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Resumo 
 
Este estudo teve como objectivo contribuir para o conhecimento sobre a equidade no sector do 

medicamento, com uma análise empírica aplicada ao sistema de saúde português. Para o efeito 

avaliou-se se indivíduos com as mesmas necessidades em saúde, mas com diferentes níveis de 

rendimento, tiveram idêntica prestação no que diz respeito ao medicamento. Adicionalmente, 

aprofundou-se esta análise através da identificação de factores associados ao sistema de 

prestação ou ao utente que contribuíram para gerar iniquidades, com particular destaque para 

os comportamentos de não aquisição de medicamentos – não adesão primária.  

 

A avaliação da equidade foi efectuada através de duas abordagens distintas, mas 

complementares: uma sob a perspectiva da utilização e outra sob a perspectiva da distribuição 

da despesa pública com medicamentos. Para estas análises aplicaram-se métodos baseados nos 

índices de concentração, utilizando dados do Inquérito Nacional de Saúde 2005/06 e dados 

relativos aos encargos do Serviço Nacional de Saúde com medicamentos. Os resultados 

revelaram que, perante as mesmas necessidades, o sistema de prestação tende a favorecer os 

indivíduos de nível socioeconómico superior, quer na utilização quer na distribuição de recursos 

do Estado com medicamentos. Adicionalmente, a aplicação do método da decomposição do 

índice de concentração revelou que tanto o rendimento como o nível educacional são atributos 

individuais que estão associados à iniquidade na utilização de medicamentos. 

 

A iniquidade observada neste estudo pode resultar de barreiras em diferentes fases do processo 

terapêutico, entre as quais se destacam o não acesso à prescrição médica ou a não aquisição dos 

medicamentos prescritos. Foi este comportamento - designado de não adesão primária - que se 

analisou na segunda parte da tese. Para tal cruzaram-se os dados de prescrição electrónica com 

os dados de dispensa no Serviço Nacional de Saúde. Os resultados revelaram que a taxa de não 

adesão primária foi cerca de 20% e que este comportamento está associado ao sexo feminino ou 

ser jovem, assim como a características do sistema de prestação como o valor dos co-

pagamentos. Estes dados indiciam que as barreiras na aquisição podem ser indutoras de 

iniquidades na utilização de medicamentos. 

 

A identificação de iniquidade na utilização de medicamentos e dos factores que contribuem para 

esta situação constituem o primeiro passo para uma estratégia de redução da iniquidade que, de 

acordo com os resultados desta tese, deve abranger não só o sistema de saúde mas também 

outras áreas das políticas públicas em Portugal. 
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Abstract 
 
This study aimed to increase our knowledge on equity in medicine use, with an empirical analysis 

applied to the Portuguese health system. For this purpose we assessed whether individuals with 

equal health needs, but with different income levels, had equal use of medicines. Additionally, 

we expanded this analysis by identifying factors that were associated with inequity, with 

particular emphasis on primary non-adherence. 

 

The evaluation was done through two distinct and complementary approaches: the use of 

medicines and the distribution of public expenditure on medicines. The methodological 

approach was based on the concentration and inequity index, using data from the National 

Health Survey 2005/06 and the National Health Service’s pharmaceutical expenditure. The 

results showed that, given the same needs, the delivery system favours individuals of higher 

socioeconomic status, both in use and distribution of NHS resources with medicines. Additionally, 

the application of the decomposition method revealed that both income and educational level 

are attributes that are associated with inequity in the use of medicines. 

 

The inequity observed in this study may result from barriers at different stages of the 

therapeutic process, among which stand out the lack of access to prescription or the non-

acquisition of prescription drugs. It was this behaviour - designated primary non-adherence - 

that was analysed in the second part of this thesis. For that purpose prescription data was 

matched with dispensing data in the National Health Service. Results showed that the rate of 

primary non-adherence was 20% and that this behaviour is associated with being female or 

young, as well as with characteristics of the delivery system, such as the value of co-payments. 

These results suggest that barriers in the acquisition process can promote inequities in 

medicines’ use. 

 

The identification of inequity and the factors that contribute to this situation is the first step in a 

strategy to reduce iniquity that, according to the results, should cover not only the health 

system but also other areas of public policy in Portugal. 
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1 Introdução 

 

Os medicamentos são utilizados para prevenir, controlar e tratar um conjunto diverso de 

patologias e são certamente um dos instrumentos que contribuiu para a melhoria dos resultados 

em saúde e qualidade de vida das populações. Mas, será que, perante as mesmas necessidades, 

todos têm igual acesso aos medicamentos de que precisam? Esta tese teve, precisamente, como 

principal objectivo avaliar a existência e a dimensão da iniquidade na utilização e na distribuição 

da despesa pública com medicamentos assim como identificar factores relacionados com o 

sistema de prestação de cuidados ou com o utente que contribuam para essa iniquidade, com 

particular enfoque na não adesão primária aos medicamentos.  

 

Embora a equidade conste dos objectivos da política de saúde da maioria dos países1,2 e deva, 

por isso, ser avaliada, existe alguma variação em termos de conceptualização do atributo nesses 

mesmos sistemas de saúde3,4,5. Se considerarmos as repercussões que a avaliação empírica da 

equidade na prestação de cuidados pode ter na política de saúde, é essencial não só aplicar as 

metodologias mais adequadas mas também conhecer o enquadramento normativo que sustenta 

o sistema de saúde em análise e perante o qual o mesmo deve ser avaliado.  

 

As discrepâncias conceptuais na interpretação do significado de equidade devem-se, em parte, 

ao facto de a equidade ter associada uma dimensão ética e moral1 e, por conseguinte, ser 

determinada pelos conceitos de justiça social adoptados pelas sociedades, os quais se alteram 

ao longo do tempo, em função do que a própria sociedade considera serem diferenças evitáveis 

e injustas. Segundo Pereira6, as teorias de justiça social que emanam da sociedade traduzem-se 

em princípios de distribuição que, no campo da saúde, manifestam-se em distintos objectivos de 

equidade em política de saúde.  

 

As teorias de justiça social, entre as quais se destacam a corrente libertária, a corrente liberal, 

que inclui a teoria do utilitarismo e o “Maximin” Rawlsiano, ou a corrente igualitária, traduzem-

se em diferentes princípios de distribuição6,7,8, os quais conduzem a sistemas de saúde baseados 

em pressupostos distintos. Por exemplo, a corrente libertária7, que promove a liberdade 

individual e os direitos de propriedade e segundo a qual o envolvimento público deve ser 

mínimo e, a existir, deve ser limitado a assegurar um mínimo de cuidados aos mais 

desfavorecidos - mínimo decente - direcciona-se para um sector de saúde predominantemente 

privado, com os cuidados de saúde a serem distribuídos de acordo com a vontade e capacidade 
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de pagar9. Já a teoria igualitária, que introduz o conceito de necessidade e o princípio da 

distribuição de cuidados em função da necessidade, reflecte-se na existência de um sistema de 

saúde assente predominantemente no sector público, com os cuidados de saúde a serem 

distribuídos de acordo com a necessidade e financiados de acordo com a capacidade de pagar. 

Para ilustrar como estas teorias se traduzem em diferentes princípios de distribuição, refere-se o 

sistema de saúde dos Estados Unidos da América, que assenta predominantemente num 

pensamento mais libertário, em que o Estado está apenas encarregue de assegurar um mínimo 

de cuidados aos mais desfavorecidos. Inversamente, na maioria dos países europeus, entre os 

quais Portugal, os princípios de distribuição estão assentes predominantemente na teoria 

igualitária, em que a prestação deve ocorrer em função da necessidade – tratamento igual 

perante idênticas necessidades. Contudo, estas divisões não são estanques e mesmo em alguns 

sistemas de saúde europeus, paralelamente à existência de políticas redistributivas, coexiste a 

autonomia e liberdade de escolha de cuidados prestados no sector privado para os indivíduos 

que tenham capacidade para os pagar2. 

 

Já vimos que diferentes teorias de justiça social conduzem a princípios de distribuição distintos. 

É, no entanto, importante referir que o mesmo princípio da distribuição pode, por sua vez, 

conduzir a objectivos de equidade em política de saúde distintos. De facto, se considerarmos 

apenas a perspectiva da corrente igualitária, que está assente no princípio da distribuição em 

função da necessidade, constata-se que esta pode ter mais do que uma interpretação em 

termos de objectivos de equidade, o que tem conduzido a uma discussão intensa na literatura 

sobre equidade na prestação. A discussão tem se centrado, basicamente, no modo como o 

Estado deve operacionalizar a equidade: deve assegurar a igualdade no acesso ou na utilização, 

a alocação dos recursos em função das necessidades ou a igualdade nos resultados em 

saúde1,5,10,11,12? Embora a discussão sobre estes aspectos normativos perdure5, importa salientar, 

que no âmbito desta tese, a equidade na prestação assume particular importância na sociedade 

por ser um instrumento para atingir um objectivo superior que é a equidade no estado de saúde 

- um bom estado de saúde tem repercussões no bem-estar das populações e no 

desenvolvimento e maximização das capacidades individuais13.  

 

A iniquidade na prestação de cuidados, apesar de não ser o único determinante, pode aumentar 

a iniquidade em saúde14. Por este motivo, constitui uma área do desempenho dos sistemas de 

saúde que tem sido amplamente estudada e cujos resultados têm necessariamente um impacto 

nos decisores políticos, que pode ou não traduzir-se em acção15. Assim, de modo a assegurar 
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que a avaliação é rigorosa torna-se essencial que os métodos aplicados para a avaliação empírica 

da equidade sejam os mais adequados. 

 

Neste âmbito, análises que se limitem a avaliar as diferenças na utilização entre grupos 

populacionais, caracterizados por uma variável socioeconómica, identificam somente a 

existência de variações ou desigualdades na utilização – ex. indivíduos com maior nível de 

escolaridade utilizaram mais cuidados de saúde. Para que esta variação ou desigualdade fosse 

considerada iníqua teria sido necessário que no modelo empírico se tivesse incluído a 

necessidade desses mesmos cuidados. Deste modo, no exemplo atrás mencionado, só existiria 

iniquidade, se perante as mesmas necessidades, os indivíduos com maior nível de escolaridade 

utilizassem mais cuidados de saúde. Com base neste pressuposto, a análise empírica sobre 

equidade na prestação tem sido assente, predominantemente, em duas abordagens 

metodológicas: os modelos de regressão e os índices de iniquidade na prestação.  

 

Os modelos de regressão testam a existência de iniquidade através da medição do efeito de 

determinada variável socioeconómica na utilização, incluindo também no modelo de regressão 

variáveis associadas à necessidade de cuidados. Esta metodologia tem sido frequentemente 

aplicada em estudos tanto com origem nas ciências da saúde como na economia da saúde. Já os 

índices de iniquidade na prestação comparam a distribuição da utilização com a distribuição da 

necessidade, através de índices de concentração9,16. Os índices de iniquidade para além de 

testarem a existência de iniquidade permitem avaliar a dimensão da mesma, possibilitando a 

comparação do desempenho da dimensão equidade entre diferentes cuidados de saúde, regiões 

e países9,16. Esta opção metodológica assenta também no facto dos índices de concentração 

permitirem incorporar a dimensão socioeconómica na distribuição, reflectirem a distribuição em 

toda a população e serem sensíveis a mudanças na distribuição17. A metodologia dos índices de 

iniquidade na prestação tem sido adoptada essencialmente nos estudos provenientes da 

economia da saúde. 

 

A investigação empírica sobre equidade na prestação, com base nos índices de concentração, 

teve início, em grande parte, com o ECuity Project
18. Com esse projecto desenvolveram-se, 

concomitantemente, as comparações internacionais, o que permitiu enquadrar o desempenho 

dos diferentes países no que respeita à consecução da equidade. A maioria da investigação 

realizada, nesse âmbito, incidiu sobre a prestação de consultas médicas e utilização de cuidados 

hospitalares de internamento em países desenvolvidos da OCDE. Na generalidade, verificou-se 
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uma tendência para a iniquidade a favor dos mais ricos na utilização dos cuidados especializados 

e uma maior aproximação à equidade nas consultas prestadas no âmbito dos cuidados primários 

de saúde19,20,21,22,23,24. Todavia, a aplicação deste tipo de análise a outras áreas de prestação tem 

sido escassa. Deste modo, embora de extrema utilidade para o acompanhamento das políticas 

de saúde, a evidência existente, ao nível internacional, transmite uma visão parcial ao não incluir 

cuidados de saúde com uma importância crescente no sistema de prestação, como é o caso 

específico dos medicamentos. 

 

Considerando a importância do sector do medicamento nos sistemas de saúde actuais, a pouca 

investigação empírica, proveniente da economia da saúde, sobre equidade na utilização de 

medicamentos surpreende por vários motivos: 

 

�  Primeiro, pelas próprias características do mercado do medicamento, que difere de outros 

bens de consumo, e que o tornam um mercado imperfeito: i) assimetria de informação entre 

prescritor e utente, assumindo o médico, através de uma relação de agência, a decisão sobre 

os medicamentos a utilizar; ii) pouca sensibilidade ao preço por parte do prescritor e por vezes, 

também por parte do próprio utente, decorrente da comparticipação pelo terceiro pagador de 

parte ou da totalidade do preço e iii) inexistência de um mercado em concorrência perfeita, 

decorrente do monopólio dos produtos sob patente pela indústria farmacêutica e de uma 

distribuição e dispensa assente em canais altamente regulados25,26. 

 

�  Em segundo lugar, o aumento generalizado da utilização e da despesa com medicamentos nos 

países europeus e da OCDE27 fez com que a despesa pública com medicamentos assumisse um 

peso cada vez maior no total das despesas em saúde. Em consequência, introduziram-se 

diversas medidas de contenção e redução da despesa, actuando no lado da oferta e da procura 

de cuidados28,29,30. As medidas do lado da oferta têm incidido principalmente ao nível dos 

preços e nos critérios para comparticipação dos medicamentos. Por outro lado, as medidas do 

lado da procura têm sido mais incipientes no que diz respeito aos prescritores e mais 

frequentes nos utentes, através de alterações nos co-pagamentos ou da introdução do sistema 

de preços de referência, com transferência de parte dos custos para os utentes. Como se 

depreende, algumas destas medidas podem ter efeitos não esperados na utilização de 

cuidados25. 
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�  Em terceiro lugar, existe já alguma evidência proveniente da área das ciências da saúde de 

iniquidade na utilização em função de factores socioeconómicos. Nesses estudos verificou-se, 

através de modelos de regressão, que, por exemplo, o rendimento31,32,33,34 ou a posse de 

seguro de saúde35,36,37  são atributos com efeito na utilização de medicamentos. 

 

Se considerarmos o enquadramento do medicamento atrás exposto é de facto surpreendente 

que a investigação com origem na economia da saúde ainda não se tenha debruçado sobre a 

avaliação empírica da equidade no sector do medicamento. Por conseguinte, esta tese pretende 

contribuir para o conhecimento nesta área, com uma análise aplicada ao medicamento no 

sistema de saúde português. 

 

Contexto Português 

 

Em Portugal, a análise à equidade no sector do medicamento assume particular relevância, pelas 

especificidades do sistema de saúde, em particular, do sector do medicamento38,39, assim como 

pelo contexto socioeconómico da população. 

 

Embora assente num Serviço Nacional de Saúde (SNS), universal, geral e tendencialmente 

gratuito40, o sistema de saúde português apresenta algumas características, ao nível da 

prestação e do financiamento41, que podem representar, para os grupos mais vulneráveis, uma 

barreira à utilização dos medicamentos. No caso específico dos medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM), em meio ambulatório, destacam-se, como características mais relevantes, as 

dificuldades no acesso a uma consulta médica e a existência de um co-pagamento sobre o preço 

do medicamento. 

 

No acesso à consulta médica, indispensável para a obtenção da prescrição médica, existem 

condicionantes ao acesso que advém quer do processo de referenciação quer das listas de 

espera no SNS41. A escassez de oferta destes cuidados no sector público e as consequentes listas 

de espera são, em parte, colmatadas pela prestação no sector privado, mas apenas usufrui dessa 

opção quem tenha capacidade financeira para suportar o encargo total da prestação do cuidado 

ou esteja coberto por subsistemas ou seguros de saúde. Este facto gera um diferencial 

socioeconómico na utilização destes cuidados que se traduz em iniquidades a favor dos mais 

ricos, particularmente evidentes nos cuidados especializados42,43, e que são em Portugal 

superiores à maioria dos países incluídos nas comparações internacionais19,20,21,22. Estas 
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dificuldades podem reflectir-se em barreiras no acesso à prescrição e assim condicionar o início 

ou persistência na terapêutica farmacológica. 

