo Sistema de Preços de Referência

(31)

Figura 17 – Consumo de Medicamentos - Ambulatório

Figura 17.1 – Distribuição do consumo de medicamentos, em valor (2002)

(33)

Figura 19 – Evolução dos Medicamentos Genéricos de Portugal

Figura 17.2 – Encargos com medicamentos no mercado de ambulatório (2001)

(29)/(30)/(31)
(32)

(33)
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A Indústria Farmacêutica em Números, APIFARMA, 2003
Análise Deloitte: Índice de preços de medicamentos não genéricos com uma única substância activa, pertencentes a um grupo escolhido de 28 moléculas
representativas do sistema de preços de referência (de 2004), apenas foram escolhidas moléculas que possuíam vendas não nulas de medicamentos genéricos em
2001. Total de medicamentos analisados: 333 em 1250 formas farmacêuticas. Ano base de cálculo 2000
Mercado Ambulatório em Portugal – Análise Deloitte, Dados IMS Health Portugal, 2004. Extrapolação baseada na quota de mercado dos medicamentos genéricos e
no crescimento do mercado de medicamentos nos primeiros 4 meses de 2004 publicados pelo INFARMED
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Estas políticas de contenção de custos e de promoção da eficiência
têm fortes consequências no mercado, nos seus principais
intervenientes e na actuação destes:
n Para os reguladores e financiadores, as pressões surgem
essencialmente indexadas ao modelo de comparticipações, uma
vez que num contexto de contenção de custos e de recursos
escassos é importante responder a questões como:
§ Onde deve o governo investir em saúde, quando os
rendimentos em saúde são cada vez mais difíceis de obter? O
Estado deve preocupar-se mais com as patologias onde morrem
mais pessoas, com as que implicam mais sofrimento ou com as
que retiram mais anos de vida?
§ Quanto é que a sociedade está disposta a pagar?
§ Qual o valor terapêutico acrescentado de um novo
medicamento?
n Os utentes passam a ter a responsabilidade de zelar pelo valor
do seu encargo final, garantindo que o seu médico lhes receita o
medicamento mais barato e/ ou o farmacêutico lhe dispensa o
genérico com o preço mais baixo. Esta cada vez maior
preocupação com o preço final dos medicamentos motiva a
crescente exigência dos consumidores;
n Os médicos vêm o seu ritual de prescrição alterado, uma vez que
o modelo actual de receitas é mais complicado e condiciona o
número de embalagens prescritas, levando o médico a
racionalizar muito mais o seu receituário;
n A Indústria Farmacêutica assiste ao aparecimento de um novo
contexto, que coloca desafios da mais variada ordem:
§ Inovação – as empresas nacionais são desafiadas a inovar de
forma a conseguir criar mais valias no sector, desenvolvendo-se
em áreas como a investigação e desenvolvimento puro, as
galénicas ou mesmo genéricos. A principal razão apontada para
a falta de I&D no sector farmacêutico em Portugal é a falta de
recursos, de dimensão nacional e credibilidade internacional
para conseguir algumas economias de escala.
Independentemente do enfoque em determinado tipo de área,
os agentes do mercado são consensuais no que diz respeito à
necessidade das empresas portuguesas ganharem credibilidade
técnica fora do país, sendo que a este nível existem opiniões
que sublinham a importância do governo nesta área. Já a indústria multinacional é cada vez mais desafiada a criar medicamentos inovadores em áreas terapêuticas críticas e a melhorar significativamente os produtos que já estão no mercado trazendo
mais valias terapêuticas e económicas reais ao utente. A promoção do mercado de genéricos e a proliferação dos mesmos
no mercado, obriga à definição de mecanismos constantes de
supervisão do cumprimento das patentes uma vez que a lei
actual não prevê a constatação prévia da eventual existência de
patentes no processo de concessão de uma AIM (Autorização
de Introdução de Mercado);
§ Regulamentação – como consequência da contenção de
custos, e da cada vez maior preocupação com conceitos de
eficácia e eficiência, a complexidade da regulação do sector,
nomeadamente no que diz respeito à obtenção de
comparticipação, é cada vez mais uma realidade. Desta forma
compete à indústria conseguir adaptar-se a estas exigências
crescentes por parte dos reguladores de forma a conseguir
responder, de uma forma eficiente e célere, aos novos requisitos
que lhe são colocados e simultaneamente criar a ideia de que o
medicamento não é um custo mas sim um investimento;

(34)

§ Rentabilidade – a rentabilidade da indústria está ameaçada
pelo aumento exponencial de custos em I&D, pelo aumento da
concorrência e pelo aumento das exigências regulamentares.
A indústria necessita de adaptar o seu modelo de negócio para
conseguir responder a estas tendências e aumentar novamente
os níveis de rentabilidade, uma vez que são estes que sustentam
a capacidade de inovação. É no contexto desta adaptação do
modelo de negócio que têm surgido os movimentos de
concentração na indústria farmacêutica de inovação;
(34)

Figura 20 – Indústria Farmacêutica – Consolidação

§ Credibilidade – a indústria precisa de mudar a sua imagem
junto do mercado. Esta está desgastada pela agressividade das
suas acções de marketing e vendas e pela ideia patente no
mercado de que os seus lucros são excessivos. Assim, a indústria
precisa de procurar novas formas de se relacionar com os diferentes agentes de mercado, para começar a ser vista como um
parceiro na saúde e não meramente como um fornecedor.
No que diz respeito a possíveis tendências e evoluções no
consumo/ prescrição do medicamento, as opiniões são várias, mas
todas elas têm uma premissa semelhante: em Portugal existem maus
hábitos de consumo e prescrição, os quais é preciso combater. Com
base nesta ideia, os caminhos futuros que se apontam são vários,
apesar de com um objectivo comum e que passa pela definição de
mecanismos para disciplinar e controlar de forma mais rigorosa a
prescrição e os gastos em medicamentos. Assim, as soluções
possíveis apontadas são várias, como:
n Definição de guidelines de prescrição em ambulatório;
n Implementação de práticas de medicina baseada na evidência;
n Implementação de formulários de prescrição para uso em
ambulatório;
n Implementação de orçamentos clínicos.
Na área da política do medicamento, é igualmente importante referir o debate em torno da liberalização do local de venda de medicamentos, que uma vez tornado realidade irá ter fortes consequências
quer na cadeia de valor da própria indústria farmacêutica, quer nas
margens de cada interveniente no circuito de distribuição.
Adicionalmente, esta situação obrigará a um esforço adicional por
parte das entidades reguladoras, no que diz respeito à fiscalização
do processo de distribuição e venda, assim como na componente de
informação/ educação do utente, por forma a que este esteja cada
vez mais capaz de efectuar uma auto-medicação consciente.