 

O segundo factor que aqui se destaca, como uma possível barreira à utilização, é o sistema de 

financiamento público dos medicamentos. O Regime de Comparticipação do Estado no preço 

dos medicamentos baseia-se em escalões de comparticipação que, actualmente, variam entre 

15% e 90% do preço do medicamento44, com uma taxa média de comparticipação pública 

próxima dos 60% - um dos valores mais baixos da União Europeia28.  

 

Apesar da existência de um regime especial, que atribui uma comparticipação adicional de 15% 

sobre o preço do medicamento aos indivíduos com rendimento inferior ao salário mínimo 

nacional, não existem outros mecanismos de protecção dos grupos mais vulneráveis. Ao 

contrário do que acontece noutros países europeus45, ou mesmo em Portugal com outros 

cuidados de saúde46, as isenções na aquisição de medicamentos são reduzidas e limitam-se 

apenas a utentes portadores de algumas doenças órfãs como a Paramiloidose, Lúpus, Hemofilia, 

Hemoglobinopatias e Fibrose Quística. Para se ter uma percepção da dimensão da população 

isenta refere-se que apenas 0,5% das receitas dispensadas em ambulatório, no ano de 2011, 

dizem respeito a este grupo de doentes47. Apesar de se terem verificado, nos últimos anos, 

reduções acentuadas dos preços dos medicamentos genéricos, os medicamentos não genéricos 

não apresentaram o mesmo nível de redução48. Deste modo, e considerando o baixo poder de 

compra da população portuguesa, a despesa privada com medicamentos pode ser um factor que 

potencia, nos grupos socioeconómicos inferiores, a não aquisição dos medicamentos – não 

adesão primária – contribuindo para a existência de iniquidades no sistema de prestação.  

 

Por estas particularidades, existem motivos para considerar que outros atributos, para além da 

necessidade, podem condicionar a utilização de medicamentos. A evidência empírica disponível 

para Portugal revela que, apesar do aumento da utilização, persistem diferenças entre grupos da 

população e entre regiões no que respeita aos níveis de utilização e tipo de medicamentos 

utilizados49,50,51,52. Estas assimetrias podem dever-se apenas a diferenças nos padrões de 

necessidade da população mas se estiverem associadas a características socioeconómicas dos 

indivíduos, afectando de modo distinto os grupos mais vulneráveis da sociedade, reflectem 

iniquidades na utilização de medicamentos.  
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As características do sector do medicamento e a temática da iniquidade assumem particular 

importância no contexto socioeconómico da sociedade portuguesa, a qual apresenta marcadas 

desigualdades sociais ao nível do rendimento e da educação53,54. Esta situação pode ter-se 

agravado no actual período de crise económica, em que as restrições na despesa pública 

deterioraram o poder de compra da população, por redução no rendimento. Adicionalmente, e 

no âmbito do Programa de Assistência Financeira da União Europeia, Banco Central Europeu e 

do Fundo Monetário Internacional55 o sector do medicamento é uma das áreas, do sector da 

saúde, que apresenta um maior nível de redução da despesa pública. A meta a atingir para a 

despesa pública com medicamentos em 2013 foi fixada em 1,0% do Produto Interno Bruto (PIB) 

o que, para além da redução de preços, pode implicar a restrição do financiamento público 

através de alterações ao sistema de comparticipação. 

 
Atendendo à importância do medicamento na prestação de cuidados de saúde, às características 

do sistema de prestação e financiamento assim como ao actual contexto socioeconómico torna-

se essencial avaliar se os cidadãos têm, perante idênticas necessidades, a mesma prestação no 

que diz respeito aos medicamentos. É igualmente importante compreender que factores 

contribuem para a distribuição socioeconómica da utilização de medicamentos de modo a poder 

intervir para atenuar possíveis iniquidades. 

 

Objectivos 

 

Face ao exposto, pretende-se com este estudo analisar a consecução do objectivo de equidade 

na prestação de cuidados nomeadamente ao nível dos medicamentos prescritos em ambulatório 

e avaliar se indivíduos com as mesmas necessidades em saúde, mas com diferentes níveis de 

rendimento, tiveram idêntica prestação – Equidade Horizontal – avaliada através da utilização e 

da distribuição dos recursos públicos com medicamentos. Adicionalmente, considerou-se 

importante aprofundar este conhecimento através de identificação de factores associados ao 

sistema de prestação ou ao utente que contribuíram para gerar iniquidades, com particular 

destaque para os comportamentos de não aquisição de medicamentos – não adesão primária.  

 

 

 

 

 



8 

 

Assim, os objectivos principais desta tese foram os seguintes: 

 

� Testar a existência e avaliar a dimensão da iniquidade na utilização de medicamentos; 

� Testar a existência e avaliar a dimensão da iniquidade na distribuição da despesa pública 

com medicamentos; 

� Identificar se factores socioeconómicos ou do sistema de prestação contribuem para 

gerar iniquidade na utilização de medicamentos; 

� Identificar se factores específicos do processo terapêutico, nomeadamente a não adesão 

primária, contribuem para gerar iniquidade na utilização de medicamentos. 

 

Estrutura da Tese 

 

Para a consecução dos objectivos propostos, e após um breve enquadramento das 

características do sistema de prestação e financiamento que podem afectar o acesso ao 

medicamento em Portugal (Capítulo 2), estruturou-se esta tese em duas partes, assentes em 

metodologias e fontes de dados distintas, mas que se complementam possibilitando uma 

abordagem abrangente desta temática. 

 

Esquema 1.1 - Estrutura da tese 

 

 

1ª parte 

Avaliação da equidade na 

prestação no sector do 

medicamento

Revisão da literatura sobre 
equidade na utilização de 

medicamentos

Avaliação da equidade na utilização

Decomposição da equidade na 
utilização

Equidade na distribuição da despesa 
pública com medicamentos

2ª parte 

Análise sobre não adesão  

primária aos medicamentos

Revisão da literatura sobre não 
adesão primária

Avaliação da não adesão primária
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Na primeira parte, a avaliação da equidade foi abordada sob duas perspectivas distintas - 

utilização e distribuição dos recursos públicos com medicamentos – com aplicação de métodos 

baseados nos índices de concentração. Nesta etapa pretendeu-se, igualmente, identificar, 

através de análises multivariadas e da aplicação do método da decomposição do índice de 

concentração, quais os factores que contribuíram para a distribuição socioeconómica da 

utilização dos medicamentos. Esta primeira parte, cujas análises empíricas basearam-se 

essencialmente em dados do 4º Inquérito Nacional de Saúde (INS) relativo ao período 2005/06, 

é constituída por quatro capítulos distintos, que, de seguida, se descrevem sumariamente: 

 

� Revisão da literatura sobre equidade na utilização de medicamentos (Capítulo 3) 

 

Atendendo à pouca informação sistematizada sobre avaliação da equidade na utilização de 

medicamentos pretendeu-se, neste capítulo, efectuar uma revisão compreensiva da 

literatura sobre esta temática. Os estudos foram seleccionados independentemente da 

metodologia de avaliação da equidade – métodos de regressão ou índices de iniquidade - 

desde que tivessem em consideração as diferenças inerentes ao estado de saúde dos 

indivíduos. A revisão demonstrou que as características socioeconómicas, demográficas e 

relacionadas com o sistema de prestação apresentam influência na utilização mas os efeitos 

diferem consoante as populações e contextos nacionais em estudo. 

 

Já os capítulos 4 a 6 desta tese dizem respeito à abordagem empírica da avaliação da equidade 

na utilização e na distribuição da despesa pública com medicamentos no sistema de saúde 

português, aplicando metodologias baseadas nos índices de concentração. Nestes três capítulos 

utilizou-se como fonte de dados o INS, o qual tem informação sobre o estado de saúde da 

população, a utilização de cuidados de saúde e as características socioeconómicas da população. 

Embora esta fonte de dados tenha sido utilizada na medição da equidade na utilização de 

consultas médicas ou meios de diagnóstico, é a primeira vez que é utilizada para analisar a 

equidade na prestação de medicamentos. 

 

� Análise comparativa da equidade na prestação de cuidados aplicada ao contexto 

português (Capítulo 4) 

 

No capítulo 4 efectuou-se uma primeira abordagem à existência e dimensão da iniquidade 

na utilização de MSRM e de outros cuidados de saúde como os medicamentos não sujeitos 

a receita médica (MNSRM), cuidados preventivos e consultas médicas. Com a inclusão de 
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outros cuidados de saúde pretendeu-se complementar e actualizar os trabalhos já 

efectuados sobre equidade na prestação no sistema de saúde português, assim como 

enquadrar os valores obtidos para os índices de iniquidade na utilização de medicamentos. 

Para avaliar o grau de iniquidade aplicou-se um índice baseado na concentração da 

utilização e da necessidade indexado a variáveis socioeconómicas, neste caso o rendimento. 

Os resultados demonstraram a existência de iniquidade a favor dos mais ricos na utilização 

de medicamentos, cuidados preventivos e consultas de especialidade. A única excepção ao 

padrão de iniquidade a favor dos mais ricos observou-se com as consultas de clínica geral. 

Em termos comparativos, é de referir que a iniquidade na utilização de medicamentos foi 

inferior à maioria dos restantes cuidados analisados. 

 

� Decomposição da desigualdade na utilização de medicamentos (Capítulo 5) 

 

Com base nos resultados obtidos no capítulo anterior efectuou-se a decomposição da 

desigualdade na probabilidade de utilizar medicamentos. A aplicação da metodologia de 

decomposição do índice de concentração teve como objectivo principal identificar que 

factores contribuíram para a distribuição socioeconómica da utilização dos MSRM e se essa 

contribuição decorreu do efeito que a variável teve na utilização de medicamentos, da 

distribuição desigual do atributo na população ou de ambos os mecanismos. Esta 

metodologia foi aplicada aos MSRM, MNSRM e também a grupos terapêuticos específicos 

com o intuito de testar se existem variações entre grupos terapêuticos, tendo em 

consideração que existem diferentes tipos de efeito terapêutico (e.g. controlo ou prevenção) 

e diferentes níveis de co-pagamentos. Com base na propriedade de decomposição da 

desigualdade, testaram-se, igualmente, diferentes perspectivas normativas da questão da 

equidade, considerando diferentes conjuntos de variáveis associadas à necessidade de 

cuidados. Os resultados deste estudo demonstraram que a educação e o rendimento foram 

os atributos da população que mais contribuíram para a iniquidade a favor dos mais ricos, 

por serem, simultaneamente, factores com um efeito significativo na utilização e estarem 

desigualmente distribuídos na população portuguesa. Por outro lado, verificou-se que 

diferentes pressupostos normativos influenciaram o grau de iniquidade mas os valores 

mantiveram-se sempre a favor dos mais ricos, mesmo em perspectivas mais conservadoras 

da necessidade de cuidados. 
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� Equidade na distribuição da despesa pública com medicamentos em Portugal (Capítulo 

6) 

 

Neste capítulo a equidade na prestação foi abordada sob uma perspectiva diferente mas 

complementar à aplicada nos capítulos anteriores. Tendo em consideração que os recursos 

públicos com medicamentos são cada vez mais escassos 55, pretendeu-se testar a equidade 

na distribuição dos recursos do Estado com medicamentos na população portuguesa. Para 

tal aplicou-se a metodologia da análise da incidência dos benefícios públicos. Com base em 

dados de utilização, obtidos através do 4º INS, e em dados da despesa pública com 

medicamentos, obtidos através da facturação do receituário médico do SNS, estimou-se a 

despesa pública e analisou-se se a distribuição da mesma ocorreu em função do que se 

considera serem as necessidades da população. Os dados obtidos revelaram que, perante 

idênticas necessidades, a despesa pública favoreceu os indivíduos de maior rendimento, 

pese embora a existência de um regime de comparticipação especial para os 

economicamente mais desfavorecidos. 

 

Na primeira parte do trabalho, que se acabou de descrever, testou-se a existência de iniquidade 

na utilização e na distribuição de recursos públicos com medicamentos no sistema de saúde 

português, verificando-se que o sistema de prestação tende a favorecer os indivíduos de nível 

socioeconómico superior, quer na utilização quer na distribuição de recursos. Para estes 

resultados podem ter contribuído diversos factores, nomeadamente barreiras no acesso aos 

serviços de saúde, não obtenção de uma prescrição adequada, não aquisição dos medicamentos 

ou não utilização. Contudo, os dados disponíveis no 4º INS não permitem distinguir 

comportamentos associados ao prescritor de comportamentos de não adesão por parte dos 

utentes e é, em parte, esta lacuna, que se pretendeu colmatar na segunda parte desta tese. 

 

Assim, e em sequência dos resultados apresentados anteriormente, analisou-se, na segunda 

parte deste trabalho, se a não aquisição de medicamentos – não adesão primária – pode 

constituir um comportamento que contribui para a iniquidade na utilização em Portugal. Este 

comportamento é particularmente importante na compreensão dos mecanismos de iniquidade 

na utilização de medicamentos porque entre todas as etapas do processo terapêutico é a que 

está, provavelmente, mais associada à capacidade económica do indivíduo e às características 

do sistema de preços e comparticipações de medicamentos.  
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A segunda parte desta tese divide-se em dois capítulos: 

 

� Revisão da literatura sobre não adesão primária aos medicamentos (Capítulo 7) 

 

O comportamento de não adesão primária aos medicamentos, por ter investigação em 

número mais reduzido e mais recente que o comportamento de não adesão secundária, 

ainda não tinha sido sujeito a uma revisão sistemática da literatura. Por este motivo, no 

capítulo 7, efectuou-se uma revisão sistemática da literatura sobre não adesão primária 

aos medicamentos através da identificação de estudos que comparassem as prescrições 

com a dispensa de medicamentos. Nesta revisão verificou-se que a não adesão primária 

apresenta níveis elevados, com a maioria dos estudos a apresentar valores de não 

adesão superiores a 10% e em vários contextos a atingir valores superiores a 20%. Na 

revisão da literatura foram identificados diversos factores com efeito no 

comportamento de não adesão primária, nomeadamente atributos associados ao 

utente, como ser do sexo feminino, associados ao tipo de terapêutica ou doença e 

também ao sistema de prestação, como o valor do co-pagamento ou a cobertura por 

seguro de saúde,  

 

� Abordagem Empírica à Não Adesão Primária aos Medicamentos (Capítulo 8) 

 

Com base no enquadramento teórico do capítulo anterior apresentou-se no capítulo 8 

uma primeira abordagem empírica ao comportamento de não adesão primária aos 

medicamentos prescritos, utilizando para o efeito a base de dados de prescrição do 

Sistema de Apoio ao Médico (SAM) e a base de dados de dispensa de medicamentos do 

SNS, as quais ainda não tinham sido utilizadas conjuntamente para a avaliação da adesão 

à terapêutica. Para além de avaliar o comportamento de não adesão primária 

pretendeu-se, igualmente, identificar subgrupos cuja utilização era inferior à esperada 

assim como factores modificáveis que possam contribuir para essa diferença, como o 

nível de co-pagamento ou a existência de benefícios ao nível da comparticipação. Com 

estes resultados pretendeu-se avaliar se a não adesão primária é um comportamento 

que pode contribuir para a iniquidade socioeconómica na utilização dos medicamentos. 

Os resultados deste estudo revelaram que a taxa de não adesão primária foi cerca de 

20% e observou-se que este comportamento estava associado ao sexo feminino ou ser 

jovem, assim como a características do sistema de prestação como o valor dos co-

pagamentos. 
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Os diferentes estudos incluídos nesta tese permitiram contribuir para o conhecimento sobre a 

equidade na prestação no sector dos medicamentos. A iniquidade na utilização e na distribuição 

de recursos públicos com medicamentos, assim como os valores elevados de não adesão 

primária, são resultados com implicações no desempenho do sistema de saúde e com impacto 

na equidade do estado de saúde.  

 

A identificação de iniquidades no sistema e dos factores que contribuem para a mesma constitui 

o primeiro passo numa estratégia de redução da iniquidade na prestação. Adicionalmente, 

alguns dos estudos que constam desta tese, como o da análise da incidência de benefícios 

públicos ou o da não adesão primária aos medicamentos, poderão ser utilizados, no futuro, para 

simular alterações no regime de financiamento público de medicamentos e assim permitir que 

novas medidas legislativas nesta área tenham em consideração o impacto na aquisição e na 

equidade na utilização de medicamentos, que advém da sua implementação. 

 

Por último, salienta-se que tanto a aplicação de índices de iniquidade na prestação como a 

utilização das fontes de informação sobre medicamentos, que ainda não tinham sido exploradas 

para analisar a equidade, possibilitam o desenvolvimento de mais investigação nesta área e a 

monitorização sistemática do princípio da equidade na prestação no sector do medicamento.  
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2 Acesso aos medicamentos em Portugal 

 

O acesso aos medicamentos é condicionado por diversos factores entre os quais se destacam a 

disponibilidade no mercado, a prescrição e o financiamento. A regulação neste mercado é 

fundamental por se estar em presença de um bem essencial que apresenta falhas de mercado. 