DC Research, IMS health & S&P Projecções, 2000
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Tecnologia
Os avanços tecnológicos são um dado em todas as indústrias/
sectores do mercado, apesar de a sua adopção ser motivada por
diferentes drivers. Assim, em saúde a evolução tecnológica e a
disseminação da inovação é um factor chave nas últimas décadas
motivada por questões de melhoria do serviço prestado, da
segurança inerente ao acto médico e efectividade do mesmo.
Inovação na prestação de cuidados de saúde
A prestação de cuidados de saúde tem passado durante as últimas
décadas por um importante ciclo de inovação nas mais diversas
áreas, desde o diagnóstico ao tratamento, favorecendo o
aparecimento de novas técnicas e o aumento do nível de vida das
pessoas, assim como a qualidade do serviço prestado. A inovação
em saúde tem-se verificado aos mais diversos níveis:
n Maior capacidade de tratamentos em ambulatório, quer através
do aumento do número de cirurgias praticadas em ambulatório,
quer através da avanço em técnicas de tratamento minimamente
invasivas e que garantem o tratamento do doente sem recorrência
à cirurgia/internamento;
n Aumento do número de meios complementares de diagnóstico
passíveis de serem utilizados e simultânea democratização de
equipamento considerado como equipamento de última geração;
n Aumento do número de medicamentos com espectros de
actuação mais reduzidos e simultaneamente mais efectivos;
n Robotização de algumas tarefas e possibilidade de concentração
de mão-de-obra humana em outras tarefas, obrigando a uma
revisão dos perfis de funções de cada categoria profissional.
Esta inovação tecnológica e acima de tudo a sua democratização e
disseminação tem consequências várias, nomeadamente:
n Aumento da qualidade de vida na doença e consequente
aumento da esperança média de vida;
n Redução do tempo necessário para tratamento e convalescença
dos doentes, reduzindo desta forma o período não produtivo;
n Aumento dos custos em saúde, uma vez que as tecnologias
recentes quando utilizadas são por regra mais caras;
n Perversão do ciclo de diagnóstico, uma vez
que o médico, utilizando uma medicina
mais defensiva, e o doente, numa ânsia de
obter o melhor tratamento o mais rápido
possível, acordam na prescrição de meios
de diagnóstico de última geração saltando
algumas das etapas que o ciclo de
diagnóstico prevê. A recorrência a
esquemas perversos de utilização dos
recursos de saúde conduz a um aumento
dos gastos em saúde e a uma má
distribuição da oferta, uma vez que o
mercado se tende a ajustar à procura,
levando a esquemas pouco racionais de
distribuição dos equipamentos;
n Necessidade de redimensionamento e
reorganização da actual oferta de camas de
internamento, uma vez que os avanços
tecnológicos têm favorecido o tratamento
do doente no seu ambiente social através
da utilização de técnicas em regime
ambulatório. Torna-se urgente rever a
oferta hospitalar em termos de dimensio(35)
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namento dos serviços de internamento face a outros serviços
principais como as consultas externas, hospitais de dia e unidade de
cirurgia de ambulatório. Simultaneamente, é importante assimilar o
facto de que o perfil dos cuidados de internamento não só tende a
mudar em termos de quantidade de oferta disponível, como
também em termos de custo médio associado, uma vez que as
patologias que serão tratadas a este nível, tendem a ser as mais
caras devido à sua maior complexidade.
É importante referir que a inovação tecnológica na saúde não só se
deu a nível das actividades core, como também nas actividades de
suporte, uma vez que a disseminação dos sistemas de informação e
tecnologias de informática, tem permitido agilizar a transferência de
informação, favorecer a integração de dados aproveitando sinergias
entre actividades e simultaneamente aproveitar mão-de-obra em
actividades de maior valor acrescentado. No entanto e a este nível,
Portugal tem um longo caminho a percorrer no sentido de utilizar as
tecnologias e os sistemas de informação de forma a favorecer a
execução de reformas cruciais como a promoção da articulação e
integração da informação entre cuidados primários e diferenciados,
a utilização do cartão de utente para inserção de informação
essencial, entre outros.
Inovação no medicamento
Pelas suas características de acessibilidade e disseminação, o
medicamento pode ser considerado como umas das tecnologias
mais democráticas no sector da saúde.
A evolução tecnológica do medicamento é relativamente recente,
tendo conhecido a sua fase de maior expansão a partir das primeiras
décadas do século XX. Adicionada a esta característica de elevada
taxa de inovação e evolução, o medicamento é igualmente
caracterizado por uma elevada taxa de adesão no consumo durante
os primeiros estágios de introdução no mercado. Este facto é
verificado essencialmente nos chamados medicamentos inovadores
dado que em muitas situações as necessidades associadas à sua
utilização são realmente prementes.

Figura 21 – Evolução Mundial das Tecnologias Terapêuticas

(35)
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Os rápidos ciclos de inovação têm sido assegurados pelas empresas
farmacêuticas com investigação e desenvolvimento (I&D), que numa
óptica competitiva de ganhar mercado e desenvolver o seu portfólio,
investem elevados recursos no sentido de ir sempre mais longe no
tratamento/ prevenção/ diagnóstico das várias patologias. O processo
de inovação de medicamentos é um processo moroso e com um
elevado índice de risco: em média, em cada 10.000 substâncias
analisadas apenas uma ou duas conseguem passar todas as fases e
tornar-se num medicamento comercializável. Este processo é
complexo e muito moroso, durando cerca de 10-15 anos. Aquando
da identificação de uma nova substância, as empresas farmacêuticas
registam a patente da mesma, cuja duração é de 20 anos. Mas uma
vez que a fase da patente é uma fase inicial no ciclo de descoberta
de um novo medicamento, cerca de metade do período da patente é
despendido nas fases de pré-comercialização, deixando para as
(36)
empresas um período entre 10-15 anos de protecção industrial na
fase de comercialização para rentabilizar os seus avultados
investimentos. É durante este período que as empresas farmacêuticas
esperam recuperar todo o capital investido dado que uma vez que
finda a protecção de patente entram no mercado medicamentos
genéricos e outros medicamentos de marca idênticos causando
fortes decréscimos na rentabilidade do medicamento original.
Historicamente, este tipo de investimentos tem gozado de elevados
retornos tornando este sector bastante apetecível e contribuindo
para a entrada de várias empresas no panorama mundial.
No entanto, a realidade actual tem estado a mudar, e a indústria
está cada vez mais sujeita a pressões várias durante o ciclo de vida
do produto:
n Na fase de descoberta: o grau de sofisticação deste tipo de
inovação é actualmente tão elevado que os processos estão cada
vez mais complexos e dispendiosos, assim como as probabilidades
de sintetização de uma nova molécula cada vez mais reduzidas.
Adicionalmente, as tecnologias associadas às tarefas de inovação
são cada vez mais exigentes quer em termos de competências
técnicas, quer em termos de equipamentos tornando o processo
cada vez mais dispendioso. Em média os custos de I&D
(37)
representam cerca de 12,5% das vendas;
n Na fase de testes e ensaios, pós patente: as exigências
científicas, as próprias especificidades das patologias, assim como
as exigências regulamentares em termos de segurança, eficácia e
eficiência conduzem a cada vez maior complexidade em termos
de ensaios clínicos. Desta forma os prazos de investigação são
cada vez mais longos, encurtando a vida comercial com protecção
de patente;
n Na fase de introdução no mercado: a regulação do
medicamento é cada vez mais exigente e dispendiosa, tornando
mais difícil a inserção de medicamentos no mercado e a obtenção
de preços e níveis de comparticipação favoráveis;
n Na fase de comercialização: muitas empresas farmacêuticas
antevêem a expiração de patentes dos seus produtos num futuro
próximo, o que eleva a pressão para o desenvolvimento do
próximo “grande medicamento” uma vez que finda a patente a
rentabilidade dos produtos existentes é ameaçada pela entrada de
medicamentos genéricos. Adicionalmente e durante esta fase a
protecção da inovação, mesmo patenteada, não deixa de ser uma
função vital das empresas farmacêuticas, uma vez que a
protecção de patentes é fraca em Portugal, não existindo
quaisquer mecanismos de verificação da existência de patentes,
aquando da concessão de AIM.
(36)
(37)

Este contexto não propício à inovação, tem tido como consequência
a fuga dos capitais e recursos humanos para investigação da Europa
para os Estados Unidos, o que por sua vez tem consequências a
nível da competitividade da economia europeia.
(38)

Figura 22 – Evolução do Investimento em Investigação e Desenvolvimento

No gráfico anterior, é possível verificar a fuga de investimento em
(39)
I&D para os EUA e igualmente para o Japão . No período em
análise, o investimento em I&D cresceu a uma taxa média anual de
16,4% nos EUA, mais do dobro da taxa europeia para o mesmo
período (8%). Quanto ao Japão, entre 1990 e 1999, os gastos em
I&D aumentaram a um ritmo médio de 10,1% ao ano.
A inovação tecnológica no medicamento, tem como consequência a
prática de medicina segmentada. No futuro, e graças aos
desenvolvimentos recentes em genética e biotecnologia, os
medicamentos serão cada vez mais orientados às características
específicas do consumidor, respondendo a patologias cada vez mais
segmentadas. Esta evolução provocará também um desafio à
Indústria Farmacêutica que oscilará entre um modelo de mass
market baseado no desenvolvimento de blockbusters e um modelo
de mercado segmentado, com exigências significativas ao nível da
rentabilidade do investimento. Este poderá ser um dos travões ao
desenvolvimento da medicina segmentada, pois a própria indústria
tenderá a não enveredar por este modelo, nas situações em que não
haja indícios claros de possibilidade de retorno do investimento.

Com períodos de extensão de patente até mais 5 anos
VZA Statistics 2001
Deloitte (CRM Point of View for the European Pharmaceutical Industry)

(38)/(39)
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Internet
A Internet constitui uma das características principais da sociedade
moderna, não só por ser um canal alternativo de comunicação, mas
também por ser um caminho/ meio alternativo de fazer negócio, de
efectuar transacções e desta forma interagir de forma customizada
com os diferentes stakeholders.
A utilização da Internet dedicada ao mercado da saúde em Portugal
tem vindo a ganhar importância quer em termos de número de
utilizadores, quer em termos de formas de utilização, no entanto o
caminho a percorrer para igualar mercados como o americano é
longo e incerto.
A Internet tem vindo a ser utilizada de formas distintas pelos vários
intervenientes no mercado, garantindo como benefício base uma
maior transparência e acessibilidade à informação:
n Utentes
(40)
Segundo a ANACOM , os portugueses usam cada vez mais a
Internet. Dados recentes indicam que de 2002 para 2003 houve um
aumento de 39,6% do número total de clientes, cifrando-se em
mais de 7.2 milhões no final de 2003.
É necessário destacar que a maioria possui educação secundária
ou superior e é estudante ou trabalhador, tornando o cibernauta
português num cidadão educado e activo.
Figura 23 – Número de Clientes do Serviço de Acesso à Internet em

Figura 24 – Principal Fonte de Informação sobre Saúde

Como seria de esperar, os profissionais de saúde são o recurso mais
utilizado para obter informação sobre saúde (45%). É interessante
notar a importância dos media, num total de 34%, com especial
destaque para a televisão (20%) e a informação informal através de
amigos, familiares e colegas (5%). Quanto à Internet, 23,1% dos
europeus admite recorrer a esta fonte, embora recorra
essencialmente como fonte complementar.

(41)

Portugal

Figura 25 – Uso da Internet como Fonte de Informação sobre Saúde na
União Europeia

A crescente adesão dos utentes à Internet e a procura de informação acerca de patologias e tratamentos possíveis contribui para
que os pacientes se tornem cada vez mais informados e consequentemente mais exigentes. No entanto, é importante referir que estas
tendências não são uniformes na população. Este tipo de necessidade e de comportamento associado é patente nas camadas mais
jovens, educadas e activas, não sendo norma na restante população.
Um estudo conduzido pela Comissão Europeia, em que foram
entrevistadas cerca de 16 mil pessoas representativas da UE, tentou
revelar quais as principais fontes de informação dos cidadãos sobre
a saúde.

(40)/(41)
(42)
(43)
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Esta característica de parte da sociedade actual tem consequências
na alteração da relação não só entre o médico e o paciente, como
também com os restantes agentes do sector (tais como legisladores,
reguladores e financiadores), na medida em que o utente estando
mais informado é mais exigente e consciente do tipo de pressão e
poder que possui.

Dados ANACOM, 2003
Eurobarometer 58.0: European Union citizens and sources of information about health, Comissão Europeia, 2003
Lehman Brothers
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Figura 26 – Utilização de Internet no sector da Saúde na Europa e EUA
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E-Commerce

Medidas implementadas
n Portais de Saúde com informação especializada actualizada e bases de dados de práticas
de terapias e práticas de medicina baseada na evidência;
n Portais de saúde com mecanismos de triagem interactivos de forma a conduzir os doentes
aos profissionais de saúde adequados;
n Portais de Saúde com literatura médica e conteúdos de aprendizagem médica contínua;
n Grupos de discussão entre doentes e médicos sobre patologias e assuntos relacionados com saúde;
n Sites de acompanhamento a doentes de alto risco, com upload de informação médica pelo doente
(com recurso a aparelhos electrónicos especializados para o efeito), acompanhamento e monitorização
por enfermeiros e médicos online;
n Programas online especializados para diabéticos com controlo dos níveis de glucose online, contacto via
correio electrónico com o seu médico, grupos de discussão e conteúdos interactivos para estilos de vida.
n
n
n
n

Ligação digital via Internet entre médicos e pagadores para prescrição e guias terapêuticos;
Entrega via Internet de documentos para reembolso de despesas médicas;
Aconselhamento ao vivo de pacientes por enfermeiros profissionais;
Articulação entre prestadores de saúde através da marcação de consultas e/ou discussão
de casos específicos online;
n Ligação directa aos pacientes para gestão da doença e acompanhamento dos tratamentos;
n Transferência de informação entre os vários prestadores de saúde como: registos médicos, receitas,
verificação de elegibilidade de despesas, relatórios laboratoriais, e outros dados clínicos e administrativos.
n Venda de medicamentos, ou reposição de produtos de saúde, com encomendas
via Internet e entregas domiciliárias;
n Sites complementares às visitas dos DIM (Delegado de Informação Médica): e-Detailing.

n Prestadores de Cuidados de Saúde
A Internet começa agora a ser encarada como uma ferramenta de
possível utilização para favorecer a qualidade dos serviços prestados,
uma vez que actualmente a integração e a disponibilização
atempada de informação entre prestadores é dispersa e insuficiente,
sendo um exemplo a não articulação entre prestadores do SNS, o
que dificulta o acesso correcto e atempado aos diferentes tipos de
cuidados e cria redundâncias de diagnósticos e prescrições que
encarecem a prestação. Neste ambiente, as tecnologias baseadas na
Internet são encaradas como um benefício e visam, por exemplo:
§ Conseguir uma ligação informática entre os vários prestadores,
de forma a melhorar a sua articulação;
§ Criar um cartão de utente com o historial médico de cada
utente de forma a evitar prescrições redundantes e/ou erróneas;
§ Tornar os processos de referenciação e articulação entre os diferentes prestadores mais céleres e menos burocráticos para o utente.
n Reguladores
Acompanhando a evolução da sociedade, as entidades reguladoras
e governamentais têm desencadeado importantes esforços no
sentido da digitalização das suas funções, quer através de sites com
o objectivo exclusivo de disponibilizar informação, quer através de
sites que permitem transacções (quer com o utente final, quer com
outros clientes externos à organização).
É exemplo destas iniciativas o projecto de implementação de uma
plataforma e-procurement para centralizar as compras dos hospitais.
Assim e se a nível nacional estamos a assistir a um esforço para
agilizar o circuito da informação, na União Europeia esta
preocupação também é uma realidade. Recentes medidas da
Comissão Europeia estipulam a implementação de planos de acção
para o e-health nos estados membros, com a criação de:
(44)

§ Um portal de saúde comum;
§ Livre transferência de informação acerca de pacientes entre
Estados Membros;
§ Definição de standards de forma a facilitar a transferência de
pacientes entre Estados.
No âmbito das entidades reguladoras, estas medidas têm em
atenção não só uma melhoria de qualidade significativa na
prestação de cuidados ao utente como também na promoção da
racionalidade económica através da eliminação de desperdícios e
ineficiências endémicas do sistema.
n Indústria Farmacêutica
Esta necessidade de informação dos utentes não passa despercebida
a agentes específicos como a indústria farmacêutica, distribuidores,
farmacêuticos e respectivas associações, que procuram através da
disponibilização de informação sobre patologias específicas, através
da prevenção e da educação para a saúde, não só aumentar as
formas de comunicar com o seu cliente final – o utente – como
aumentar o espectro do serviço prestado e desta forma aumentar a
satisfação dos utentes e o seu poder no mercado. A Internet poderá
passar a ser um canal alternativo de comunicação da Indústria com
os prescritores, uma vez que pode ser utilizada para disponibilizar
informação complementar àquela que o Delegado de Informação
Médica disponibiliza, e desta forma cimentar com o médico uma
relação de parceria no processo de prestação de cuidados de saúde.
Uma vez que estamos a assistir em Portugal à generalização do uso
da Internet e à verificação do seu potencial, é previsível que nos
anos vindouros se assista à solidificação das estratégias digitais por
parte dos diversos players, em que a utilização da Internet como
veículo unidireccional de comunicação, será substituída por funções
bidireccionais e de interacção com cada interlocutor.

Internet Techonologies in Healthcare, McGraw Hill Healthcare Information Group; European Physicians and the Internet, The Boston Consulting Group, 2003
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Principais desafios do Sector
da Saúde em Portugal
Uma vez identificada a situação de partida do Sector da Saúde em Portugal, assim como os drivers de
mudança, é importante identificar e reflectir sobre os principais desafios para os próximos anos.
Desafio: Novo modelo de financiamento
O ritmo crescente dos custos e os reduzidos ganhos em eficiência
estão a conduzir o modelo de financiamento do SNS para um
momento crucial em que a mudança se torna um imperativo. Definir
formas de inverter a tendência crescente dos custos e simultaneamente conseguir implementar na prática o lema “fazer mais com os
mesmo recursos” torna-se um desafio de curto prazo comum a
todos os intervenientes no mercado. No entanto estas políticas de
contenção de custos e promoção de eficiência (à semelhança do que
aconteceu nos outros países europeus) revelar-se-ão como insuficientes, e o tempo chegará em que as fontes de financiamento do
sistema terão de ser equacionadas e revistas.

uma tendência decrescente, o que aliado ao crescimento dos custos
e à reduzida eficiência na utilização dos recursos disponíveis conduzem o modelo actual de financiamento para uma situação de insustentabilidade financeira a longo prazo, com consequências no volume da dívida hospitalar e empréstimos financeiros, que tendem a
aumentar, assim como na acessibilidade a cuidados de saúde por
parte da população, que poderá ser condicionada.