Neste âmbito destaca-se: i) a assimetria de informação entre o utilizador e o prescritor, 

actuando este último como agente do doente; ii) a separação entre a decisão de prescrição e o 

financiamento, o qual é assegurado maioritariamente pelo terceiro pagador e iii) uma 

concorrência imperfeita, com barreiras à entrada e protecção dos medicamentos ainda sob 

patente. Ou seja, quem selecciona o produto a ser adquirido não tem qualquer 

responsabilização no custo e quem adquire não tem informação sobre a qualidade ou eficácia do 

produto. Por conseguinte, a regulação no sector do medicamento efectua-se maioritariamente 

ao nível da introdução de medicamentos, nas condições de distribuição, prescrição e 

financiamento dos medicamentos e pretende, assim, atenuar as falhas de mercado. 

 

Em Portugal, compete ao Estado, através do Ministério da Saúde, regular este mercado 

assegurando o acesso dos cidadãos aos medicamentos que necessitam. Contudo, um mercado 

com regulação não é o garante per si da equidade no acesso e utilização de medicamentos e é 

com base neste pressuposto que se analisa o mercado de medicamentos em Portugal. 

 

Neste capítulo não se pretende detalhar o sector do medicamento em Portugal, já efectuado 

noutras análises1. Pretende-se sim identificar os factores estruturais do sistema de saúde 

português que podem gerar ou potenciar iniquidades na utilização de medicamentos, com 

enfoque para a utilização em meio ambulatório, nomeadamente: i) Disponibilidade dos 

medicamentos no circuito comercial; ii) Financiamento público; iii) Prescrição médica e iv) 

Acessibilidade à farmácia.  

 

2.1 Introdução e disponibilidade dos medicamentos no circuito comercial 

 

Nas últimas décadas observou-se uma evolução significativa da legislação na área regulamentar 

do medicamento decorrente da adesão em 1986 de Portugal à Comunidade Económica Europeia 

e consequente necessidade de adaptar a legislação em vigor às directivas europeias. As 

alterações legislativas na área da introdução de medicamentos no mercado tiveram como 

objectivo uma maior uniformização de critérios de avaliação técnico-científica, assim como 
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assegurar a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, evitando situações que 

pudessem colocar em risco a saúde pública.  

 

Actualmente, a disponibilidade do medicamento está dependente da Autorização de Introdução 

no Mercado (AIM), que é emitida pelo INFARMED, I.P. – Autoridade do Medicamento e Produtos 

de Saúde. Na atribuição da AIM são também definidos os critérios de prescrição: medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM) e medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM). Estes 

últimos podem ainda estar sujeitos a restrições quer ao nível da prescrição (ex. estupefacientes) 

quer ao nível da distribuição (ex. dispensa exclusiva em meio hospitalar). É de realçar que a 

introdução de critérios como a exigência ou não de prescrição médica, possibilidade de dispensa 

numa farmácia comunitária ou obrigatoriedade de utilização em meio hospitalar visa garantir a 

segurança na utilização dos medicamentos. Não obstante podem, igualmente, ter implicações na 

acessibilidade ao medicamento. 

 

Como se pode observar no Gráfico 2.1, a disponibilidade no circuito comercial, expressa pelo 

número de AIMs, aumentou nos últimos anos2, o que traduz, no geral, uma maior acessibilidade 

aos medicamentos. No entanto, salienta-se também o aumento da proporção de autorizações 

de MSRM restrita, o que condiciona a prescrição e a dispensa a instituições hospitalares. Como o 

acesso aos cuidados especializados apresenta em Portugal evidência de iniquidades 

socioeconómicas3 o aumento de medicamentos de uso restrito em meio hospitalar pode 

aumentar a iniquidade na utilização dos medicamentos.  

 

Gráfico 2.1 - Evolução do número de medicamentos com AIM 

 

Fonte: Estatística do Medicamento, INFARMED, I.P. 
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Quando se analisa o tipo de medicamentos autorizados (Gráfico 2.2) verifica-se que a maior 

parte das novas AIM foram atribuídas a medicamentos genéricos, as quais atingem quase 50% 

do mercado. Tendo em consideração que os medicamentos genéricos apresentam a mesma 

qualidade e eficácia que os medicamentos não genéricos e, como se observará mais adiante, são 

comercializados a custos inferiores, o aumento da introdução destes medicamentos no mercado 

português pode traduzir-se num acesso mais facilitado aos medicamentos para os segmentos de 

menor rendimento. 

 

Gráfico 2.2 - Evolução da quota de AIMs de Medicamentos Genéricos 

 

Fonte: Estatística do Medicamento, INFARMED, I.P. 
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2.2 Preços e Financiamento Público dos Medicamentos 

 

O financiamento público de medicamentos visa, na sua essência, garantir o cumprimento do 

n.º3, do artigo 64º da Constituição da República Portuguesa4, que refere que incube 

prioritariamente ao Estado “garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua 
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medicamentosos”. 
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No sistema de saúde português o regime de comparticipação de medicamentos assenta na 

subsidiação pública de parte ou da totalidade do respectivo preço, sendo o remanescente 

suportado pelo utente. Porém, em Portugal, os co-pagamentos com medicamentos assumem 

um peso importante na despesa privada em saúde5. Por conseguinte, e considerando a 

regressividade, já documentada6, dos pagamentos directos, o valor do co-pagamento é um 

factor que pode condicionar o acesso aos medicamentos por parte dos grupos socioeconómicos 

inferiores e que deve, por isso, ser analisado.  

 

No Serviço Nacional de Saúde (SNS), o encargo para o utente dos medicamentos incluídos no 

regime de comparticipações do Estado depende do Preço de Venda ao Público (PVP, doravante 

designado preço) e do nível de comparticipação e são estas variáveis que se analisarão de 

seguida. 

 

2.2.1 Regime de Formação de Preços 

 

O preço dos medicamentos é um determinante do acesso porque influencia o encargo do 

utente. Neste âmbito, medicamentos com preços elevados podem não ser suportáveis pelos 

grupos de menor rendimento. 

 

Em Portugal, o preço de venda ao público dos medicamentos em ambulatório é composto pelo 

preço de venda ao armazenista (PVA), pelas margens dos canais de distribuição (grossistas e 

farmácias), pela taxa de IVA e por uma taxa de comercialização. O modo como estes 

componentes são definidos tem influência directa no preço do medicamento e pode também 

influenciar, de um modo indirecto, a selecção do medicamento a dispensar na farmácia, com 

repercussões no custo para o utente e para o sistema de saúde. 

 

No mercado ambulatório o PVA é desde 1990 estabelecido com base nos preços praticados nos 

designados países de referência. Entre 1990 e 2007, e de acordo com a Portaria n.º 29/90, de 13 

de Janeiro, a fixação do preço máximo do mercado não podia exceder o preço de produtos 

idênticos nos países de referência - França, Itália e Grécia. Entre 2007 e 2012, o preço passou a 

ser estabelecido com base em quatro países7 – Espanha, França, Itália e Grécia. Em 2013, em 

consequência da recomendação constante do memorando de Entendimento8, passou a basear-

se em três países com enquadramento económico mais aproximado ao existente em Portugal. 

Neste âmbito os países considerados para referenciação foram Espanha, França e Eslováquia. 
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Embora o sistema de formação do PVA, com uma implementação acentuada no continente 

europeu1,9,10, atenue as diferenças de preço entre países, o peso dos encargos com 

medicamentos no rendimento individual pode variar significativamente entre esses mesmos 

países. Isto decorre quer das diferenças nos rendimentos médios dos indivíduos de cada país 

quer dos níveis de comparticipação do Estado no preço do medicamento. Por outro lado, este 

sistema de formação do PVA pode ainda ter como consequência não esperada o atraso na 

introdução de medicamentos em países de menor dimensão11, que servem de referência a 

países de maior dimensão, como é o caso de Portugal. Este factor pode não introduzir 

iniquidades significativas entre a população portuguesa, se exceptuarmos os que têm 

oportunidade de deslocar-se e aceder ao tratamento fora do país, mas é certamente indutor de 

iniquidades entre países. 

 

Quanto aos medicamentos genéricos, o PVA é obrigatoriamente inferior ao PVA do 

medicamento de referência, promovendo-se assim uma maior acessibilidade aos medicamentos, 

particularmente nos grupos de menor rendimento. Nos medicamentos genéricos a atribuição do 

PVA está indexada ao preço do medicamento de referência. Em 199212, o genérico não podia 

exceder 80% do preço do medicamento de referência, actualmente não pode exceder 50% desse 

preço13.  

 

Após formação do PVA acrescentam-se as margens para distribuidores e farmácias. Salienta-se 

que as margens podem influenciar o acesso por dois meios. Primeiro, quanto mais elevada a 

margem mais elevado será o preço do medicamento. Segundo, quando as margens das 

farmácias são atribuídas proporcionalmente ao preço dos medicamentos não há incentivo à 

dispensa de medicamentos mais baratos.  

 

No sistema português, até 2011, as margens eram obtidas através de uma percentagem fixa do 

PVP sem IVA do medicamento. Contudo, desde essa altura passaram a ser regressivas sobre o 

PVA e incluem igualmente uma componente fixa. Esta maior separação entre remuneração das 

farmácias e o preço do medicamento pode ser promotor da dispensa de medicamentos mais 

baratos, com ganhos para o utente e para o SNS. 

 

Para além das alterações nos países de referência e na composição dos preços dos 

medicamentos, tem permanecido, por parte dos decisores do Ministério da Saúde, a 
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necessidade de implementar medidas pontuais de controlo do preço dos medicamentos 

genéricos e não genéricos. No final de 200514 e em 200715 o governo impôs reduções 

administrativas de preços. Acresce que no final de 2010 foi implementada uma dedução de 6% 

no preço dos medicamentos comparticipados16 e que vigorou até à revisão anual de preços 

ocorrida em 2013. No caso dos medicamentos genéricos, a redução administrativa de 30%, 

aplicada em 200817, assim como a implementação de níveis de comparticipações superiores, no 

regime especial de comparticipação, para os medicamentos que apresentem os preços mais 

baratos dinamizou este mercado (Gráfico 2.3). Este facto conduziu à redução acentuada do 

preço dos medicamentos genéricos e permitiu que se corrigisse a situação dos medicamentos 

genéricos terem em média um preço superior ao mercado de medicamentos no seu conjunto, 

como se observa no Gráfico 2.3. 

 

 

Gráfico 2.3 - Evolução do preço médio da embalagem no Serviço Nacional de Saúde 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: INFARMED, I.P. 
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Por último, salienta-se que após atribuição administrativa do preço, este pode ainda ser alvo de 

uma redução no âmbito do processo de avaliação farmacoeconómica conducente à atribuição 

de comparticipação. 

 

2.2.2 Sistema de comparticipações 

 

De acordo com o regime de comparticipação de medicamentos em vigor, o SNS financia uma 

percentagem do preço de venda ao público do medicamento. O valor remanescente é 

assegurado pelo utente sob a forma de co-pagamento no momento da aquisição. 

 

O sistema de comparticipação em Portugal é baseado essencialmente nas características do 

medicamento, mas também existe, em determinados casos, uma comparticipação por doença 

(ex. Paramiloidose) ou uma comparticipação associada à condição económica do utente, como 

se explicitará de seguida. 

 

A comparticipação dos medicamentos pelo Estado está, desde 198418, associada à necessidade 

terapêutica da classe onde o medicamento se insere com o “objectivo de atingir uma maior 

racionalidade e justiça na aplicação dos meios financeiros ao fixá-la com base na prioridade 

terapêutica dos medicamentos”. Os quatro escalões, criados em 1984, correspondiam às 

seguintes categorias: i) medicamentos imprescindíveis para situações bem definidas, com 

carácter de gravidade extrema e com consequência sociais graves (comparticipados a 100%); ii) 

medicamentos imprescindíveis necessários ao tratamento de doenças graves e de tratamento 

prolongado, implicando um esforço financeiro considerável da parte do doente 

(comparticipados a 80%); iii) medicamentos de interesse confirmado que não integravam os 

outros escalões (comparticipados a 50%) e iv) medicamentos com interesse terapêutico mas não 

imprescindíveis (comparticipados a 35%). Desde essa altura foram efectuadas várias revisões aos 

critérios e escalões de comparticipação15,19,20,21,22,23, tendo a alteração mais significativa ocorrido 

em 1992. Na prática, as alterações visaram o controlo do peso elevado da despesa pública com 

medicamentos no total de despesas em saúde e reflectiram-se numa alteração dos escalões de 

comparticipação, com a progressiva diminuição do nível de comparticipação do Estado (Tabela 

2.1). Em 2013 mantém-se em vigor quatro escalões (A - 90%; B - 69%, C - 37% e D - 15%) embora 

com uma redução dos níveis de comparticipação24, quando se compara com os escalões em 

vigor em 1992. 
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Tabela 2.1 - Alterações aos escalões do regime normal de comparticipações (desde 1992) 

Escalão Definição 1992 2000 2005 2007 2010 

A Substâncias imprescindíveis à vida 100% 100% 95% 95% 90% 

B 

Fármacos necessários ao tratamento de 

doenças graves e de tratamento 

prolongado 

70% 70% 70% 69% 69% 

C 
Fármacos com valor terapêutico 

confirmado mas não prioritários. 
40% 40% 40% 37% 37% 

D 
Novos produtos cuja mais-valia 

terapêutica ainda está em avaliação 
 20% 20% 15% 15% 

 
 

Ainda no que concerne ao sistema de comparticipação foi implementado, no final de 2002, o 

sistema de preços de referência (SPR)25, o qual estabelece um valor máximo a ser 

comparticipado pelo Estado para um conjunto de medicamentos com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias activas, forma farmacêutica, dosagem e via de 

administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no mercado. O 

valor máximo da comparticipação a pagar pelo SNS obtém-se aplicando a taxa de 

comparticipação (conforme o regime aplicável) ao preço de referência previamente definido 

para cada medicamento. Com o SPR, o Estado fixa um nível de subsidiação pública para 

determinado grupo de medicamentos. No entanto, para o utente os encargos podem aumentar 

caso o preço do medicamento seja superior ao preço de referência sobre o qual incide a 

comparticipação. Deste modo, a implementação do SPR pretende promover uma maior 

sensibilização de prescritores e utentes ao preço do medicamento. Contudo, pressupõe que os 

utentes estejam em posse da informação necessária para reconhecer a equivalência entre 

medicamentos do mesmo grupo homogéneo e que esse entendimento esteja também presente 

no momento em que o médico lhes prescreve o medicamento. Caso isso não aconteça e o 

prescritor opte por um medicamento cujo preço é superior ao preço de referência, o encargo do 

utente pode passar a ser substancialmente superior. Tal facto é particularmente preocupante se 

afectar os grupos com menor nível de educação ou rendimento. Reconhecendo as maiores 

dificuldades de adaptação à mudança no regime de comparticipação dos utentes mais idosos e 

com menores condições socioeconómicas, no momento da implementação do SPR foi 

introduzida uma majoração de 25% sobre o preço de referência para os utentes do regime 

especial. Embora o nível de majoração tenha sido reduzido em 200626, manteve-se a sua 

existência até 2010. 
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2.2.2.1 Regimes Especiais de Comparticipação 

 
Com o objectivo de promover a equidade no acesso aos medicamentos no SNS foram também 

implementados regimes especiais de comparticipação (REC) destinados aos grupos mais 

vulneráveis. Em 1992, foi introduzido um REC que tem em consideração o nível socioeconómico 

e que se traduz na comparticipação adicional de 15% (sendo de 5% no escalão máximo de 

comparticipação) para os indivíduos cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a 

retribuição mínima mensal garantida20. Segundo os dados do Ministério do Trabalho e 

Segurança Social27 este grupo da população engloba 1,48 milhões de indivíduos. No que 

concerne ao consumo de medicamentos, este REC abrange cerca de 33% das receitas prescritas 

aos utentes do SNS e representa, aproximadamente, 42% dos encargos do SNS com 

medicamentos2. 

 

Já em 2009 foi introduzida a comparticipação a 100% de todos os medicamentos genéricos aos 

beneficiários do REC. O Decreto-Lei28 que sustentou esta medida referia que a situação do país, 

em 2009, impunha que fossem “adoptadas medidas que apoiem as famílias e, em particular, os 

mais idosos”. Ou seja, foi uma medida destinada a apoiar os grupos mais vulneráveis de modo a 

facilitar o acesso destes grupos aos medicamentos. Porém, à excepção desta legislação, que foi 

revogada em 2010, não existem isenções na aquisição de medicamentos com origem no nível 

socioeconómico. 