Figura 27 – Financiamento da Saúde em Portugal

No cenário de insustentabilidade do actual modelo de financiamento do SNS, compete aos Legisladores e Reguladores, entendidos
como os principais decisores, analisar e equacionar que decisões
tomar. O leque de decisões possíveis pode ser organizado em dois
grupos distintos:

Como podemos observar no esquema anterior e de acordo com as
evidências reiteradas ao longo do presente estudo, as principais
fontes de financiamento do sistema de saúde público apresentam

n Soluções que incidem sobre os cash flows à entrada do Sistema,
ou seja, que incidem sobre as fontes de financiamento.
A este nível as soluções passam por:
§ Aumentar a componente de custo suportada pelo Utente,
aumentando os valores de co-pagamentos e taxas moderadoras, conseguindo desta forma não só uma fonte de financiamento alternativa, como simultaneamente consciencializar a
população para os custos da saúde;
§ Rever o carácter tendencialmente gratuito do Serviço Nacional de
Saúde por forma a aumentar a participação do Utente no pagamento dos cuidados de saúde, que associado à aplicação do
princípio de livre escolha do prestador por parte do Utente
incutirá no sector um novo dinamismo e um verdadeiro conceito
de competitividade. No entanto, é crucial que esta solução seja
associada à definição e implementação de um sistema fiscal justo
que permita o funcionamento de medidas sociais que garantam
às camadas populacionais de menores rendimentos o acesso
equitativo a cuidados de saúde;
§ Aumentar os impostos sobre as pessoas individuais para
desta forma aumentar as receitas do Orçamento de Estado
e simultaneamente aumentar a flexibilidade da despesa.

(45)

(45)

Análise Deloitte 2004

37

Problemas, Tendências e Desafios no Sector da Saúde e do Medicamento
Principais desafios do Sector da Saúde em Portugal

n Soluções que incidem sobre os cash flows à saída do Sistema, ou
seja sobre os inputs para a prestação de cuidados de saúde. Neste
grupo destacam-se soluções como:
§ Maior controlo sobre a actividade do SNS, através da implementação de mecanismos que contribuam para um maior
controlo da despesa em saúde tentando evitar a sobreprescrição de exames e medicamentos, assim como a utilização
excessiva dos cuidados de saúde. Um dos mecanismos pode
passar pela utilização do cartão de utente no controlo do
consumo, o qual permitirá também uma melhor gestão
quando existe necessidade de articulação entre prestadores de
cuidados de saúde;
§ Promover a eficiência e a competitividade do sistema, por
forma a garantir por parte dos agentes do SNS uma melhor
utilização dos recursos aplicados na saúde, reduzindo os
pagamentos a fornecedores de bens e serviços e aos profissionais (fornecedores de mão de obra). A prossecução desta
solução passa pela implementação de sistemas de informação,
definição de novas formas de organização, melhoria dos
processos, revisão dos preços dos medicamentos e pela educação da população no consumo de actos de saúde. Um bom
exemplo deste tipo de medidas é a realização de um estudo
profundo e objectivo, com vista à reorganização dos serviços de
urgência, nomeadamente através de uma maior profissionalização destes serviços, com recursos humanos especializados
e dedicados a esta actividade.
No entanto é importante nunca descurar o impacto social de qualquer decisão tomada, uma vez que o acesso a cuidados de saúde é
um elemento essencial e básico da sociedade. Desta forma e independentemente da decisão tomada, a articulação transversal das
políticas inter ministérios e nomeadamente com o Ministério responsável pelos assuntos sociais torna-se uma variável fulcral e determinante no sucesso de qualquer medida tomada, pois esta pode
implicar rupturas no orçamento familiar dos mais desfavorecidos
se tal não for acautelado.
Por último é importante salientar o impacto que a reformulação do
modelo de financiamento do SNS terá sobre os Financiadores
Privados do Sistema, uma vez que as medidas de racionalização
implementadas poderão conduzir a uma maior exigência da
população sobre o sector privado, aumentando o carácter de
substituição face ao SNS, conduzindo a uma necessidade de
reformulação dos produtos de seguros oferecidos, e uma revisão dos
prémios dos mesmos, que devido à amplitude das novas coberturas
irão necessariamente subir. Este facto conduzirá a mais um desafio:
conseguirá a população portuguesa suportar o custo dos eventuais
seguros de saúde substitutos?
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Desafio: Implementar a liberdade de escolha
por parte do Utente
Conceder ao Utente a liberdade de escolha do seu prestador de
cuidados de saúde, é um dos principais desafios da política da saúde
em Portugal, não só pela necessidade de regulação que tal medida
implica, como pelas consequências positivas que esta medida aporta
e que passam pela promoção da concorrência e consequente
indução da competitividade entre os players do mercado. Este
aumento da competitividade entre os prestadores, por sua vez,
implica um conjunto de vantagens para o Utente e para a sociedade
em geral, como:
n O aumento da qualidade do serviço prestado, reduzindo o risco
para o Utente;
n A concentração de massa crítica, capaz de promover a inovação
e fornecer um serviço de excelência, acima de tudo eficaz e
eficiente na utilização de recursos.
No entanto, e como foi referido acima, este tipo de medida
apresenta alguns riscos que devem ser acautelados. As
consequências da implementação do princípio de livre escolha do
Utente poderão ser:
n O encerramento de unidades de prestação, tipicamente as que
oferecem um serviço de reduzida qualidade e que pelas leis de
mercado são colocadas à margem;
n Necessidade de aumento da dimensão dos prestadores mais
procurados, com vista à satisfação das necessidades em saúde,
situação esta que aliada à anterior poderá conduzir a situações de
não acessibilidade a cuidados de saúde por parte de alguma
população mais distante dos locais de prestação. Este problema
pode ser mitigado pela facilidade de transporte actual e por
esquemas de transferências de custos entre diferentes
prestadores;
n Manutenção da situação actual em situações relativas a
patologias mais comuns, devido à existência de monopólios
naturais por questões geográficas, o que à partida vai contra as
leis de livre concorrência, tornando-se um factor perverso na
promoção da competitividade entre prestadores;
n A luta por preços mais competitivos, que pode no limite
condicionar a qualidade do serviço prestado.
Assim, a regulação no sector da saúde num ambiente de livre
concorrência e de pagamento com base na produção constitui um
elemento importante para o estabelecimento de limites na procura
da eficiência, por forma a evitar a penalização do Utente e da
qualidade do serviço prestado.
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Desafio: Optimizar os gastos em medicamentos
Os medicamentos são a tecnologia avançada mais generalizada e
acessível à população no âmbito do sector da saúde, no entanto
implicam gastos muito elevados quer para o Estado, através das
comparticipações e dos gastos directos em ambiente hospitalar,
quer para o Utente que cada vez tende a suportar uma maior fatia
dos encargos.
Assim, é importante encetar medidas que promovam a
racionalização do consumo de medicamentos, mas acima de tudo
que garantam uma aquisição optimizada em termos de preços,
nomeadamente quando o SNS é o cliente. Ou seja, é importante
que o SNS se assuma progressivamente como cliente único da
Indústria Farmacêutica e não como um conjunto variado de clientes
independentes com condições de compra distintas. Neste sentido a
criação de mecanismos como Centrais de Compras permitem
alinhar o tipo de produto a ser adquirido e simultaneamente
beneficiar das vantagens que as grandes quantidades implicam em
termos de economias de escala.
Por outro lado a veiculação de guidelines de prescrição não só
contribui para o objectivo de uniformização das compras entre as
instituições do SNS, como concorre para a criação de padrões de
qualidade do serviço prestado semelhantes, reduzindo a necessidade
dos médicos em praticar uma medicina defensiva e alinhando as
características em termos dos diferentes tipos de cuidados
prestados.

Desafio: Operacionalizar o planeamento
estratégico em saúde
A satisfação das necessidades de saúde da população faz parte da
missão de qualquer interveniente do sector, no entanto e para que
esta satisfação tenha consistência no longo prazo e favoreça a
utilização eficiente de recursos, implica a utilização de uma
ferramenta essencial: o planeamento estratégico. É através de um
processo top down de definição estratégica, que as necessidades em
saúde devem ser encaradas e trabalhadas, permitindo identificar
alvos e desta forma racionalizar os recursos afectos, de forma a
promover a eficiência. A definição de objectivos estratégicos a longo
prazo e a operacionalização da política de saúde com o fim último
de atingi-los deverá ser o modo base de funcionamento no sector.
Com a elaboração e aprovação do Plano Nacional de Saúde 20042010, Portugal pode considerar que já cumpriu a primeira etapa do
processo: já definiu objectivos e linhas de acção. Mas agora
colocam-se novos desafios no horizonte:
n Como operacionalizar todas as medidas definidas no Plano?
n Como garantir que toda a afectação de recursos em saúde será
realizada tendo por base as prioridades definidas no Plano?
n Como adaptar a realidade existente à evolução das necessidades?
A nível do planeamento global dos recursos em saúde, é igualmente
importante reflectir sobre a necessidade de reformulação da Carta
Hospitalar Nacional, necessidade esta justificada por factores
variados como: a cada vez maior importância dos actos praticados
em ambulatório, o envelhecimento das actuais instalações do SNS,
a vontade política de aumento/ renovação do parque hospitalar
e as movimentações demográficas da população para as áreas
suburbanas.
Estes factores suscitam em áreas como a da Grande Lisboa dúvidas
relativas à distribuição geográfica das unidades hospitalares e das
valências afectas, uma vez que se prevê que com a construção dos
novos hospitais em regime de parceria público-privada esta área
assista até 2010 a um aumento substancial no número de camas
disponíveis.
Assim, é importante que situações como estas sejam revistas,
analisando possíveis situações de:

Ainda no âmbito da promoção de optimização dos gastos em
medicamentos, surgem medidas adicionais de igual importância
como:
n O incentivo do consumo de medicamentos genéricos, mercado
este que de acordo com as tendências verificadas em países como
EUA e Alemanha apresenta potencial de crescimento;
n A definição de um processo consistente e justificado de descomparticipação de medicamentos, cuja eficácia terapêutica e respectivo valor terapêutico acrescentado não estejam devidamente
comprovados, assim como medicamentos com uma quota de
mercado pouco representativa. No entanto, é importante referir
que qualquer medida de descomparticipação deve ser acompanhada de estudos em termos dos impactos sociais destas medidas, por forma a evitar impactos negativos em termos da acessibilidade da população aos medicamentos;
n A criação de mecanismos e sistemas de informação que permitam
um maior controlo sobre o consumo de medicamentos:
§ Base de dados de medicamentos e consumos única para o SNS;
§ Sistema de apoio à prescrição médica com informação detalhada sobre medicamentos, preços e níveis de comparticipação.

n redistribuição de valências, guardando para hospitais mais
eficientes as especialidades em que são mais competitivos;
n encerramento de camas/ unidades hospitalares;
n vinculação das unidades de cuidados diferenciados como
unidades destinadas a albergar situações patológicas
exclusivamente diferenciadas e não casos sociais e de cuidados de
retaguarda, por forma a garantir uma correcta adequação dos
recursos às necessidades reais da população;
n análise custo - benefício de situações de construção/ manutenção
de unidades hospitalares face à criação de redes eficientes de
evacuação de doentes para locais especializados.
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Desafio: Implementar Sistemas de Informação
em saúde
As lacunas existentes em termos de sistemas de informação no
sector da saúde são uma realidade reconhecida por todos e que
serve em muito como justificação para a reduzida eficiência e para a
duplicação de gastos. Desta forma os desafios nesta área assumem-se
mais como um caminho obrigatório que todos os intervenientes
devem assumir como seu. É neste sentido que surge como relevante
que qualquer política de investimento no sector da saúde passe por
uma componente de investimento em sistemas de informação que
concorram para o cumprimento de algumas máximas:
n Promoção da eficiência do sector;
n Contenção de custos;
n Promoção da acessibilidade e proximidade do utente;
n Oferta integrada e em contínuo na prestação de cuidados de
saúde.
Assim os desafios em termos de sistemas de informação e
oportunidades de desenvolvimento surgem em várias áreas:
n Sistemas de Informação Integrados – que permitem a gestão
integrada de cada e de todas as organizações (por exemplo, no
caso da relação entre o Ministério da Saúde/ IGIF e os Hospitais)
nas suas várias dimensões: recursos humanos, logística e recursos
financeiros;
n Sistemas de Informação de Gestão – que constituem
ferramentas de suporte à decisão e cuja aplicação pode ser mais
uma vez encarada numa óptica isolada, por prestador, ou numa
óptica centralizada no financiador. Estas ferramentas integram a
informação dispersa nos diversos sistemas num repositório
comum e de fácil consulta. As grandes vantagens na utilização de
uma ferramenta de apoio à decisão são:
§ Disponibilização da informação de forma fácil e pronta;
§ Disponibilização de informação derivada não disponível nos
sistemas operacionais;
§ Redução do esforço de compilação de informação e
§ Facilitação nos processos de decisão.
n Sistemas de Gestão de Custos, que permitem conhecer
objectivamente as causas dos custos, determinar objectivamente
o custo das actividades desenvolvidas e aproximar a linguagem
contabilística às operações e à realidade física, numa envolvente
onde a preocupação com o preço é cada vez mais pertinente;
n Integração de Sistemas de Informação entre os Prestadores
– a integração dos sistemas de informação entre os vários
prestadores constitui uma das alavancas na promoção da
articulação entre os mesmos, permitindo desta forma a troca de
informação quer a nível assistencial, quer a nível administrativo,
contribuindo para a melhoria do serviço prestado. A
interoperabilidade dos sistemas de informação em saúde é um
factor crítico de sucesso para a promoção da eficiência e redução
de custos no sector;
n Utilização da Internet – a Internet apresenta um elevado
potencial como plataforma de partilha de conhecimento, quer
entre prestadores (partilha de informação científica e casos
clínicos reais), quer entre prestadores e utentes (esclarecimento de
dúvidas, marcação de consultas), quer mesmo entre prestadores e
fornecedores (através de plataformas de e-business);
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n Sistemas de apoio à prestação – para além das soluções
associadas à implementação de hardware e software técnico e
específico de determinadas actividades, existem sistemas de
informação de apoio à actividade assistencial e que permitem
processos mais eficientes e de que são exemplos:
§ Cartão de Utente, que permite reunir, numa primeira fase, a
informação essencial sobre cada utente, e em fases posteriores
apostar na escalabilidade do mesmo, diversificando o tipo de
informação inserida;
§ Prescrição electrónica, sistema de apoio à actividade prescritora
do médico através da disponibilização de mais informação e
que simultaneamente dá ao financiador uma ferramenta adicional de controlo do que pode ser e do que é prescrito, assim
como da entidade prescritora e por último da compra efectiva;
§ Processo clínico único, que permite a integração total da
informação relativa a um utente, tendo como chave única a sua
própria identificação e favorecendo o acesso a mais informação
sobre o utente, reduzindo as probabilidades de duplicação de
actividades e adicionalmente aumentando a qualidade do
serviço prestado.

n Contact Centers – este tipo de soluções favorece a definição de
uma estratégia baseada e centrada no utente, através da abertura
do sistema ao exterior e de uma maior acessibilidade.
A lista acima não pretende ser exaustiva, mas sim ilustrar o potencial
de melhoria do SNS suportado por sistemas de informação. No
entanto, para que este tipo de investimentos tenha retornos assegurados existem alguns factores a garantir, nomeadamente a definição
de uma estratégia global de sistemas de informação e por outro
uma submissão desta estratégia e de qualquer vector da sua operacionalização aos objectivos últimos e globais do sector da saúde.
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Desafio: Fomentar a cultura de gestão em saúde
Associado a objectivos de promoção da eficiência, surge um novo
desafio no sector e que passa pela promoção de cultura de gestão
em saúde. Este desafio surge essencialmente direccionado para os
prestadores públicos de saúde, que até então regidos pelas regras e
cultura do sector público, se deparam com novos requisitos em termos de capacidade e know how. A promoção da cultura de gestão
permitirá uma correcta gestão dos recursos existentes evitando
soluções consideradas mais fáceis e de que são exemplo os cortes
orçamentais. A criação de uma orientação efectiva para a gestão em
saúde passa por vários pontos acessórios e concorrentes para a
promoção da competitividade e criação efectiva de valor, implicando
consequências distintas para os vários players do mercado:
Financiadores públicos
A estes compete promover a flexibilização dos processos de gestão,
reduzindo a carga burocrática, permitindo incutir mais rapidez ao
ciclo de tomada de decisão e simultaneamente ganhar autonomia e
poder de negociação. Adicionalmente é de igual importância definir
modelos de responsabilização dos quadros de gestão de topo e
intermédios pelos resultados atingidos, garantindo desta forma o
compromisso dos gestores com os objectivos da organização.
Prestadores Públicos
Os desafios dos prestadores públicos a este nível, passam pela:
n Formação dos líderes e gestores de topo e intermédios em gestão
de pessoas e liderança;
n Revisão do modelo de negócio das unidades de saúde e aposta na
dedicação às actividade primárias da cadeia de valor, optando por
modelos de outsourcing para garantir actividades acessórias.