 

No entanto, para atenuar o peso do financiamento privado na aquisição dos medicamentos em 

grupos que, devido às características da doença, estavam mais vulneráveis foram também 

implementados regimes especiais de comparticipação para determinados fármacos 

considerados imprescindíveis à vida29, como as insulinas ou os imunomoduladores, os quais são 

totalmente financiados pelo SNS. Adicionalmente foram introduzidos REC para indivíduos com 

determinadas patologias como a paramiloidose, fibrose quística ou drepanocitose, os quais têm 

todos os medicamentos comparticipados na sua totalidade. Mas, segundo dados da Estatística 

do Medicamento2, apenas 0,5% das receitas prescritas a utentes do SNS eram relativas a 

doentes com paramiloidose ou outras patologias que beneficiam de regime de isenção. 

 

Como se pode observar na Tabela 2.2, a despesa média a PVP e os encargos do SNS por receita 

foram superiores nos utentes abrangidos por regimes especiais, o que reflecte as necessidades 

acrescidas destes segmentos da população. 
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Tabela 2.2 - Despesa média por receita médica 

 Regime Normal 
REC associado ao 

rendimento  

Doentes Paramiloidose 

e Outros 

Doenças 

Profissionais 

Despesa a PVP 29,30 33,47 36,43 42,64 

Despesa do SNS 16,65 24,50 36,41 42,63 

Despesa dos Utentes 12,65 8,97 0,02 0,01 

Fonte: Estatística do Medicamento 2011, INFARMED, I.P. 

 

Contudo, comparativamente a outros países europeus, o esquema de protecção aos grupos 

vulneráveis parece ser mais limitado30, pois não existe um limite máximo às despesas com 

medicamentos nem um esquema de isenções para os indivíduos com rendimentos inferiores ou 

com um número elevado de co-morbilidades. 

 

Apesar das alterações aos preços e sistema de comparticipação, a despesa pública com 

medicamentos apresentou praticamente um aumento contínuo nas duas últimas décadas. 

Excepcionam-se os anos de 2003, 2006 e 2007, que apresentaram decréscimos na despesa, em 

parte devido às reduções administrativas de preços e à redução dos escalões de 

comparticipação no final de 2005. Em 2009 e 2010, a despesa pública aumentou 

consideravelmente em consequência da comparticipação a 100% de todos os medicamentos 

genéricos aos beneficiários do regime especial de comparticipação mas a partir de 2011 a 

despesa do SNS voltou a apresentar uma tendência de decréscimo. É de referir que os dados 

disponíveis para 2013 indicam que se trata de uma descida sustentada31.  

 

Gráfico 2.4 - Evolução da despesa do SNS e do utente com MSRM (2000-2012) 
 

 
 

 

   

 

Fonte de Dados: INFARMED, I.P. 
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Quanto à despesa suportada pelos utentes verificou-se, até 2008, um aumento contínuo mas a 

partir desse ano ocorreram algumas oscilações decorrentes de alterações legislativas e de 

reduções de preços. Salienta-se que em 2009 e 2010 observou-se um decréscimo nos encargos 

decorrente da comparticipação a 100% de todos os medicamentos genéricos. Em 2012 ocorreu 

novamente uma descida dos encargos dos utentes mas, neste caso, mais associada às reduções 

de preços dos medicamentos pois não existiu um aumento no nível de subsidiação pública dos 

medicamentos e a evolução das embalagens dispensadas também foi positiva31. 

 

Embora externo ao sistema de comparticipação de medicamentos, mas para atenuar as 

situações de não aquisição dos medicamentos pelos mais idosos e carenciados, foi instituído o 

regime de benefícios adicionais de saúde para os beneficiários do complemento solidário do 

idoso. Com o Decreto-Lei n.º 252/2007, de 5 de Julho, passou a existir um complemento social 

para idosos abaixo do limiar da pobreza (com recursos inferiores a 362 euros mensais), no valor 

de 50% da parte não comparticipada pelo Estado no preço dos medicamentos, subsídio que 

acresce à pensão a receber no mês seguinte. 

 

Apesar da existência destes regimes especiais e da despesa pública com medicamentos ter 

aumentado (Gráfico 2.4) verifica-se que a contribuição do utente está actualmente próxima dos 

40% da despesa total com medicamentos (Gráfico 2.5). Este valor foi realçado no estudo da 

Comissão Europeia5, que identifica Portugal como um dos países onde a percentagem da 

despesa privada no total da despesa com medicamentos é das mais elevadas. Este dado é 

preocupante em termos de equidade no acesso pois a despesa privada apresenta um carácter 

regressivo, ou seja, os indivíduos dedicam menores fatias do seu rendimento às despesas com 

medicamentos à medida que o rendimento aumenta, conforme consta do relatório sobre “A 

Sustentabilidade Financeira do Serviço Nacional de Saúde”6. 

 

   Gráfico 2.5 - Evolução da percentagem da despesa pública e privada nos utentes do SNS (1994-2012) 

 

Fonte: INFARMED, I.P. 
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2.3 Prescrição Médica 

 

Aquando da autorização de introdução no mercado, os medicamentos disponíveis no mercado 

são classificados quanto às condições de dispensa em dois grandes grupos: sujeitos a receita 

médica (MSRM) e não sujeitos a receita médica (MNSRM). Esta classificação tem, como é 

facilmente compreensível, influência no acesso ao medicamento quer ao nível da necessidade 

de prescrição médica quer ao nível de financiamento. 

 

Os MNSRM, utilizados para tratamento de sintomatologias minor, apresentam, à partida, um 

acesso mais facilitado, uma vez que a sua aquisição não depende de receita médica e 

consequentemente de uma consulta médica. No ano de 2005, o governo introduziu algumas 

alterações legislativas32 que permitiram que estes medicamentos fossem dispensados fora das 

farmácias, em locais de venda autorizados para o efeito, com o intuito de aumentar a 

acessibilidade na aquisição. Paralelamente ao alargamento dos locais de venda ocorreu a 

liberalização do preço destes medicamentos. No entanto, essa liberalização não se traduziu 

numa diminuição do preço, tendo em consideração os dados sobre a evolução do índice de 

preços praticados nos locais autorizados para a venda de MNSRM disponíveis nos relatórios do 

INFARMED33. Como estes medicamentos não estão sujeitos a comparticipação, pode constatar-

se que os encargos dos utentes com estes medicamentos aumentaram desde o momento da 

liberalização de preços.  

 

Nos últimos anos, e com o intuito de alargar a lista dos MNSRM, o Ministério da Saúde constituiu 

alguns grupos de trabalho para identificar e definir as situações clínicas passíveis de 

automedicação*. Recentemente, foi criada uma nova categoria de MNSRM que distinguem-se 

dos demais por serem de dispensa exclusiva em farmácia34. O potencial desenvolvimento desta 

área faz com que a análise da equidade no acesso aos MNSRM não deva ser negligenciada. 

 

Já no que concerne aos MSRM, a utilização depende do acesso prévio à prescrição médica. Por 

este motivo, os factores que condicionam o acesso a consultas de medicina geral e familiar ou 

consultas de especialidade afectam também a utilização de medicamentos. Consequentemente, 

                                                 
*
 O Despacho n.º 17 690/2007, de 10 de Agosto define as patologias actualmente passíveis de automedicação. O 

Despacho n.º 2245/2003, de 16 de Janeiro revoga o Despacho n.º 8637/2002, de 20 de Março e ambos referem-se à 
criação de um Grupo de Consenso sobre Automedicação e aprovação da lista de indicações passíveis de 
automedicação 
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a iniquidade a favor dos mais ricos na utilização de consultas, já identificada em análises 

empíricas nacionais e internacionais35,36,37, pode potenciar as iniquidades na utilização de 

medicamentos. 

 

Para além do acesso à consulta médica, existem factores relacionados com a própria decisão de 

prescrição que podem induzir iniquidades na utilização de medicamentos. Estudos já 

efectuados38,39,40,41 identificaram variações geográficas nos níveis e padrões de prescrição de 

medicamentos em Portugal Continental, que podem não ser totalmente atribuíveis a diferenças 

nos padrões de morbilidade. Adicionalmente, e comparativamente aos restantes países 

europeus38,39, verificaram-se diferenças quer no nível de utilização por habitante quer nos 

padrões de prescrição de medicamentos. No entanto, estes estudos, ao não padronizarem para 

potenciais diferenças no estado de saúde das populações, não permitiram aferir se as variações 

observadas correspondiam a iniquidades na utilização de medicamentos. Por conseguinte, 

apenas identificam áreas onde pode estar a ocorrer uma iniquidade na utilização de 

medicamentos. 

 

Para atenuar as variações na prescrição médica é fundamental a existência de critérios explícitos 

de prescrição. Em Portugal, a implementação de normas de prescrição tem sido incipiente, ainda 

que, desde 2011, se tenha vindo a observar, o aumento da publicação deste tipo de orientações 

por parte das autoridades de saúde42. Contudo, as normas têm um carácter orientador, o que 

não evita disparidades entre médicos e práticas médicas, podendo permanecer situações de 

iniquidade no tratamento. 

 

Apesar de não existirem limitações de cariz qualitativo na prescrição, existem restrições 

quantitativas através da introdução de um limite ao número de embalagens por medicamento - 

máximo de duas embalagens - e por receita - máximo de quatro embalagens. 

 

2.4 Acessibilidade à farmácia 

 
Em Portugal, são dispensados nas farmácias comunitárias os medicamentos sujeitos a receita 

médica, que não de dispensa exclusiva em meio hospitalar, e os MNSRM. Desde 2005 os 

MSNRM podem ser também dispensados em locais devidamente autorizados para o efeito. 

 

A acessibilidade física às farmácias está condicionada, entre outros factores, pela distância 

geográfica a que os utentes se encontram e pelo horário de funcionamento das mesmas. Nesta 
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área, a intervenção do Estado traduziu-se, essencialmente, em alterações nas condições de 

abertura de novas farmácias, nos horários de funcionamento e na possibilidade de aquisição 

através da Internet, com dispensa dos medicamentos ao domicílio43,44. 

 

Em Portugal, a abertura de farmácias é efectuada através de concurso público e está 

condicionada ao número de habitantes assim como à distância relativamente a outra farmácia 

ou estabelecimento de saúde. Em locais onde o número de habitantes é reduzido e onde não 

exista uma farmácia a menos de 2 km em linha recta podem ser introduzidos postos 

farmacêuticos móveis, os quais têm como objectivo atenuar a distância física no acesso aos 

medicamentos.  

 

Pela análise da Tabela 2.3 constata-se um aumento ligeiro do número de farmácias mas um 

decréscimo dos postos de medicamentos. Paralelamente, observa-se um aumento no número 

de locais autorizados para a venda de MNSRM. 

 

Tabela 2.3 - Evolução dos locais de dispensa de medicamentos 

 
Fonte: Estatística do Medicamento, INFARMED, I.P. 

 

A acessibilidade à farmácia é frequentemente avaliada pela densidade de farmácias por número 

de habitantes. Em 2011 (Tabela 2.4), verifica-se que em Braga existia uma farmácia por 4660 

habitantes enquanto em Portalegre existia uma farmácia por 2632 habitantes. Estes dados 

revelam alguma assimetria geográfica. Contudo, este indicador, per se, pode não reflectir 

adequadamente a acessibilidade física às farmácias. Por exemplo, em regiões com menor 

densidade populacional mas com uma grande área geográfica, como o Alentejo, o indicador 

relativo ao número de farmácias por habitantes é positivo, mas a distância geográfica para 

aceder à farmácia pode ser elevada, o que implica um maior custo de deslocação. A existência 

de postos avançados de medicamentos pretende assegurar o fornecimento em regiões com 

menor densidade populacional, mas salienta-se que estes funcionam apenas em dias e horários 

específicos.  

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Farmácias 2.470 2.478 2.605 2.663 2.670 2 666 2 666 2 664 2.693 2768 2789 

Postos 302 301 262 247 239 240 241 241 221 154 152 

Locais Autorizados 

de Venda MNSRM 
- - - - - 346 598 745 838 915 926 
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A questão do acesso às farmácias não tinha suscitado até à implementação do Memorando de 

Entendimento45 uma discussão entre os intervenientes do sector. O estudo coordenado por 

Villaverde Cabral46 corroborava esta percepção ao concluir que a cobertura farmacêutica é 

equitativa, pois mais de 70% dos portugueses inquiridos distavam no máximo 10 minutos de 

uma farmácia, e, entre estes, 35,9% demorava até 6 minutos a chegar a uma farmácia. Desde 

2011 acentuaram-se as preocupações no que concerne à sustentabilidade das farmácias e à 

consequente permanência no mercado, devido quer à quebra de preços quer à redução das 

margens de comercialização. O encerramento de farmácias a acontecer em meios com menor 

oferta pode aumentar os custos de deslocação dos utentes e reduzir assim o acesso aos 

medicamentos. 

 

Tabela 2.4 - Número de habitantes por local de dispensa de medicamentos (2011) 

Distrito Farmácias Locais Autorizados de Venda MNSRM 

Aveiro 3.779 12.105 

Beja 2.727 8.984 

Braga 4.660 11.780 

Bragança 3.323 15.139 

Castelo Branco 3.115 11.545 

Coimbra 2.829 9.772 

Évora 2.733 16.671 

Faro 3.922 5.934 

Guarda 2.728 13.410 

Leiria 3.488 10.237 

Lisboa 3.405 11.366 

Portalegre 2.632 19.741 

Porto 4.197 11.955 

Santarém 3.086 8.101 

Setúbal 4.235 11.989 

Viana do Castelo 3.767 9.417 

Vila Real 2.952 15.897 

Viseu 3.313 8.991 

Fonte: Estatística do Medicamento 2011, INFARMED, I.P. 

 

Já no que se refere aos locais autorizados de venda de MNSRM, Portalegre é o distrito com 

menor número de locais por habitante. Ao invés, Faro é o que apresenta um maior número 

deste tipo de locais, facilitando assim o acesso da população aos MNSRM. 

 

Para além da distância física, existem outras características que podem influenciar a 

acessibilidade à farmácia, como o horário de funcionamento. Nesta área, a legislação evoluiu no 

sentido de promover a acessibilidade através do alargamento do horário de funcionamento43. 
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Em 2007 foram também introduzidas algumas inovações nos meios de distribuição de 

medicamentos com o objectivo de melhorar a acessibilidade física ao medicamento. Passou a 

ser possível dispensar medicamentos através da Internet e ao domicílio por parte das farmácias 

e, no caso MNSRM, também pelos locais de venda destes medicamentos47. As condições e os 

requisitos da dispensa determinam que o pedido de dispensa de medicamentos para entrega ao 

domicílio possa ser feito nas farmácias ou nos locais de venda de medicamentos não sujeitos a 

receita médica, através do site electrónico da farmácia, por correio electrónico, telefone ou 

fax48. De realçar que a entrega ao domicílio de MSRM requer a obrigatoriedade de apresentação 

de receita médica. Estes novos meios de distribuição tiveram como objectivo melhorar a 

acessibilidade física ao medicamento, embora possa ser a custos acrescidos. É também provável 

que sejam as famílias de nível socioeconómico superior a usufruir da maior acessibilidade, 

proporcionada pelos recursos electrónicos, facto que pode gerar desigualdades na utilização. 

Estes factores podem contribuir para uma iniquidade em função do rendimento. 

 

Em suma, conclui-se que o sector do medicamento tem sido sujeito a diversas alterações. Umas 

impostas pela legislação comunitária, outras, mais relacionadas com preços e comparticipações, 

da responsabilidade do Estado português, de acordo com o princípio da subsidariedade. Embora 

estas alterações visem assegurar o acesso aos medicamentos garantindo a sustentabilidade do 

sistema de saúde, podem em alguns casos aumentar a iniquidade entre grupos socioeconómicos 

ou geográficos. São exactamente estes factores que se pretendem identificar nas análises 

empíricas que constam desta tese.  
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3 Revisão da literatura sobre equidade na utilização de medicamentos 

3.1 Introdução 
 

O mercado do medicamento tem especificidades que o tornam um mercado imperfeito, 

nomeadamente a assimetria de informação entre prescritores e utilizadores, a pouca 

sensibilidade ao preço por parte de prescritores e também por parte de alguns utilizadores, 

decorrente da comparticipação por parte do terceiro pagador, assim como a concorrência 

imperfeita quer na produção quer na distribuição e dispensa de medicamentos1,2. Na maioria 

dos países considerados desenvolvidos o sector do medicamento está sujeito a uma regulação 

por parte do Estado que pretende assegurar o acesso aos medicamentos a toda a população, 

garantindo simultaneamente a sustentabilidade do sistema de saúde. Contudo, algumas das 

características do sector do medicamento podem afectar de modo diferencial o acesso, entre 

grupos socioeconómicos, e assim afectar os resultados em saúde. Se as dificuldades no acesso 

incidirem nos grupos mais vulneráveis da população estaremos perante uma iniquidade no 

sistema de prestação de cuidados3.  

 

Embora exista uma vasta literatura sobre diferenças nos níveis e padrões de utilização de 

medicamentos entre grupos da população, regiões ou países 4 , há pouca informação 

sistematizada sobre os determinantes dessas variações. Certamente, parte das diferenças 

observadas estará associada à distribuição da doença na população - se considerarmos que os 

níveis de morbilidade distribuem-se de forma desigual na população5,6 é esperado que a 

utilização também se distribua de forma desigual. No entanto, importa aferir se, para além do 

que se considera serem as necessidades de cuidados de saúde, existem outras características 

dos indivíduos que influenciam de forma sistemática a utilização de medicamentos. Se essas 

diferenças forem sistemáticas, evitáveis e injustas3, então estar-se-á perante um problema de 

iniquidade na prestação no sector do medicamento. Pese embora a importância dos 

medicamentos nos cuidados de saúde não existe ainda um conhecimento sistematizado sobre 

esta realidade.  

 

Pelo acima exposto, pretende-se neste capítulo rever de forma sistemática a literatura empírica 

que analisa a influência de factores associados ao indivíduo na utilização de medicamentos, 

ajustando para as diferenças inerentes ao estado de saúde. Para tal estruturou-se este capítulo 

do seguinte modo: na secção 3.2 especificou-se a metodologia aplicada na revisão, na secção 
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seguinte apresentam-se os resultados obtidos e finaliza-se este capítulo com a discussão dos 

resultados e principais conclusões. 

 

3.2 Metodologia 
 
Para rever a literatura empírica sobre equidade na utilização de medicamentos é essencial 

enquadrar o conceito de equidade adoptado nesta tese. Numa perspectiva igualitária considera-

se que os cuidados devem ser prestados em função das necessidades da população e não em 

função de atributos socioeconómicos considerados não só evitáveis como injustos. Deste modo, 

se a utilização dos medicamentos ocorrer apenas em função do que se considera ser a 

necessidade o sistema é equitativo se, pelo contrário, factores socioeconómicos, como o 

rendimento, conduzirem a variações sistemáticas da utilização dos medicamentos, então existe 

iniquidade no sector do medicamento. Com base neste enquadramento analisou-se a literatura 

e identificaram-se os factores considerados injustos com efeito na utilização de medicamentos. 

Tendo em consideração o carácter exploratório desta revisão, considerou-se que apenas as 

variáveis relacionadas com a morbilidade, severidade da doença e estado de saúde auto-

avaliado representam a necessidade de cuidados.  

 

Critérios de pesquisa 

A pesquisa de literatura foi efectuada na base de dados Medline e as palavras-chave pesquisadas 

foram “Medicines” ou “Prescription drugs” combinadas com “inequality”, “inequity”, 

“socioeconomic factors” e “disparities”. O intervalo de tempo considerado para a pesquisa foi de 

1990 a 2012.  ((((inequality OR inequity OR socioeconomic factors OR disparities) AND 

(medicines OR "prescription drugs"))) AND ("1990"[Date - Publication]: "2012"[Date - 

Publication])).  

 

Na pesquisa foram utilizados diferentes termos para identificar iniquidade pois algumas destas 

designações são, por vezes, utilizadas indiferenciadamente na literatura na área da saúde7. 

Assim, a inclusão de diferentes terminologias pretende minimizar a possibilidade de não se 

captarem todos os estudos com relevância para esta revisão. Adicionalmente, refere-se que 

como se pretende efectuar uma revisão de âmbito exploratório não se identificaram a priori nos 

critérios de pesquisa quaisquer factores socioeconómicos. 
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Após aplicação dos critérios de pesquisa obtiveram-se 1 219 referências. Estas foram analisadas 

com base na leitura dos respectivos resumos e apenas foram incluídas nesta revisão as 

referências que cumprissem com os seguintes critérios: 

 

Critérios de inclusão: 

 

• Estudos delineados com o objectivo de avaliar a equidade ou a existência de diferenças 

socioeconómicas na utilização, ajustando para o estado de saúde 

 

Os estudos tinham que ajustar a utilização pela necessidade de cuidados pois é reconhecido que 

existe um pior estado de saúde nos grupos socioeconómicos mais desfavorecidos. Se a 

necessidade não fosse incluída na análise, uma maior utilização de medicamentos por parte 

destes grupos poderia apenas reflectir diferenças na distribuição das necessidades em saúde na 

população e não ser sinónimo de iniquidade. De facto, qualquer análise empírica sobre os 

factores socioeconómicos que influenciam a prestação de cuidados deve ter em consideração as 

diferenças nas necessidades da população em estudo. No entanto, refere-se que nesta revisão 

não se efectuou qualquer restrição à medida de estado de saúde (ex. estado de saúde auto-

avaliado, diagnóstico clínico, número de diagnósticos, etc.). 

 

• Estudos relativos à utilização de medicamentos em países desenvolvidos 

 

Para serem incluídos na revisão os estudos tinham que ser aplicados a países da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), classificados como países de 

rendimento elevado pelo Banco Mundiala, de modo a uniformizar algumas características dos 

sistemas de saúde e das populações e, assim, permitir alguma comparabilidade de resultados. As 

questões do acesso nos países subdesenvolvidos estão mais associadas à disponibilidade de 

medicamentos essenciais no mercado, enquanto nos países desenvolvidos as barreiras situam-se, 

predominantemente, numa fase posterior - ao nível da prescrição e aquisição - decorrente da 

implementação de mecanismos de controlo da procura de medicamentos. Deste modo, o efeito 

das características socioeconómicas pode diferir consideravelmente nestes dois contextos. 

 

 

                                                 
a
 Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canada, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos da América, Finlândia, França, 

Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Luxemburgo, Noruega, Nova Zelândia, Portugal, República 
Checa, Republica da Coreia, República da Eslováquia, Reino Unido, Suécia e Suíça 



38 
 

• Estudos com dados individuais de utilização de medicamentos 

 

Em determinados estudos as fontes de dados sobre utilização de medicamentos não permitiram 

a identificação da utilização individual de medicamentos, conduzindo à elaboração de análises 

com dados agregados. Como o objectivo da revisão foi analisar as iniquidades na utilização, os 

dados agregados podiam, devido à falácia ecológica, introduzir enviesamentos nos resultados. 

Por este motivo, optou-se por incluir apenas estudos que analisassem a utilização de 

medicamentos com dados individuais. 

 

• Estudos que se reportassem a medicamentos sujeitos a prescrição 

 

Os mecanismos de acesso aos medicamentos sujeitos a receita médica e não sujeitos a receita 

médica são distintos não só pela necessidade, ou não, de uma prescrição médica mas também 

pelos próprios locais de dispensa e preço dos medicamentos. Sendo o principal enfoque desta 

tese a iniquidade na utilização de medicamentos prescritos optou-se por restringir a revisão da 

literatura apenas aos medicamentos sujeitos a receita médica ou prescritos pelo médico, 

excluindo-se assim estudos que focassem apenas no mercado de venda livre. 

 

• Artigos publicados em revistas com peer review, com excepção de editoriais ou comentários. 

 

• Estudos cuja língua de publicação fosse o inglês, castelhano, francês ou português.  

 

As referências bibliográficas dos artigos seleccionados foram também analisadas de modo a 

incluir algum estudo relevante que não tivesse sido previamente identificado e que cumprisse 

com os critérios acima expostos. 

 

Para cada artigo incluído na revisão extraiu-se a seguinte informação: fonte de dados, período 

de recolha, país, critérios de selecção da amostra, tipo de doença ou medicamento, indicador de 

utilização, método de análise, variáveis com significância estatística e que influenciam positiva 

ou negativamente a utilização, assim como variáveis que não apresentaram efeito 

estatisticamente significativo.  
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3.3 Resultados 
 
De acordo com os critérios de pesquisa e de selecção anteriormente referidos identificaram-se 

33 estudos que analisaram a associação de factores não relacionados com a necessidade com a 

utilização de medicamentos. Os factores encontram-se sumariados na Tabela 3.1 e as 

características dos estudos apresentam-se com maior detalhe no anexo a este capítulo. 

EUA8,9,10,11,12,13,14, Canadá15,16,17,18,19, Dinamarca20,21,22,23,24, Suécia25,26,27,28,29, Espanha30,31,32, Inglaterra33,34,35, 

Os estudos seleccionados foram efectuados com dados de diferentes países: Estados Unidos da 

América (EUA)8-14, Canadá15-19, Dinamarca20-24, Suécia25-29, Espanha30-32, Inglaterra33-35, 

Noruega36 , 37 , Holanda38 , Austrália39  e Itália40 . Como se observa de seguida, os estudos 

apresentaram alguma variabilidade metodológica, nomeadamente, ao nível das fontes de dados, 

definição da amostra, indicadores em análise e tratamento dos dados, a qual deve ser tida em 

consideração na interpretação dos resultados. 

 

No que concerne às fontes foram utilizadas bases de dados de prescrição, bases de dispensa de 

medicamentos, inquéritos à população e, em alguns estudos, a combinação de mais de um tipo 

de fonte. Como se depreende, as diferenças entre fontes de dados reflectiram-se nos 

indicadores de utilização e de caracterização socioeconómica disponíveis. 

 

Nos estudos incluídos nesta revisão, a caracterização socioeconómica foi expressa através de 

diversos indicadores: variáveis demográficas, nível educacional, estatuto ocupacional, factores 

culturais, raça/etnia ou migrantes, rendimento e cobertura por seguro de saúde. Adicionalmente, 

existiu alguma variabilidade na classificação de algumas destas características. Por exemplo, o 

estatuto ocupacional e o nível educacional foram expressos através de categorias distintas, 

assim como foram distintos os agrupamentos relativos à idade ou raça/etnia. Por outro lado, a 

capacidade económica foi reflectida, na maioria dos estudos, pelo rendimento mas o estudo de 

Cooper35 expressou este atributo pela posse de casa própria. 

 

Como referido na metodologia, restringiu-se esta revisão aos estudos que ajustassem a 

utilização para as diferenças nas necessidades em saúde. Contudo, os indicadores de 

necessidade também diferiram entre estudos e estão claramente associados ao tipo de fonte de 

dados. Ou seja, os estudos que aplicaram questionários utilizaram frequentemente medidas de 

estado de saúde auto-avaliado e número de doenças crónicas auto-reportadas, enquanto 

estudos baseados em registos clínicos utilizaram, preferencialmente, variáveis relacionadas com 

o diagnóstico hospitalar ou medidas biométricas. Os diferentes indicadores expressam a 

necessidade de cuidados com maior ou menor acuidade e podem assim ter influência na 
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medição da equidade. De igual modo, observaram-se diferenças relativas aos indicadores de 

utilização de medicamentos - auto-reporte ou registo de dispensa ou prescrição de 

medicamentos.  

 

Para além de diferentes fontes de dados, as amostras populacionais em estudo tiveram 

subjacentes diferentes critérios de selecção: idade, tipo de patologia, cobertura por 

determinado seguro de saúde, entre outros. Por último, ao nível do tratamento dos dados 

também se observaram diferenças, que importa realçar. A maioria dos estudos aplicou modelos 

de regressão com o objectivo de avaliar o efeito das variáveis socioeconómicas na utilização de 

medicamentos. O estudo de Gundgaard23 foi o único que utilizou a metodologia dos índices de 

concentração e que, deste modo, comparou a distribuição da utilização com a distribuição da 

necessidade na população, em função do rendimento. 

 

3.3.1 Apresentação dos Resultados 
 

Apesar das diferenças nos subgrupos populacionais, nas medidas de utilização e na 

caracterização socioeconómica terem dificultado a sistematização de resultados, foi evidente na 

literatura revista que a utilização do medicamento não está associada apenas à necessidade 

clínica. Em seguida referem-se as características que, nos estudos revistos, foram associadas a 

iniquidades na utilização de medicamentos prescritos (Tabela 3.1).  

 

Sexo 
Em parte da literatura revista verificou-se uma maior probabilidade de utilização de 

medicamentos no sexo feminino8,29,31,36. Contudo, após ajustamento para o acesso aos cuidados 

de saúde ou diagnóstico, identificou-se, na maioria dos estudos, que o efeito do sexo não foi 

significativo15,27,30,33,37,38,39,40. Em alguns casos, verificou-se, mesmo, um efeito inverso, com uma 

maior utilização por parte dos homens25,26,27,34. Por exemplo, no estudo de Weitoft et al
25 

verificou-se que, após um Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM), os homens utilizaram mais 

estatinas e inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECAs) assim como apresentaram 

uma utilização superior de medicamentos recomendados, comparando com as mulheres. Ainda 

a título exemplificativo, salienta-se que no estudo de Haider et al
26 os homens apresentavam 

uma maior probabilidade de terem prescritos novos medicamentos. 
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Tabela 3.1 - Resumo das características demográficas e socioeconómicas com efeito na utilização de 
medicamentos 

Factores demográficos e 

socioeconómicos 
Associação positiva  Associação negativa  ↔    Sem associação 

Sexo feminino 

Thorell 2012; Jiménez-Rubio 

2010; Austin 2008 (estatinas); 

Gnavi 2007 (maiores de 74 anos); 

Furu 1997; Brown 1995 

Ohlson 2010 (IECAs); Haider 

2008; Weitoft 2008; Hippisley-

Cox 2001 

Denktas 2010; Ohlson 2010 

(estatinas); Selmer 2009; 

Austin 2008 (IECAs, Bloq.-

B); Gnavi 2007; Sánfelix 

2008; Reid 2002; 

Zadoroznyj 1990; 

Idade 

Hippisley-Cox 2001 (até aos 74 

anos); Jiménez-Rubio 2010; 

Daban 2010; Denktas 2010 

(doenças crónicas); Thorell 2012 

Ohlson 2010 (estatinas); Selmer 

2009;Haider 2008; Austin 2008; 

Gnavi 2007; Reid 2002; Hippisley-

Cox 2001 (maiores de 75 anos) 

Ohlson 2010 (IECAs); 

Denktas 2010 (doenças 

mentais); Sánfelix 2008 

 

Raça negra/ hispânicos/ 

Imigrantes 
Mehta 2010 (AAS); Brown 1995 

Jiménez-Rubio 2010; Hempler 

2010(Bloq.-B); Denktas 2010; 

Mehta 2010 (IECAs, estatinas e 

Bloq.-B) ; Weitoft 2008; Han 

2005; Briesacher 2003 

Hempler 2010 (estatinas) 

Nível de Educação 

Weitoft 2008 (estatinas); Haider 

2008; Gnavi 2007 (maiores de 74 

anos) 

Thorell 2012; Jiménez-Rubio 

2010; Weitoft 2008 (AAS) 

Denktas 2010; Selmer 2009; 

Sánfelix 2008; Rasmussen 

2007; Gnavi 2007; Nielsen 

2003; Reid 2002 

Reformados/inactivos  
Jiménez-Rubio 2010; Daban 2010 

(mulheres); Nielsen 2003 
Thomsen 2005 (homens) 

Sánfelix 2008; Thomsen 

2005 (mulheres) 

Classe profissional  

(menos qualificada) 
- Daban 2010 (homens) - 

Participação social (Baixa) - 
Merlo 2003 (terapêutica 

hormonal) 

Merlo 2003 (Anti-

hipertensivos) 

Rendimento  

Hanley 2011; Mehta 2010 

(estatinas e IECAs); Ohlson 2010 

(estatinas); Cooper 2010; Dorais 

2008; Rasmussen 2007; 

Gundgaard 2005; Brown 2003 

(estatinas); Kozyrskyj 2001 

Thorell 2012; Mehta 2010 (AAS e 

Bloq.-B); Nielsen 2003 

Jiménez-Rubio 2010; 

Ohlson 2010 (IECAs); Brown 

2003 (medicamentos com 

genéricos); 

 

Seguro de Saúde  

(seguro privado/cobertura 

dupla) 

Jiménez-Rubio 2010;Han 2005; 

Adams 2001; Federman 2001 
- - 

Legenda – AAS (Ácido acetilsalicílico); IECAs (Inibidores da  Enzima de Conversão da Angiotensina); Bloq.- B (Bloqueadores Beta) 
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Idade 
Apesar da maioria dos estudos revistos mostrarem que, após padronização pela necessidade, 

existe uma tendência para o aumento da utilização com a idade31,32,34, em análises específicas de 

doenças cardiovasculares, com dados mais detalhados das variáveis de necessidade, verificou-se 

que os grupos etários com mais de 74 anos apresentaram uma taxa de prescrição inferior à 

esperada tendo em consideração os indicadores de necessidade15,33,34. No estudo de Austin et 

al
15 identificou-se que o aumento da idade está associado à diminuição da utilização dos 

bloqueadores-beta (OR = 0,98; p<0,05), das estatinas (OR= 0,94; p<0,05) e dos modificadores do 

eixo renina-angiotensina (OR = 0,97; p<0,05). No estudo de Reid et al
33 observou-se nos mais 

idosos uma menor probabilidade de utilizarem estatinas (grupo dos 65-74 anos OR=0,53;p<0,05 

e no grupo maior de 75 anos OR=0,11;p<0,05). 