relevante na promoção da investigação e inovação científica no
domínio da saúde em Portugal. Assim, é neste cenário que surgem
vários desafios:
Incentivo à fixação da Indústria Farmacêutica em Portugal
A Indústria Farmacêutica deverá ser encarada pelos Governos como
um sector benéfico: gera emprego qualificado, produz riqueza e
estimula a produtividade. Associado a este ponto, surge um desafio
para Portugal que passa pela afirmação do país como alvo do
investimento internacional, numa fase em que o alargamento de
União Europeia coloca no cenário de jogo, países com elevadas
qualificações e preços de mão-de-obra altamente competitivos.
Desenvolvimento do segmento dos Ensaios Clínicos
em Portugal
Na linha deste desafio e como forma de colocar Portugal no cenário
da investigação e da inovação a nível da Indústria Farmacêutica está
reservado para os Prestadores de cuidados de saúde um papel muito
importante, no sentido de tornar Portugal um mercado potencial e
preferencial para o desenvolvimento de ensaios clínicos. Neste tipo
de processo, o tempo e a circulação de informação são variáveis
cruciais; desta forma e se Portugal pretender apostar no desenvolvimento deste mercado deverá incentivar a:
n Rapidez no processo de tomada de decisão, chamando a atenção
para a importância do bom funcionamento da entidade
governamental responsável pela supervisão, assim como das
comissões de ética e conselhos de administração de cada hospital;
n Disponibilização de infra-estruturas e sistemas de informação
base, por forma a garantir uma melhor circulação da informação
durante o curso dos ensaios clínicos.

Desafio: Promover a Inovação
A Indústria Farmacêutica representa um sub sector dentro do
grande mercado da saúde, sendo caracterizada por possuir uma
forte capacidade de geração de riqueza em comparação com os
restantes sub sectores.
No entanto, a actual envolvente contextual possui algumas características que penalizam em muito o desenvolvimento do sector e a
geração de riqueza e valor acrescentado: políticas de contenção de
custos, medidas de racionalização das comparticipações em
medicamentos, promoção de genéricos, etc. Todas estas situações
têm como consequência a redução na taxa de crescimento do
mercado, e desta forma uma redução na rentabilidade das empresas
do sector. Associados a estes factores, surgem o cada vez maior
risco e as cada vez maiores necessidades de investimento em
inovação, uma vez que cada vez é mais difícil descobrir
medicamentos realmente inovadores.
O Estado, enquanto legislador e regulador do sector da saúde, tem
como grandes desafios promover o cumprimento de uma das
grandes decisões da Cimeira de Lisboa que definiu como estratégico
o investimento e a promoção da inovação, por forma a aumentar a
competitividade da economia europeia face aos Estados Unidos da
América. Assim, Portugal deverá definir esquemas de incentivos à
fixação de empresas farmacêuticas multinacionais em Portugal, por
um lado, e por outro definir uma estratégia de apoio e incentivo à
inovação e investigação nacional desde que aplicada a fins práticos
e com possíveis utilizações reais e com vantagens. Este último ponto
ganha relevância com a criação da Fundação D. Ana Champalimaud
e Dr. Carlos Montez Champalimaud que se assumirá com um papel

Novo posicionamento da Indústria Farmacêutica no Sector
da Saúde
A indústria farmacêutica tem, actualmente, os argumentos
necessários para se posicionar no mercado como um parceiro real
com quem é possível definir objectivos e programas de trabalho
comum. A aposta num posicionamento de parceiro em questões de
saúde mais latas e não directamente relacionadas com o
medicamento em si, poderá ter consequências benéficas na
melhoria da imagem da indústria farmacêutica em geral, vista como
um elemento exclusivamente preocupado com lucro, num ambiente
de défices e problemas sociais constantes.
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Definição de uma linha de rumo para a Indústria Farmacêutica
Nacional
À indústria nacional reservam-se desafios que mais têm a ver com o
seu possível posicionamento futuro, num mercado cada vez mais
dominado pelas grandes empresas e onde os movimentos de
concentração são constantes. Assim compete à indústria
farmacêutica nacional encontrar o seu espaço em uma ou várias das
seguintes áreas:
n Mercado de genéricos: caracterizado por ser um mercado de
escala e de fácil adaptação, mas onde a competitividade será
elevada e a sobrevivência de várias empresas portuguesas será
difícil;
n Produção ou Façonage: garantindo a subcontratação da função
de produção de pequenos lotes para o mercado nacional e/ ou
europeu;
n Licenciamento de funções de marketing e vendas: através de
acordos com empresas multinacionais para comercializar sob a
mesma marca, ou marcas distintas um determinado
medicamento. A grande vantagem deste tipo de posicionamento
para as empresas portuguesas passa pelo facto de terem um
acesso privilegiado à inovação;
n Investigação e Desenvolvimento: que se caracteriza por implicar
pesados investimentos e riscos, sendo no entanto uma
oportunidade de longo prazo;
n Internacionalização: medida de expansão que ganha mais sentido
em posicionamentos que impliquem produção em grande escala,
e onde as economias de escala originadas aportam elevados
benefícios.
Independentemente do posicionamento escolhido é importante
sublinhar o papel que a concertação de políticas e medidas pode vir
a ter na promoção da competitividade nacional. Assim e mais uma
vez o planeamento estratégico e a longo prazo apresenta-se como
variável chave, sendo a este nível que o Estado Português deve
assumir um papel harmonizador e facilitador.

Desafio: Criar uma política de Recursos
Humanos em saúde
Este desafio está intimamente ligado aos objectivos de promoção da
eficiência e da qualidade do serviço prestado em saúde. Os recursos
humanos em saúde constituem um problema real e que deve ser
endereçado no sentido de transformar os profissionais de saúde em
aliados na prossecução da missão do SNS. Assim a política actual de
recursos humanos deverá ser analisada e revista, de forma a incluir
conceitos como:
n Dedicação plena: dar aos profissionais de saúde as condições
necessárias para que estes consigam obter num único
empregado, aquilo que actualmente procuram numa pluralidade;
n Incentivos: definir esquemas de incentivos reais, por forma a
orientar a organização para objectivos comuns e complementares,
e simultaneamente assegurar o compromisso dos profissionais
com a sua actividade;
n Formação contínua: definir o papel de cada empregador no
assegurar/ proporcionar a formação contínua de cada profissional
de saúde, no entanto sem deixar de confirmar a real
responsabilidade de cada profissional neste sector.

Desafio: Educar os utentes para o consumo
em saúde
O conceito de saúde como um bem de acesso a título gratuito pela
população teve como efeito uma perversão das regras do jogo, o
acesso a cuidados de saúde passou a ser encarado como um bem
ilimitado e a custo zero para o utente. Esta atitude de consumo
indiscriminado de cuidados de saúde tem um importante contributo
na tendência crescente dos custos da saúde. É neste contexto que
este desafio toma corpo. Os diversos agentes do mercado devem
concentrar esforços no sentido de educar os utentes para um
correcto e ponderado consumo em saúde. Estes objectivos poderão
ser atingidos por duas vias complementares:
n Consciencialização da população para os custos da saúde através
da veiculação da informação dos gastos reais de cada utente em
saúde;
n Campanhas de sensibilização para incutir racionalização no
consumo de saúde quer nos prescritores, quer nos utentes, uma
vez que o consumo em saúde depende das decisões destes dois
actores: o utente que decide quando vai consumir saúde e o
prescritor que decide como vai orientar esse consumo.

Desafio: Promover e Educar para a saúde
O utente é um dos pilares e decisores finais do consumo de saúde,
uma vez que é este que toma a iniciativa e decisão de procurar um
prestador de cuidados de saúde e numa segunda fase, é o mesmo
utente que decide o grau efectivo de adesão ao tratamento
prescrito. Desta forma revela-se como essencial actuar sobre o
utente de forma a garantir uma cada vez melhor utilização dos
recursos em saúde. No que diz respeito à educação dos utentes,
existe muito e variado trabalho a ser feito, e que muitas vezes vai
mais longe do que as questões exclusivas de saúde, passando por
questões transversais como a educação para a cidadania.
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Regulador, Financiadores e Prestadores Públicos
O Estado no cumprimento da sua missão enquanto responsável pela
prestação, em sentido lato, de cuidados de saúde, deve encarar o
investimento na prevenção, como um investimento com retorno a
longo prazo, apostando por gastar hoje por conta de custos a evitar
no futuro. Assim, os projectos a explorar são vários:
n Prevenção primária de doenças com maior prevalência;
n Educação para a saúde, através da promoção de estilos de vida
saudáveis;
n Programas específicos de prevenção secundária e terciária junto
de populações alvo.
A nível da implementação deste tipo de projectos, é crítico garantir
a sua consistência em termos de processo de comunicação, assim
como continuidade no tempo. Um processo eficaz de alteração de
hábitos e consciencialização para determinados riscos implica persistência, proximidade e identificação do utente com o canal. É fundamental referir a importância da transversalidade em alguns projectos
e na transmissão de mensagens, daí que em programas mais amplos
de educação para a saúde, seja crucial confluir os esforços de vários
órgãos tutelares, de forma a garantir a concorrência para os mesmos objectivos e a coerência da mensagem passada ao cidadão.
Financiadores Públicos e Privados
Nesta área e para os financiadores de cuidados de saúde, o
investimento em prevenção, apesar de resultar em retornos positivos
no longo prazo, tem um elevado potencial de aumento do consumo
de saúde no curto prazo, uma vez que a informação passada para a
população irá aumentar a apetência para recorrer a cuidados de
saúde. É neste contexto que surge como área a explorar o
investimento em programas de disease management que funcionam
como a ferramenta ideal para o financiador controlar e prever
consumos específicos por parte da população.
Adicionalmente, este tipo de programas é muitas vezes
percepcionado como uma mais valia em termos de serviço prestado
uma vez que colocam ao dispor do utente um plano de gestão da
sua condição de saúde, permitindo-lhe efectuar uma gestão
acompanhada da mesma.
Este tipo de solução apresenta um forte potencial de aplicação em
subsistemas e seguros de saúde sendo muitas vezes utilizado como
uma ferramenta de gestão/ controlo dos custos uma vez que
permite à entidade pagadora gerir proactivamente o estado de
saúde da sua população segura e consequentemente reduzir o
número de consumos de risco e mais complexos.