 

Outros dados que se destacam foram os obtidos por Haider et al
26, cuja análise incidiu sobre 

uma população de idosos. Neste estudo verificou-se que os grupos etários mais elevados (80–84 

e 85-89 anos) apresentavam uma menor utilização de novos medicamentos. 

 

Raça/Etnia/Migrantes 

A maioria da investigação sobre diferenças na utilização de medicamentos com base na origem 

étnica ou racial tem origem nos EUA. Mehta et al
12 verificaram que, comparativamente aos de 

raça branca, os indivíduos de raça negra tinham uma taxa de prescrição mais baixa para 

bloqueadores-beta, estatinas e IECAs mas uma taxa de prescrição superior para a aspirina. 

Segundo os autores, estes resultados não eram esperados porque no sistema Veterans Affairs os 

doentes tinham acesso aos medicamentos sem custos, ou a um preço reduzido, não existindo 

por isso motivos financeiros para não serem prescritos os medicamentos mais caros como as 

estatinas ou os IECAs. Noutro estudo, efectuado por Briesacher et al
9 nos EUA, verificou-se que, 

entre os beneficiários sem qualquer cobertura de medicamentos, os indivíduos de raça negra e 

os hispânicos utilizavam menos medicamentos que as pessoas de raça branca. Ainda nos EUA, 

mas reportando às doenças mentais, Han e Liu11, assim como Brown et al
8, observaram também 

que os indivíduos de raça branca tinham um acesso mais facilitado aos medicamentos. 

 

Enquanto os estudos acima citados, efectuados nos EUA, focaram-se essencialmente no atributo 

raça, os estudos europeus centraram-se no atributo de ser imigrante. Nestes estudos 

verificaram-se, na generalidade, diferenças na utilização com base no país de origem dos 

indivíduos. Estudos efectuados na Suécia25, Espanha31 e Holanda38 identificaram que os 
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imigrantes apresentaram uma menor probabilidade de utilizar medicamentos e esse facto foi 

mais pronunciado nos indivíduos com origem fora da Europa. 

 

Nível educacional 

A par das variáveis demográficas, o efeito do nível educacional foi das características 

socioeconómicas mais analisadas nos estudos incluídos nesta revisão. Embora exista alguma 

heterogeneidade nos resultados, a maioria dos estudos não revelou uma associação 

estatisticamente significativa entre o nível educacional e a utilização20,21,30,33,37,38,40. Ainda assim, 

identificaram-se estudos em que a utilização aumenta com o nível educacional 25, 26,40 e estudos 

em que se verificou o oposto24,29,31, embora por vezes esse efeito seja ao nível de apenas 

algumas classes terapêuticas ou subgrupos da população, como se pode observar na Tabela 3.1. 

 

Salienta-se que num dos estudos20 em que a associação entre o nível educacional e a utilização 

de medicamentos não apresentou significado estatístico, quando os dados foram desagregados 

por sexo verificou-se que, embora nas mulheres a educação não estivesse estatisticamente 

associada com a utilização de medicamentos, nos homens observaram-se diferenças 

significativas entre níveis educacionais. Isto traduz, de algum modo, as possíveis interacções 

entre diferentes variáveis socioeconómicas na utilização de medicamentos. Para além destas 

interacções verifica-se também que os efeitos da educação na utilização podem diferir entre 

grupos terapêuticos. Por exemplo, no estudo de Weitoft et al
25 verificou-se que os indivíduos 

com nível de educação superior apresentaram uma maior proporção de utilização de estatinas 

(OR=1,10; p<0,05) mas uma menor utilização de Ácido Acetilsalicílico (OR= 0,92; p<0,05). 

 

Por último salienta-se que no estudo de Jimenez-Rubio et al
31, com base no Inquérito Nacional 

de Saúde (INS) espanhol, observou-se uma maior utilização de medicamentos por parte de 

indivíduos com níveis educacionais inferiores. Neste estudo verificou-se que, comparativamente 

aos indivíduos com educação universitária, os indivíduos sem nível de escolaridade ou com 

educação básica apresentaram maior probabilidade de utilizar medicamentos prescritos. 

 

 

Estatuto ocupacional/Profissão  

Na literatura passada em revista identificaram-se cinco estudos que incluíram o estatuto 

ocupacional ou o tipo de profissão no modelo de análise da utilização de medicamentos. Em três 

destes estudos verificou-se que os reformados ou inactivos profissionalmente utilizavam mais 
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medicamentos20,31,32. Noutro estudo22 sobre a utilização de estatinas entre indivíduos com 

histórico de doenças cardiovasculares, realizado na Dinamarca, verificou-se que a utilização nos 

homens reformados e desempregados foi inferior, comparando com trabalhadores assalariados, 

que constituía a categoria de referência. No entanto, não foi observado um gradiente social 

entre as mulheres. Por último, o estudo de Sánfelix et al
30 não observou qualquer associação 

entre o nível ocupacional e a utilização de medicamentos. 

 

Factores Culturais 

Na literatura revista identificou-se apenas um estudo que testou o efeito de factores culturais na 

utilização de medicamentos. Merlo et al
28 analisaram, com dados relativos à Suécia, o efeito da 

participação social local na utilização de medicamentos, nomeadamente no uso de anti-

hipertensivos e de terapêutica hormonal de substituição, através da utilização de modelos de 

regressão multinível. Após ajustamento para a idade, factores socioeconómicos e variáveis 

relacionadas com o estado de saúde, verificou-se que a participação social local não tinha efeito 

na utilização de medicamentos para a hipertensão arterial. No entanto, as mulheres que 

residiam em zonas com baixa participação social tinham uma menor propensão para utilizar a 

terapêutica hormonal de substituição, especialmente se o nível individual de participação fosse 

reduzido ou fossem imigrantes. 

 

Rendimento 

Rasmussen et al
21, Hanley et al

9, Kozyrskyj et al
19, com a aplicação de métodos de regressão, 

verificaram que a variável rendimento aumentou a probabilidade de utilização de medicamentos. 

Adicionalmente, três dos estudos revistos verificaram uma associação positiva entre o 

rendimento e a utilização mas apenas em determinadas classes terapêuticas, como as 

estatinas10,12,27. Por exemplo, no estudo de Brown et al
10 não existiu associação entre 

rendimento e utilização de classes com medicamentos genéricos comercializados e no estudo de 

Mehta et al
12 o rendimento aumentou a probabilidade de utilizar estatinas e IECAs, mas 

diminuiu a probabilidade de utilizar aspirina e bloqueadores-beta. 

 

Na análise sobre o efeito do rendimento identificou-se um estudo, efectuado por Gundgaard23, 

que avaliou a iniquidade socioeconómica na utilização do medicamento na Dinamarca com a 

aplicação da metodologia dos índices de concentração. Neste estudo foi efectuado um inquérito 

sobre o estado de saúde e nível socioeconómico e estes dados foram associados à prescrição de 

medicamentos. De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que apesar de o consumo 
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estar concentrado nos mais pobres foi inferior ao esperado tendo em consideração as 

necessidades da população. O valor do índice de iniquidade horizontal foi positivo (+0,10) o que 

traduz iniquidade a favor dos grupos de rendimento mais elevado. Este autor aplicou 

adicionalmente o método da regressão linear aos dados do estudo e verificou que o efeito do 

rendimento não foi significativo.  

 

Contudo, à semelhança do observado com outros atributos, o efeito do rendimento na utilização 

não foi consensual. Jimenez-Rubio et al
31 não identificaram associação e Nielsen et al

20 assim 

como Thorrel et al
29 verificaram que os maiores utilizadores encontravam-se entre os grupos de 

rendimento inferior. 

 

Ainda relacionado com o rendimento mas noutra perspectiva verificou-se, nesta revisão, que o 

rendimento do indivíduo pode também condicionar as atitudes e prescrições do médico. Na 

província do Quebec, no Canadá, a comparticipação das tiazolidinedionas foi limitada a doentes 

que não respondiam à metformina e sulfonilureia. Dorais e Le Lorier16 efectuaram um estudo 

cujo objectivo foi identificar factores que influenciassem a utilização de tiazolidinedionas em 

doentes que cumprissem os critérios de comparticipação. Nesse âmbito verificaram que os 

doentes mais ricos tinham uma maior probabilidade de terem prescrito este tratamento 

(OR=1,55; p<0,05), em comparação com os doentes de rendimento inferior. Numa linha de 

investigação similar, Cooper35 mediu o nível económico através da posse de casa própria e 

também identificou uma associação positiva entre o rendimento e a prescrição de inibidores das 

colinesterases nos indivíduos com demência. 

 

Seguros de Saúde 

A maior parte da investigação sobre seguros de saúde e utilização de medicamentos teve origem 

nos EUA. Nestes estudos verificou-se que a posse de seguro de saúde teve um efeito positivo na 

utilização mas observaram-se diferenças entre o tipo de seguro e a respectiva cobertura11,13,14. 

Os resultados tendem para uma maior utilização quanto mais abrangente for a cobertura do 

seguro na área dos medicamentos. Em Espanha, e com base no INS espanhol, identificou-se que 

os indivíduos sem seguro, comparativamente aos indivíduos com seguro público, apresentavam 

uma menor probabilidade de terem medicamentos prescritos31. 
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3.4 Discussão  
 

Os estudos revistos demonstram que para além de factores considerados como expressando a 

necessidade existem outros atributos dos indivíduos com efeito na utilização de medicamentos. 

Entre estes incluem-se as variáveis demográficas, sexo e idade, o nível educacional, estatuto 

ocupacional, raça/etnia ou migrantes, factores culturais, rendimento e posse de seguro de saúde. 

Contudo, os efeitos destes factores nem sempre foram coincidentes nos estudos revistos. Para 

isto contribuiu a variabilidade nos critérios de selecção da amostra, nas doenças e co-variáveis 

incluídas na análise, assim como, no próprio indicador de resultado em estudo. Apesar da 

variabilidade observada, determinadas características apresentaram efeitos quase consensuais, 

como a raça/etnia/imigrantes, a posse de seguros de saúde e o rendimento, em oposição a 

outros atributos como o sexo ou a educação. São estes resultados que se destacam nesta 

discussão.  

 

Quanto às variáveis demográficas, observou-se que, apesar de as mulheres apresentarem um 

nível de utilização superior, após ajustamento para as necessidades o sexo tornou-se, na maioria 

dos estudos, não significativo. Em alguns estudos verificou-se, inclusive, que os homens 

apresentaram uma maior facilidade de acesso a determinados medicamentos, o que pode 

indiciar uma maior dificuldade por parte das mulheres na aquisição dos medicamentos. Este 

facto pode estar relacionado com um rendimento e consequente poder de compra inferior41. 

 

Também se verificou que, apesar de na maioria das situações a utilização aumentar com a idade, 

os grupos etários mais elevados, particularmente os indivíduos com mais de 74 anos, 

apresentaram, em alguns estudos, uma utilização inferior à esperada, tendo em consideração as 

necessidades. Este resultado pode indiciar que os médicos consideram que estes grupos etários 

já não apresentam capacidade para beneficiar de determinadas terapêuticas. Isto pode dever-se 

à inexistência de evidência científica resultante dos ensaios clínicos que suporte esta utilização 

ou porque consideram que adicionar mais um medicamento ao regime terapêutico destes 

doentes aumenta o risco de polimedicação e, consequentemente, de possíveis interacções e 

efeitos adversos. Nesta revisão as variáveis sexo e idade foram claramente as mais analisadas 

porque estão disponíveis na maioria das bases de dados, quer em registos clínicos quer em 

inquéritos. Com as restantes variáveis os estudos foram em número mais reduzido. 

 

Pelos resultados obtidos verifica-se que pertencer a uma minoria étnica ou ser imigrante são 

atributos que constituem uma barreira à utilização de medicamentos. Este resultado pode estar 
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associado a diferentes factores, nomeadamente: falta de inserção na sociedade e no sistema de 

prestação de cuidados de saúde; factores socioculturais que conduzem a diferentes percepções 

dos benefícios da utilização do medicamento; dificuldades em estabelecer uma comunicação 

efectiva entre médico e utente devido ao pouco domínio da língua ou uma maior dificuldade 

financeira por parte destes grupos em aceder ao médico ou em adquirir os medicamentos. 

 

No que diz respeito ao nível educacional, apesar de os resultados apresentarem alguma 

heterogeneidade, verificou-se que a maior parte dos estudos não estabelece uma associação, 

estatisticamente significativa, entre o nível educacional e a utilização de medicamentos. O 

mesmo não se verificou com o nível do rendimento. Ainda que se tenham identificado estudos 

em que o rendimento não apresentou associação ou está associado a uma menor utilização, 

verificou-se que existe uma tendência evidente para que os indivíduos mais ricos tenham uma 

maior utilização de medicamentos.  

 

Estes dois atributos – rendimento e educação – estão ambos associados à literacia e à 

capacidade financeira. Por este motivo podem ter influência em diferentes etapas do processo 

terapêutico. Podem ser factores com influência no acesso à prescrição, por uma melhor 

comunicação com o médico, na aquisição, por uma melhor capacidade financeira, e na utilização, 

por uma melhor percepção dos benefícios da utilização de medicamentos. 

 

Nesta revisão verificou-se também que a percepção que os médicos têm das diferenças sociais 

pode condicionar a prescrição16,35. Esse facto foi particularmente evidente no estudo de Dorais e 

Le Lorier16 em que se verificou que a prescrição de determinados medicamentos estava 

associada ao rendimento do indivíduo. O efeito que o rendimento do utente tem no momento 

da prescrição é algo ainda pouco estudado mas que pelos resultados aqui identificados deve ser 

mais analisado. 

 

A complexidade dos mecanismos subjacentes à iniquidade é também evidente quando se analisa 

o efeito dos seguros de saúde. Uma maior utilização de medicamentos pelos indivíduos com 

seguros privados de saúde, observada na maioria dos estudos revistos, pode dever-se, não só, a 

uma maior capacidade para pagar devido à cobertura adicional, mas também ao facto dos 

seguros de saúde permitirem um acesso mais facilitado aos médicos e ser este o mecanismo que 

conduz a um aumento da utilização nestes grupos da população.  
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Os diferentes mecanismos subjacentes ao processo terapêutico, desde a prescrição à utilização, 

dificultam a identificação do modo como as variáveis, acima referidas, actuam ao nível da 

utilização de medicamentos. Seria, por este motivo, importante perceber em estudos futuros se 

as diferenças observadas, em parte desta literatura, resultam de um processo activo por parte 

dos utentes ou da percepção que os médicos têm dos conhecimentos e das diferenças culturais 

dos utentes.  

 

No que concerne às questões metodológicas, que também têm influência na interpretação dos 

resultados obtidos, salientam-se as diferenças nas fontes de dados, nas variáveis incluídas nos 

modelos estatísticos e no método de medição de equidade. É, também, importante destacar que 

os estudos revistos são transversais o que requer cuidado na interpretação das associações, não 

se podendo inferir qualquer tipo de causalidade. 

 

Nos estudos incluídos nesta revisão verificaram-se diferenças nas variáveis de caracterização da 

população e da necessidade de cuidados. Embora as bases de dados de prescrição/consumo 

permitissem obter informação individual mais objectiva sobre a utilização de medicamentos, 

apresentaram poucos dados de natureza socioeconómica. Por outro lado, os inquéritos 

apresentaram a vantagem de disponibilizar mais informação socioeconómica mas têm limitações, 

como a subjectividade inerente ao auto-reporte e ao viés de memória, assim como pouca 

informação sobre a utilização de medicamentos. Quanto às variáveis de necessidade, verificou-

se, por exemplo, que alguns estudos incluíram variáveis mais específicas sobre o estado de 

saúde que reflectiram, com maior precisão, a necessidade de cuidados. Este facto pode ter 

influência na magnitude do efeito das variáveis socioeconómicas na utilização de medicamentos, 

comparativamente a estudos com dados menos precisos sobre o estado de saúde.  

 

Para além de diferentes fontes de dados, as amostras populacionais em estudo tiveram 

subjacentes diferentes critérios de selecção, nomeadamente a idade ou o tipo de doença. Este 

facto pode também ter dificultado a obtenção de resultados mais homogéneos pois os factores 

que afectam determinado grupo podem não ser os mesmos que afectam a população no geral. 

Aliás, em alguns dos estudos revistos verificaram-se diferenças nos efeitos da variável 

socioeconómica consoante a classe terapêutica12,18,24,38. 