Desafio: Melhorar a acessibilidade aos cuidados
de saúde
O Serviço Nacional de Saúde em Portugal possui características que
o definem como totalmente acessível à população:
n As unidades de cuidados de saúde estão razoavelmente dispersas
pelo território nacional, quer através de hospitais, centros de
saúde e extensões de saúde;
n Funciona em regime de porta aberta para a comunidade,
oferecendo serviços de urgência a toda a população residente e
não residente;
n Os cuidados de saúde auferidos pela população são
tendencialmente gratuitos.

No entanto, e apesar de todas estas características o acesso da
população em geral aos cuidados de saúde é muitas vezes
dificultado por factores organizacionais do Sistema:
n A burocracia e complexidade dificultam o processo de entrada no
sistema pelas portas devidas: cuidados primários;
n A falta de articulação entre os diferentes níveis de cuidados
(primários, diferenciados, continuados) leva a que muitas vezes as
listas de espera se adensem, a gestão das disponibilidades e dos
recursos seja mais difícil e a duplicação de tarefas e consumos seja
uma realidade;
n Os serviços de urgência, ao serem utilizados como uma alternativa
aos cuidados primários, estão frequentemente congestionados,
prestando um serviço de má qualidade a elevado custo.
Desta forma e no sentido de melhorar e promover a acessibilidade a
cuidados de saúde, vários desafios se levantam:
Legisladores e Reguladores
Compete ao Ministério da Saúde, no âmbito deste grande desafio,
colocar o utente no centro do sistema e a partir daí definir uma
estratégia de proximidade entre o SNS e cada utente. Por vezes esta
proximidade não se consegue através da disponibilização de oferta
especializada e diferenciada em qualquer ponto do país, mas passa
sim por criar dois níveis de actuação:
n Um primeiro que deverá corporizar os centros de saúde como
cuidados de proximidade e que por esta razão se devem
caracterizar por serem estruturas leves e flexíveis, garantindo uma
maior capacidade de resposta e de adaptação às necessidades dos
utentes;
n Um segundo nível de cuidados diferenciados que embora mais
distantes da população, permita que o acesso aos mesmos seja
assegurado por redes de referenciação por patologia e por
eficientes esquemas de evacuação e deslocação entre unidades;
n Uma maior especialização da oferta, a qual associada à liberdade
de escolha do utente, promove a concorrência entre prestadores
e a redução de custos.
Prestadores Públicos
Compete aos prestadores públicos promoverem soluções específicas
que garantam a correcta articulação entre os vários níveis de
cuidados de saúde, por forma a garantir que cada interveniente
garante eficazmente a sua contribuição. Esta articulação dos
hospitais, enquanto unidades diferenciadas, a montante e a jusante
com os restantes níveis de cuidados pode ser assegurada através de
diversas formas e cuja implementação deverá resultar de uma
decisão participada dos diversos agentes, para a garantir o seu
sucesso:
n Incentivos à criação de modelos de articulação entre os vários
níveis de cuidados de saúde e de que são exemplo as Unidades
Locais de Saúde;
n Definição de esquemas de gestão conjunta de recursos;
n Definição de um esquema de prestação de apoio/ consultoria de
médicos especialistas nos centros de saúde;
n Implementação/ integração de sistemas de informação com vista
à partilha de informação quer administrativa, quer assistencial;
n Introdução da liberdade de escolha do prestador por parte do
Utente.
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Conclusões
O sector da saúde em Portugal enfrenta grandes desafios, derivado
de um constante e crónico défice orçamental, o qual associado aos
desafios da sua envolvente, seja por efeito do envelhecimento da
população ou do desenvolvimento de novas tecnologias, cria
enormes pressões sobre todos os seus intervenientes.

Para mudar o estado do sector da saúde em Portugal é necessário
uma maior colaboração entre todos os seus intervenientes no
sentido de encontrar soluções de longo prazo para os problemas
actuais, fazendo opções de forma estruturada. O planeamento
estratégico na saúde é essencial para vencer os desafios.

Os últimos 30 anos foram dedicados a desenvolver e melhorar o
actual Serviço Nacional de Saúde. Os desafios actuais implicam uma
viragem na actuação de todos os agentes da saúde, no sentido de
continuar a garantir mais e melhores cuidados de saúde a toda a
população da forma mais eficaz. Esta viragem implica escolhas, uma
vez que os recursos afectos ao sector são necessariamente limitados.

Outro grande pilar do desenvolvimento do sector passa pela criação
de concorrência. A existência de concorrência, não significa a
privatização do sector, mas sim a criação de mecanismos que
permitam que os prestadores do sector da saúde sejam estimulados
a obter melhores performances. Um destes mecanismos, é a
liberdade de escolha do utente a qual cria pressão ao nível dos
prestadores para se especializarem naquilo em que são melhores.

Estes desafios, os quais foram apresentados ao longo deste estudo,
não são exclusivos do sector da saúde português e são uma
realidade e desafio em toda a Europa. Mesmo em países onde não
existe o Estado Previdência e onde a saúde é quase uma commodity,
como é o caso dos Estados Unidos da América, os desafios são
também enormes. Afinal a saúde é um bem público e cabe ao
Estado o papel de garantir o acesso a este bem essencial.

Os desafios do sector da saúde não são exclusivos nem únicos. No
entanto exigem uma actuação rápida e imediata. Os intervenientes
do sector da saúde devem ouvir os seus clientes e adaptar a sua
oferta. Mas, existirão condições e coragem política para o fazer?
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About Deloitte
Deloitte - One Word Says It All
Símbolo de Liderança
A Deloitte é a primeira Quality Firm de serviços profissionais em
Portugal com uma base alargada de clientes portugueses líderes
de mercado. «Número Um» no ranking de prestação de serviços
integrados de auditoria, consultoria e consultoria fiscal, nas 250
maiores empresas portuguesas.

Deloitte: Global Life Sciences e Health Care
A Deloitte dispõe de mais de 3000 profissionais à escala global
em mais de 30 países. Dedicados ao Sector da Saúde e do
Medicamento, estes profissionais servem clientes dos diversos
segmentos onde se incluem: industria farmacêutica, prestadores de
saúde, planos e subsistemas de saúde e instituições governamentais.

Qualidade Acrescida
A Deloitte conta em Portugal com mais de 1.500 profissionais
experientes e motivados para exceder as expectativas dos clientes.
Uma rede global para clientes e para os nossos profissionais
em 150 países.

A Deloitte oferece soluções estudadas para o ajudar a:
n Acelerar a inovação e o crescimento
n Construir e manter a vitalidade financeira
n Implementar operações suportadas em melhores práticas
n Gerir risco e conformidade

A Deloitte dispõe de uma rede nacional e internacional com plena
capacidade para satisfazer qualquer necessidade dos seus clientes,
em qualquer país do mundo, com respostas à medida, conduzidas
por equipas pluridisciplinares, altamente especializadas e
qualificadas.