 

Em termos metodológicos observaram-se duas abordagens à análise da equidade: a aplicação de 

modelos de regressão e a utilização de índices de iniquidade na prestação baseados em índices 
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de concentração da utilização e da necessidade, indexados à variável rendimento. Enquanto os 

modelos de regressão testam o efeito da variável socioeconómica na utilização, os índices de 

iniquidade na prestação testam não só a existência de iniquidade como avaliam a dimensão da 

mesma. Ou seja, avaliam o quanto a distribuição da utilização se afasta da distribuição da 

necessidade, na população ordenada por determinada variável socioeconómica. Gundgaard23 foi 

o único que aplicou índices de concentração à análise da equidade e verificou que os resultados 

da aplicação deste método diferiam dos obtidos através dos coeficientes do modelo de 

regressão. Enquanto com os métodos baseados nos índices de concentração, Gundgaard 

observou iniquidade a favor dos mais ricos, com a aplicação apenas do modelo de regressão o 

efeito do rendimento na utilização foi não significativo. Por conseguinte, é essencial que a 

selecção do método de análise da equidade seja adequado aos propósitos dos estudos pois 

como se constata os resultados podem variar e assim terem consequências distintas nas políticas 

de saúde.  

 

Por último, refere-se que na análise da influência dos factores sociais, como o nível educacional 

ou a profissão, deve ter-se em consideração a estrutura social do país em análise e as diferentes 

influências que estas características têm no acesso aos cuidados de saúde. A maioria dos estudos 

que analisou o efeito da educação na utilização do medicamento tem origem nos países do 

Norte da Europa, os quais tendem a apresentar dos níveis educacionais mais elevados da OCDE e 

com menores desigualdades42. É provável que em países com maiores desigualdades na 

educação a associação da educação à iniquidade na utilização de medicamentos seja superior. 

Do mesmo modo, o efeito do rendimento está dependente, em grande parte, da estrutura de 

financiamento dos cuidados de saúde, da existência de seguros de saúde e de co-pagamentos 

nos medicamentos. 

 
Apesar das implicações na saúde pública existe ainda um conhecimento limitado sobre a 

equidade na utilização dos medicamentos. As diferenças nos subgrupos populacionais, nas 

medidas de utilização e de caracterização socioeconómica identificadas na apresentação dos 

resultados dificultam a sistematização dos resultados. No entanto, a diversidade dos resultados 

reflecte, também, o facto dos factores que afectam a utilização ser dependente do contexto de 

cada sistema de saúde e das características da população. Este facto reforça a necessidade de 

estudos adaptados a cada país. Por isso, deve ser desenvolvida mais investigação com o intuito 

de identificar assim como explorar as razões subjacentes à iniquidade na utilização dos 

medicamentos. Salienta-se, no entanto, a necessidade de utilizar fontes de dados e 

metodologias adequadas à análise da equidade. Neste âmbito, considera-se importante a 
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aplicação de metodologias baseadas nos índices de concentração da utilização e da necessidade 

de cuidados, pois permitem não só testar a iniquidade como avaliar a dimensão da mesma. 

 

Em conclusão, um maior conhecimento sobre a distribuição socioeconómica e sobre a existência 

de iniquidades na utilização de medicamentos é essencial no desenvolvimento actual das 

políticas de saúde. Não só porque os medicamentos são instrumentais a um bom estado de 

saúde da população mas também porque é uma área, que face ao peso da despesa com 

medicamentos no total da despesa em saúde, tem sido sujeita a diversas alterações, 

nomeadamente ao nível do financiamento público, sem que se conheça o impacto dessas 

medidas na equidade na utilização de medicamentos. 
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ANEXO 1  Resumo dos estudos incluídos na revisão da literatura 
1º Autor/ 
ano 
publicação 

Fonte de dados; amostra; país e ano Indicador de utilização Principais resultados 

Thorell 
2012 

Registo de medicamentos prescritos 
e de cuidados de saúde prestados. 
Região de Östergötland (400 000 
habitantes). (Suécia, 2006) 

Utilização de medicamentos 
prescritos (DDDs) 

Homens utilizaram menos medicamentos (OR=0,97; p<0,05); Nível 
educacional e rendimento diminuem a utilização (p<0,05); Idade aumentou a 
utilização (p<0,05).  

Hanley 
2011 

Registo hospitalar de indivíduos com 
alta após EAM (n=28 216).  (Canadá, 
1999 -Set 2006) 

Utilização de medicamentos 
recomendados (IECAs, Bloq.-
Beta e estatinas) 

Homens nos quintis de rendimento superior apresentaram maior 
probabilidade de iniciar tratamento com IECAs, estatinas e Bloq.-Beta e 
utilizar os 3 medicamentos recomendados. O gradiente social não foi tão 
evidente nas mulheres mas a taxa de iniciação dos 3 medicamentos foi 
superior nas mulheres do quintil superior (estatinas e Bloq.-Beta). 

Mehta 
2010 

Dados do Departamento Veteran 
Affairs- Integrated Service Network 
(n= 474 565). (EUA, data não 
disponível) 

Utilização de 4 medicamentos 
Cardiovasculares 

Rendimento aumenta a probabilidade de utilizar estatinas e IECAs mas 
diminui a probabilidade de utilizar Aspirina e  Bloq. -Beta (p<0,05). 
Indivíduos de raça negra apresentaram taxa de prescrição mais baixa para 
Bloq-beta (26%), estatinas (46%) e IECAs (6%), mas uma taxa de prescrição 
superior de aspirina (31%) (p<0,001). 

Hempler 
2010  

Indivíduos admitidos ao hospital 
com EAM; ind. > 17 anos (n=25 443). 
(Dinamarca, 2001-2005) 

Utilização de estatinas e bloq. -
Beta após EAM 

Imigrantes de origem paquistanesa com menor probabilidade de utilizar 
Bloq.-beta (OR=0,61; p<0,05). Nas estatinas não ocorreram diferenças 
significativas (p>0,05). 

Denktas 
2010 

Fonte:"Social Position, Health and 
Wellbeing of Elderly Immigrants". 
Imigrantes de primeira geração com 
mais de 55 anos (n=1 503).  
(Holanda, 2003) 

Utilização de medicamentos 
para doenças crónicas e doenças 
mentais 

Sexo e educação não tiveram efeito (p>0,05); Idade teve efeito positivo 
(p<0,05) nas doenças crónicas. Comparativamente ao grupo de referência 
(holandeses nativos) os imigrantes apresentaram uma menor probabilidade 
de utilizar os medicamentos prescritos (p<0,05). 

Morgan 
2010 

Registo de altas hospitalares, 
dispensa de medicamentos e 
utilização de serviços de saúde (n=3 
292 605). (Canadá, 2006) 

Utilização de anti-hipertensivos, 
estatinas, anti-ácidos, opióides e 
antidepressivos. 

Efeitos relacionados com a área de residência afectam a utilização, mas 
variam consoante a classe terapêutica - não se consegue estabelecer um 
padrão. 

Cooper 
2010  

Indivíduos com diagnóstico de 
demência. Aplicação de questionário 
por entrevista ao cuidador (n=215). 
(Inglaterra, 2007- 08) 

Prescrição de inibidores das 
colinesterases 

Prescrição explicada pelo posse de casa própria (OR 4,2; p<0,001); 

Ohlsson 
2010 

Registo de doentes com alta de EAM 
(n=1 346). (Suécia, 2006) 

Utilização de IECAs ou estatinas 
3 meses após EAM 

Indivíduos do grupo de rendimento mais elevado e os grupos etários 
inferiores apresentaram maior probabilidade de utilizar estatinas (p<0,05). 
Sexo sem associação (p>0,05). Nos IECAs não existe associação entre a 
utilização e o rendimento ou idade (p>0,05) mas existe associação positiva 
com o género masculino (p<0,05). 

Daban 
2010  

Inquérito de Saúde Barcelona (n=10 
030). (Espanha, 2000) 

Auto-reporte de utilização de 
medicamentos 

Homens com mau estado de saúde e que pertenciam às classes profissionais 
menos qualificadas apresentaram menor probabilidade de utilizar 
medicamentos (OR = 0,42; p<0,05) vs os homens de classes profissionais 
superiores. Entre as mulheres que reportaram mau estado de saúde, as 
domésticas tinham maior probabilidade de usar medicamentos prescritos do 
que as que tinham emprego assalariado (p<0,05). Aumento da idade 
associado a aumento da utilização, em ambos os géneros (p<0,05). 

Jiménez-
Rubio 2010 

INS Espanhol (n=29 578). (Espanha, 
2006) 

Auto-reporte de utilização de 
medicamentos  

Mulheres, idade, reformados ou inactivos, indivíduos sem nível de 
escolaridade ou com educação básica associados a maior probabilidade de 
utilização (p<0,05). Rendimento não apresentou efeito estatisticamente 
significativo (p>0,05). Indivíduos sem seguro e imigrantes apresentaram 
menor probabilidade de utilização (p<0,05). 

Selmer 
2009  

Coorte prospectivo de participantes 
nos inquéritos de saúde 2000-2002 e 
dados de prescrição de estatinas. 
Idade entre 40 e 61 anos (n=20 212). 
(Noruega, 2004-2006) 

Prescrição de Estatinas Na amostra total o grupo etário dos 59–61 anos apresentou menor 
probabilidade de utilizar que o grupo dos 40–46 anos (p<0,05) e a educação e 
o sexo foram não significativos; Nos indivíduos sem histórico de doença 
cardiovascular/diabetes o início da terapêutica foi independente da 
educação; no grupo com histórico de doença cardiovascular/diabetes 
observou-se iniquidade favorecendo os grupos de nível educacional superior. 

Dorais 2008 Beneficiários do regime de 
comparticipação em utilização de 
insulinas e hipoglicemiantes orais 
(n=4 836). (Canadá, 2000-2005) 

Prescrição de Tiazolidinedionas  Doentes com rendimento mais elevado apresentaram maior probabilidade 
de terem prescrito este tratamento (OR=1,55; p<0,05) vs doentes de 
rendimento inferior (cumprindo os criitérios de comparticipação). 

Weitoft 
2008  

Registo de medicamentos prescritos 
após EAM (n=28 168). (Suécia, 2005) 

Medicamentos prescritos após 
EAM 

Homens utilizaram mais estatinas e IECAs e apresentaram um maior número 
de fármacos recomendados que as mulheres.  
Indivíduos com nível de educação superior apresentaram maior proporção 
de utilização de estatinas (OR=1,10; p<0,05) mas menor utilização de ácido 
acetilsalicílico (OR= 0,92; p<0,05).  
Imigrantes utilizaram uma menor quantidade de medicamentos 
recomendados (p<0,05). 

 
 
 
 



54 
 

                                                                                                                                                  
 
1º Autor/ 
ano 
publicação 

Fonte de dados; amostra; país e ano Indicador de utilização Principais resultados 

Austin 2008 Ontario Myocardial Infarction e 
Benefit Database. Indivíduos com 
mais de 65 anos e com alta após 
EAM. (Canadá, 2005-2006) 

Utilização de IECAs, Bloq.-Beta 
ou estatinas 3 meses após EAM 

Aumento da idade associado à diminuição da utilização dos 3 fármacos 
(p<0,05); Sexo feminino associado à utilização de estatinas (p<0,05), nas 
outras classes não se verificou associação.  

Sanfelix 
2008  

Questionários e consulta de registos 
clínicos. Indivíduos com mais de 14 
anos atendidos em centros de saúde 
(n=812); (Espanha, 1997) 

Auto-reporte de utilização de 
medicamentos 

Não existem diferenças com base na idade, sexo, nível educacional e 
estatuto ocupacional (p>0,05). 

Haider 
2008 

Registo de dispensa de 
medicamentos; registo nacional de 
doentes; registo nacional de 
educação. População de idosos entre 
75 e 89 anos (n = 626 258). (Suécia, 
2005) 

Prescrição de medicamentos 
novos 

Mulheres, grupos etários  80–84 e 85- 89 e indivíduos com menor nível de 
educação (OR=0,82; p<0,05) apresentam menor probabilidade de terem 
prescritos novos medicamentos. 

Rasmussen 
2007  

Indivíduos com alta após EAM, dados 
de hospitalização e dispensa de 
medicamentos; Entre 30 e 74 anos 
(n=30 078). (Dinamarca, 1995 - 2001) 

Utilização de estatinas e Bloq.-
Beta 

Rendimento associado à utilização de estatinas e Bloq.-Beta nos grupos 
etários 30- 64 anos e 65 - 74 anos (p<0,0001); Não se verificou associação 
com a educação (p>0,05). 

Gnavi 2007  Registos clínicos de indivíduos com 
alta hospitalar de doença isquémica 
cardíaca e dados de prescrição de 
medicamentos (n=7446). (Itália, 
2001-2002) 

Prescrição estatinas Taxa de prescrição em indivíduos com mais de 74 anos foi 40% inferior à 
observada em indivíduos mais jovens;  Após ajustamento pela idade, só no 
grupo com mais 74 anos é que se observaram associações positiva com o 
sexo feminino e nível educacional. 

Gundgaard 
2005  

Inquérito e base de dados de 
prescrição de medicamentos; 
indivíduos entre os 16 e os 80 anos 
(n= 2 927) . (Dinamarca, 2000- 2001) 

Utilização de medicamentos 
(DDDs) 

Índice de iniquidade na prestação do tipo Wagstaff- van Doorslaer 
apresentou valor de +  0,10 , que significa iniquidade a favor dos grupos de 
rendimento mais elevado.  

Thomsen 
2005  

Registo sociodemográfico, registo 
hospitalar e dados de dispensa de 
medicamentos (n=381 869). 
(Dinamarca, 1995-1999) 

Utilização de estatinas 

Nos homens a utilização foi inferior nos reformados (OR=0,80;p<0,05), 
desempregados (OR=0,68;p<0,05) e inactivos por doença (OR=0,79;p<0,05) 
vs trabalhadores assalariados.  Não foi observado um gradiente social entre 
as mulheres. 

Han  2005 

Medical Expenditure Panel Survey 
(MEPS) - indivíduos com reporte de 
doença mental (n=4 338). (EUA, 
1996- 2000). 

Utilização de medicamentos 

Indivíduos de raça negra, hispânicos e asiáticos apresentaram menor 
probabilidade de utilizar que os de raça branca; Indivíduos com acesso a 
seguro de saúde privado ou público apresentaram maior probabilidade de 
utilizar medicamentos vs os sem seguro. 

Briesacher 
2003 

Medicare Current Beneficiary 
Survey; Indivíduos > 65 anos, com 
identificação de raça e/ou etnia 
(n=22,6 milhões). (EUA, 1999) 

Utilização de medicamentos 
para diabetes, hipertensão ou 
doença coronária 

Entre os beneficiários com seguro que não inclui cobertura para os 
medicamentos, os indivíduos de raça negra e os hispânicos utilizaram menos 
medicamentos (vs indivíduos de raça branca). 

Nielsen 
2003  

INS dinamarquês (n=16 690). 
(Dinamarca, 2000) 

Auto-reporte de utilização de 
medicamentos 

Indivíduos de rendimento inferior (OR=1,2; p<0,05) e pensionistas por 
invalidez vs empregados assalariados apresentaram maior probabilidade de 
utilização (OR=2,2; p<0,05). Nível educacional sem associação. 

Brown 
2003 

Entrevista telefónica a diabéticos 
abrangidos pelo sistema Medicare e 
com o mesmo nível de benefícios; 
Indivíduos com mais de 65 anos 
(n=301). (EUA, 1998-1999) 

Utilização de medicamentos 
com genéricos (IECAs e AAS) e 
medicamentos sem genéricos 
(Estatinas).  

Utilização de estatinas foi menor nos indivíduos de menor rendimento 
(p<0,05). Rendimento não teve influência na utilização dos medicamentos 
com genéricos disponíveis (p>0,05).  

Merlo 2003  
Coorte prospectiva do projecto 
Malmo diet and cancer study (n=15 
456). (Suécia, 1991-1996) 

Utilização de anti-hipertensivos 
e terapêutica hormonal de 
substituição 

Participação social local não tem efeito na utilização de anti-hipertensivos. 
Mulheres residentes em zonas com baixa participação social apresentaram 
menor propensão para utilizar terapêutica hormonal de substituição 
(p<0,05), especialmente se o nível individual de participação fosse reduzido 
ou fossem imigrantes. 

Reid 2002 

INS. Indivíduos com doença 
coronária e informação sobre níveis 
de colesterol (n=571). (Inglaterra, 
1998) 

Auto-reporte de utilização de 
estatinas 

Os mais idosos apresentaram uma menor probabilidade de terem prescrito 
estatinas (p<0,05); Sexo e nível educacional não apresentam efeito 
significativo (p>0,05). 