Porque é que a Deloitte acrescenta valor?
n Oferecemos uma abordagem multidisciplinar que inclui serviços
de consultoria de gestão e implementação de sistemas
informáticos, consultoria financeira, soluções de tax, gestão de
recursos humanos, entre outros;
n Produzimos publicações de Thought Leadership (liderança de
ideias) respeitadas por toda a indústria e abrangendo os temas
mais relevantes para os profissionais do sector.

n A rede internacional Deloitte está presente em 150 países, conta
com 120 mil profissionais e registou uma facturação de mais de
15.000 milhões de dólares em 2003.
n Best Tax Consultant: reconhecida pelos editores da Global
Finance, uma revista mensal dirigida a executivos financeiros em
multinacionais, como a melhor consultora na área da fiscalidade.
n Best Company to Work for: nomeada entre as 10 melhores
empresas para se trabalhar em Portugal na classificação da revista
Exame; nomeada entre as 100 melhores empresas para se
trabalhar, na classificação da Fortune Magazine, pelo 5º ano
consecutivo.
n Best Human Resources Global Program: distinguida pelo
seu programa global na área de recursos humanos, pela revista
norte-americana Workforce, ao lado de organizações
como as Nações Unidas.
n Líder em Preços de Transferência: A Deloitte e o seu Associate
Partner Laurie Wiggins foram distinguidos pela revista Euromoney
como Expert Guides na área de Preços de Transferência em
Portugal.
Facts & Figures – Deloitte Portugal
Escritórios: Lisboa e Porto
Facturação de 2003: 88 milhões de euros
Sócios: 40
Nº de Empregados: 1.500
As Nossas Competências:
n Audit
n Tax
n Consulting
n Corporate Finance
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Os nossos profissionais conhecem a sua indústria
Porque temos o objectivo de verdadeiramente acrescentar valor,
muitos dos nossos profissionais trabalharam anteriormente em
empresas e organismos do sector de Life Sciences e Health Care,
adquirindo com a sua formação e experiência um profundo
conhecimento dos desafios do sector.
Desta forma, os serviços que oferecemos e a experiência dos nossos
profissionais não é simplesmente teórica, mas apoia-se em experiência
prática, no terreno, adquirida em organizações líderes no sector.
Compreendemos os desafios do sector Life Sciences
n Alterações ao nível concorrencial na sequência da entrada de
empresas de biotecnologia, e genéricos;
n Alterações na cadeia de aprovisionamento;
n Pressões time-to-market e cost-to-market;
n Protecção de patentes e de propriedade intelectual;
n Conformidade com regulamentação em constante evolução.
Fornecedores de Cuidados de Saúde e Seguradoras
n Aumento dos custos de cuidados de saúde e maior ênfase na
gestão de custos;
n População envelhecida;
n Qualidade e segurança;
n Maior exigência dos consumidores;
n Parcerias público/privados.
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Prevemos as suas necessidades e adequamos os nossos
serviços à medida das exigências do mercado
A Deloitte procura adequar a oferta de serviços de modo a
corresponder às actuais exigências do mercado. Desta forma
Hospitais e sistemas de saúde, Seguradoras, organizações de gestão
de cuidados, empresas de biotecnologia ou empresas farmacêuticas
e de equipamento médico podem obter da Deloitte uma visão
informada e integrada da indústria.
Produzimos Thought Leadership que cria mais valia
para os nossos clientes (amostra representativa):
n National Medicare Prescription Drug Congress (Fevereiro 2004);
n IIR’s Sarbanes-Oxley and Compliance Programs for Pharma (Maio
2004);
n BIO 2004 (Junho 2004);
n Pharmaceutical Manufacturing 2004 (Junho 2004);
n “eHealth in Europe” (Abril 2004);
n “Growth Strategies for Large Biopharm Companies” (Fevereiro
2004);
n The Wisdom of Top Health Care CEOs (Janeiro 2004);
n “Hospital Boards: An International Journey for World Class
Governance Effectiveness” (Janeiro 2004).
Temos orgulho em servir os líderes da indústria
de Life Sciences & Health Care (amostra representativa):
Abbott Laboratories
Aetna
Alliance Unichem
Applera Corporation
ARSLVT-Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
Ascension Health
Boehringer Ingelheim
Cardinal Health
Catholic Healthcare West
Centro Hospitalar Vila Real/Peso da Régua, S.A.
Chiron Corporation
CIGNA Corporation
DGS – Direção Geral da Saúde
Eisai
Eli Lilly and Company
EPS – Sistemas de Gestão de Saúde, SA
Escola Superior de Enfermagem de Braga
Faculdade de Medicina do Porto
Fresenius
GlaxoSmithKline
Gruppo Angelini

Health Net
Hidden Hearing
Hologic
Hospitais Privados de Portugal
Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa
Hospital de Egas Moniz, S.A.
Hospital de Nossa Senhora do Rosário
Hospital de São Bernardo, S.A.
Hospital de São Francisco Xavier, S.A.
Hospital de São João
Hospital de São Sebastião
Hospital Distrital da Figueira da Foz, S.A.
Hospital Distrital de Santarém, S.A.
Hospital Geral de Santo António, S.A.
Hospital Pulido Valente, S.A.
IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde
INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica
INFARMED - Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento
Instituto Português de Oncologia – Centro Regional de Lisboa, S.A.
Janssen-Cilag
Johnson & Johnson
Kaiser Foundation Health Plan
McKesson Corporation
Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde
Merck & Co., Inc.
Merck Sharp & Dohme
Neofarmacêutica (Madaus Group)
North Shore Health System
Novartis AG
Novo Nordisk
Nycomed Portugal
Otsuka Pharmaceutical Co.
Pfizer
Pharmaceutical Fine Chemicals Portugal
Sanofi-Aventis
Schering-Plough Corporation
Serono
STERIS Corporation
Takeda Chemical Industries
The Regence Group
Trinity Health
UnitedHealth Group Incorporated
Wellpoint Health Networks
Wyeth Lederle
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Anexo 1 - Lista de Contributos (Nome e Entidade dos Entrevistados à data da realização do Estudo)
Dr. Luís Pires
Dr. Luís Drummond Borges
Eng. Joaquim Simões
Dr. João Carlos da Silva Cordeiro
Dr. Manuel Delgado
Dra. Isabel Saraiva
Dra. Ana Borja Santos
Dr. Luís Couceiro
Dra. Maria de Belém Roseira
Dra. Clara Carneiro
Dr. Pina Moura
Dr. Miguel Coleta
Prof. Dr. Patinha Antão
Dr. José Manuel Pestana Boavida
Dr. António Alvim
Dr. Hélder Pinto
Dr. Marco António G. Geraldes Monteiro
Dr. Marques da Costa
Dr. Fernando Neves
Dr. Adriano Natário
Dr. Pedrosa Vasco
Eng. Ramiro Martins
Prof. Dr. Henrique M. Bicha Castelo
Dr. Francisco Ramos
Prof. Dr. António Correia de Campos
Dr. Manuel Gonçalves
Dr. António Paula de Campos
Eng. Luís Vasconcelos
Dr. Salvador de Mello
Eng. Anselmo Firmino Carmo
Dra. Maria João Amaral
Dra. Madalena Ramos
Dra. Odete Isabel
Dr. José Taborda Farinha
Dr. Rui Ivo
Dra. Alexandra Bordalo
Dra. Sara Macedo
Prof. Dr. Higuinaldo Neves
Dr. Jaime Andrez
Dr. João Francisco Ribeiro da Silva
Dr. João Franklin
Dr. Manuel Caneira
Dr. Rui Portugal
Prof. Dr. João Lobo Antunes
Prof. Dr. Manuel Antunes
Dr. Paulo Macedo
Dr. Francisco Onofre
Dr. Luís Filipe Pereira
Dra. Maria de João Freire
Dra. Maria Augusta de Sousa
Dr. José António Aranda da Silva
Dr. José Germano Rego de Sousa
Dr. José Miguel Boquinhas
Dr Jorge Saavedra
Dr. António Barros
Dr António Viana
Dr. José Albino Mendes
Padre Vitor Melícias
Dr. José António Mendes Ribeiro
Prof. Dr. Miguel Gouveia
Prof. Dr. Jorge Vasconcellos e Sá
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ADSE - Direcção Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública
Advance Care
Alliance Unichem
ANF - Associação Nacional das Farmácias
APAH - Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares
Apifarma
ARSLVT - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
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Hospital Fernando Fonseca
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Infarmed - Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento
Infarmed - Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento
Infarmed - Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento
Infarmed - Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Liga Portuguesa contras as Doenças Reumáticas
Médico
Médico
Médico
Médico
Médico
Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde
Ministério das Finanças – Direcção Geral do Orçamento
Ministro da Saúde
Myos
Ordem dos Enfermeiros
Ordem dos Farmacêuticos
Ordem dos Médicos
Partido Socialista - Gabinete de Comunicação e Divulgação
Pfizer
SAMS – Serviços de Assistência Médico e Social
Sanofi Sinthelabo
Servier
União das Misericórdias Portuguesas
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Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais
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