Hippisley-
Cox 2001  

Registos clínicos de doentes com 
diagnóstico de doença isquémica ou 
registo de prescrição de nitratos (n=5 
891). (Inglaterra, nd) 

Prescrição de medicamentos 
para o colesterol 

Homens apresentam maior probabilidade de utilização (OR=1,42; p<0,05); 
Grupos etários 45-54, 55-64 e 65-74 anos apresentam maior probabilidade vs 
Grupo etário 35-44; Grupo etário > 75 anos apresentam uma menor 
probabilidade (OR=0,37; p<0,05). 
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1º Autor/ 
ano 
publicação 

Fonte de dados; amostra; país e ano Indicador de utilização Principais resultados 

Adams 
2001 

Medicare Current Beneficiary Survey 
-indivíduos com reporte de 
hipertensão (n=4 439). (EUA, 1995) 

Utilização de antihipertensivos 

Cobertura por programas estatais de comparticipação de medicamentos não 
está associada a uma maior utilização de antihipertensivos (OR = 1,53; 
p>0,05) vs a ter só Medicare. A cobertura pela entidade profissional  vs 
seguro privado sem comparticipação para medicamentos está associada a 
maior probabilidade de utilização (OR = 1,26;p<0,05). 

Federman 
2001 

Medicare Current beneficary survey - 
doentes com histórico de EAM ou 
doença coronária e mais de 66 anos. 
(EUA, 1997) 

Utilização de estatinas, Bloq.-
beta e nitratos 

Utilização de estatinas inferior em indivíduos apenas com Medicare 
(OR=0,16; p<0,05); Utilização de Bloq.-beta foi inferior para os que estão 
cobertos por Medicaid vs os que têm seguro de base ocupacional. 

Kozyrskyj 
2001  

Dados provenientes de 4 bases de 
dados do Manitoba Health Services 
Insurance Plan. Crianças em idade 
escolar (n=12 481). (Canadá, 1995 - 
março 1996) 

Prescrição de corticosteróide 
inalado 

Crianças com menor rendimento apresentavam menor utilização (OR=0,88; 
p<0,05) em comparação com crianças com isenção de pagamento dos 
medicamentos. 

Furu 1997  INS (n =15 986). (Noruega, 1987-98) 
Auto-reporte de utilização de 
medicamentos prescritos nos 
últimos 15 dias 

Mulheres com maior probabilidade de utilização (OR=1,44; p<0,05). 

Brown 
1995  

Fonte "Established Populations for 
Epidemiologic Study of the Elderly"; 
idade> 65 anos (n= 13 074). (EUA, 
1981-87) 

Utilização de Anti-depressivos 
Sexo feminino e raça associados positivamente à utilização de 
antidepressivos. 

Zadoroznyj 
1990 

Inquérito, registo médico e base de 
dados das farmácias (n=762). 
(Austrália, nd) 

Auto-reporte de medicamentos  
prescritos (excluindo 
medicamentos exclusivos do 
sexo feminino) 

Não existe diferença entre géneros (p>0,05). 

 
Legenda:   DDD - Dose Diária Definida; EAM - Enfarte Agudo do Miocárdio; Bloq.-beta - Bloqueadores Beta; INS - Inquérito Nacional 
de Saúde; AAS - Ácido Acetilsalicílico; ind. – indivíduos; nd -não disponível 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



57 

 

4 Análise comparativa da equidade na prestação de cuidados aplicada ao contexto 
português 

4.1 Introdução 

 
Embora o princípio da equidade esteja presente nos principais documentos legislativos que 

suportam o sistema de saúde português1,2, o desempenho de Portugal nesta área tem sido 

objecto de preocupação por parte de entidades internacionais como a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) ou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)3,4,5. 

Pelas implicações que a iniquidade na prestação de cuidados pode ter nos resultados em saúde é 

importante o desenvolvimento de mais investigação nesta área, que permita apoiar e avaliar as 

decisões políticas. 

 

Os estudos já efectuados sobre a avaliação empírica da consecução do princípio da equidade na 

prestação de cuidados no sistema de saúde português, com base nos índices de concentração e 

índices de iniquidade na prestação, têm sido, essencialmente, de cariz académico. Neste âmbito, 

e reportando às análises de Pereira6,7, Lopes e Pereira8,9, Pereira e Pinto10, Simões et al
11 e às 

comparações internacionais efectuadas por Bago D’uva12 e Van Doorslaer et al
5,13,14, conclui-se 

que, na maioria dos estudos, existe iniquidade a favor dos indivíduos de maior rendimento. 

 

No entanto, existem algumas diferenças consoante o tipo de cuidado analisado. Por exemplo, no 

que concerne às consultas de clínica geral não se pode afirmar que existe um padrão de 

iniquidade na utilização, uma vez que os resultados diferem entre estudos, embora próximos de 

uma distribuição equitativa5,8,12. Já no que se refere à utilização de consultas de especialidade, os 

estudos realizados demonstraram uma realidade diferente. Existe um padrão evidente de 

iniquidade na prestação das mesmas, favorecendo os indivíduos de nível socioeconómico 

superior e os valores empíricos dos índices de iniquidade são dos mais elevados entre os países 

incluídos nas comparações internacionais5,8,12,13,14. Sendo a utilização dos serviços de saúde um 

dos determinantes do estado de saúde das populações15, as iniquidades na prestação de 

cuidados podem reflectir-se em iniquidades no estado de saúde.  

 

Se considerarmos que a equidade em áreas importantes da prestação de cuidados de saúde 

como a utilização de medicamentos, cuidados preventivos, procedimentos cirúrgicos ou 

cuidados paliativos ainda não foram estudadas ao nível nacional, a análise da equidade na 
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prestação de cuidados não só está incompleta como o padrão de iniquidade pode estar 

subavaliado. 

 

A falta de investigação nestas áreas deve-se, presumivelmente, à pouca informação sobre a 

utilização destes cuidados nas bases de dados habitualmente utilizadas para avaliação da 

equidade, como o Inquérito Nacional de Saúde (INS) ou o Inquérito aos Orçamentos Familiares. 

Contudo, e apesar destas limitações, é essencial alargar a análise da equidade a áreas de 

prestação ainda pouco exploradas mas com uma importância crescente nos resultados em 

saúde, como é o caso específico da utilização de medicamentos. 

 

Actualmente, os medicamentos assumem uma particular relevância na estratégia preventiva e 

terapêutica dos cuidados de saúde em Portugal, como acontece na maioria dos países 

desenvolvidos, e que se reflecte no peso que apresentam na despesa total em saúde16. No 

entanto, o acesso a este bem, para além de depender frequentemente do acesso a uma 

prescrição médica, implica, na maioria dos casos, um co-pagamento por parte do utilizador. 

Estes factores, associados a outros que foram referidos no Capítulo 2, podem constituir barreiras 

à utilização de medicamentos. Apesar de ser uma área onde, não só em Portugal mas também 

noutros países desenvolvidos, os sistemas de saúde apresentam algumas características que 

podem gerar iniquidades na utilização, não existe, como se observou no Capítulo 3, investigação 

abundante sobre equidade aplicada à área dos medicamentos.  

 

Face ao exposto, neste capítulo pretendeu-se efectuar uma primeira abordagem empírica à 

equidade na utilização de medicamentos em Portugal. Adicionalmente, pretendeu-se com esta 

análise actualizar e complementar os trabalhos já efectuados sobre equidade na prestação no 

sistema de saúde português, alargando o âmbito de análise a outro tipo de cuidados de saúde 

como os medicamentos não sujeitos a receita médica, consultas médicas e cuidados 

preventivos. Deste modo, é possível enquadrar os valores obtidos para os índices de iniquidade 

na utilização de medicamentos e verificar se existem cuidados onde, comparativamente, a 

iniquidade é superior ou inferior. 

 

Para este efeito utilizaram-se os dados do último Inquérito Nacional de Saúde (INS) relativos ao 

período 2005/06. Os inquéritos nacionais de saúde foram frequentemente utilizados em análises 

empíricas de equidade6,8,11, pois apresentam informação individual sobre o estado de saúde da 
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população portuguesa, utilização de cuidados de saúde e permitem, igualmente, aferir o nível 

socioeconómico dos indivíduos.  

 

Para avaliar o grau de iniquidade aplicou-se um índice baseado na concentração da utilização e 

da necessidade indexado a variáveis socioeconómicas, neste caso o rendimento. Na área da 

economia da saúde o índice de concentração tem sido o instrumento preferencial para avaliar a 

distribuição socioeconómica da utilização e da necessidade17. Isto deve-se ao facto do índice de 

concentração ser, como referem Wagstaff et al
18

, um indicador que preenche os requisitos 

essenciais para avaliar a desigualdade na distribuição pois incorpora a dimensão socioeconómica 

na distribuição, reflecte a distribuição em toda a população e é sensível a mudanças na 

distribuição da população entre grupos socioeconómicos.  

 

A estrutura deste capítulo é a seguinte: na secção 4.2 efectua-se uma revisão da literatura 

empírica sobre equidade na prestação no sistema de saúde português e uma breve descrição 

das características do sistema de saúde português associadas a esses resultados; na secção 4.3 

descreve-se a fonte de dados e os métodos utilizados e na secção 4.4 apresentam-se os 

resultados do cálculo dos índices de concentração e iniquidade na prestação para os diversos 

cuidados de saúde analisados. Por último, efectua-se a discussão dos principais resultados deste 

estudo. 

 

4.2 Equidade e acesso aos cuidados no sistema de saúde português 

 
O sistema de saúde português caracteriza-se pela existência de um Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), que tem como principais objectivos ser geral, universal e tendencialmente gratuito, sendo 

financiado maioritariamente através de impostos directos19. 

 

Numa primeira abordagem poder-se-ia considerar que num sistema com estas características a 

equidade no acesso aos cuidados estaria assegurada. Mas os estudos já efectuados5-14, com 

aplicação de métodos baseados nos índices de concentração, e que se apresentam de seguida 

revelaram a existência de iniquidades a favor dos indivíduos de nível socioeconómico superior 

nas consultas médicas no geral, nas de especialidade em particular, assim como na utilização de 

alguns meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT). Na interpretação dos 

resultados desses estudos, salienta-se que valores positivos (negativos) dos índices de iniquidade 
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revelam que para idênticas necessidades, a utilização concentra-se nos indivíduos de nível 

socioeconómico superior (inferior). 

 

Cuidados de Saúde 

Pereira6,7 com base nos dados do Inquérito Nacional de Saúde 1987 analisou a equidade 

horizontal na prestação de cuidados de saúde, que englobava a utilização de consultas de clínica 

geral e de especialidade assim como os dias de internamento. A prestação foi expressa através 

da despesa pública e privada com esses cuidados e comparada com a distribuição da 

necessidade, na população ordenada pelo rendimento. Nesse estudo verificou-se que o índice 

de iniquidade favorecia os mais ricos, independentemente do indicador de morbilidade 

escolhido para reflectir a necessidade de cuidados de saúde. 

 

Cuidados de Saúde Primários 

Nos cuidados de saúde primários, e com base em dados do Inquérito Europeu aos Agregados 

Familiares, Van Doorslaer et al
13 verificaram, com dados de 1996, que o índice de iniquidade na 

probabilidade de ter uma consulta de clínica geral apresentava um valor positivo mas sem 

significância estatística (0,009; p>0,05). Posteriormente3, verificou-se com dados relativos ao 

ano 2000, que o índice de iniquidade já apresentava um valor positivo e estatisticamente 

significativo (0,021; p<0,05), revelando iniquidade a favor dos mais ricos. No que se refere ao 

número total de visitas aos médicos de clínica geral, Bago d’Uva et al
12 efectuaram uma análise 

longitudinal (1995-2001) e os resultados obtidos, no período em estudo, revelaram iniquidade a 

favor dos grupos de maior rendimento. Estes valores diferem dos resultados obtidos por Pereira 

e Lopes9. Estes autores utilizaram outra fonte de dados – o INS 1998/99 – e os resultados 

demonstraram que, para as mesmas necessidades, os mais pobres utilizavam mais consultas de 

clínica geral. Pela evidência existente, não se pode afirmar que existe um padrão claro de 

iniquidade na utilização de consultas de clínica geral, uma vez que alguns estudos apresentam 

índices de iniquidade com valores negativos e outros com valores positivos, embora todos 

próximos de uma distribuição equitativa. 

 

Cuidados Especializados 

Relativamente aos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT), Pereira e 

Lopes8,9 analisaram, com base no INS, a equidade na prestação de meios de diagnóstico 

nomeadamente análises clínicas, radiografias e electrocardiogramas. Os valores positivos dos 
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índices de iniquidade revelaram iniquidade favorecendo os grupos de rendimento superior, 

sendo essa iniquidade mais marcante no uso de electrocardiogramas.  

 

Ao nível das consultas de especialidade os resultados foram consensuais entre estudos e ao 

longo do tempo: para idênticos níveis de necessidade clínica a utilização de consultas de 

especialidade favoreceu claramente os grupos de maior rendimento. Estes resultados estão 

evidenciados nos estudos de Van Doorslaer et al
13 referente ao ano de 1996, de Pereira e 

Lopes8,9 para o ano 1998, da OCDE3 relativo ao ano 2000 e na análise longitudinal de Bago d’Uva 

et al
12 relativa ao período 1995–2001. Embora a maioria dos países da União Europeia e da OCDE 

também apresentem iniquidades na utilização de consultas de especialidade favorecendo os 

grupos de maior rendimento, os valores são particularmente elevados em Portugal. 

 

Quando foram analisados casos particulares como as consultas de estomatologia, cuja prestação 

em Portugal é essencialmente privada, observaram-se índices de iniquidade com valores ainda 

mais elevados3. No mesmo sentido apontam os resultados de Simões et al
11 que comprovaram a 

existência de iniquidade na prestação a favor dos indivíduos com maior rendimento nas 

consultas de medicina dentária e de cardiologia. 

 

De acordo com outro estudo da OCDE5, em que a utilização foi padronizada pela necessidade, 

região e posse de seguro de saúde, verificou-se que as iniquidades favorecendo os mais ricos na 

utilização dos cuidados especializados em Portugal variavam em função da existência de seguros 

e da desigual distribuição geográfica da oferta de cuidados especializados. 

 

No que se refere aos cuidados hospitalares, Masseria20 efectuou uma análise longitudinal em 

países da União Europeia, entre 1994 e 1998, e verificou que em Portugal o rendimento 

apresentou um efeito positivo e estatisticamente significativo na probabilidade de ser admitido 

ao hospital durante o período analisado. Apesar de existirem outros países com índices de 

iniquidade favorecendo os indivíduos de maior rendimento, Portugal é o país em que essa 

iniquidade é superior. Dados relativos a 2000 analisados no estudo da OCDE5 revelam que o 

índice de iniquidade foi inferior quando se analisou o número de dias de internamento 

comparativamente ao da probabilidade de admissão em meio hospitalar, o que indicia que a 

maior barreira ocorre no acesso. 
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Os resultados do estudo de Oliveira e Bevan21 também referem a existência de iniquidade 

geográfica na distribuição de recursos especializados. Estes autores verificaram a existência de 

iniquidades na distribuição de recursos hospitalares em função da necessidade, expressa através 

de variáveis demográficas e da taxa de mortalidade, com três distritos (Lisboa, Coimbra e Porto) 

a apresentaram recursos superiores à média nacional. De facto, a distribuição desigual dos 

recursos, com as zonas mais urbanizadas a apresentarem uma oferta superior às zonas mais 

interiores22, é uma característica do sistema português que pode potenciar as iniquidades na 

prestação. 

 

Por último, é de salientar que não foram encontrados estudos sobre equidade na prestação de 

cuidados preventivos, à semelhança do que acontece com os medicamentos. No entanto, 

identificou-se um estudo do Observatório Nacional de Saúde (ONSA)23 que analisou a utilização 

de cuidados preventivos em mulheres com critérios para a realização de mamografias e de 

citologias, no âmbito dos rastreios para prevenção do cancro da mama e cancro do colo do 

útero, respectivamente. Nesse estudo observaram-se diferenças regionais na frequência de 

utilização de mamografias e na realização de citologias, com o sul do país a apresentar as taxas 

mais baixas de rastreio. Adicionalmente, verificou-se que foram as mulheres com níveis de 

instrução mais elevado que referiram em maior percentagem ter realizado a citologia no 

intervalo esperado. Relativamente ao nível ocupacional foram as mulheres com vida profissional 

activa (72,0%) que referiram essa prática em maior proporção. 

 

Como estes resultados indiciam, o sistema de saúde português apresenta algumas 

características, para além da desigualdade geográfica atrás referida, que favorecem a utilização 

de cuidados de saúde por parte dos indivíduos de nível socioeconómico superior. Entre os 

potenciais factores geradores de iniquidade destacam-se os seguintes: i) indivíduos com dupla 

ou tripla cobertura através de subsistemas públicos ou privados e seguros de saúde; ii) prestação 

pública com oferta reduzida de determinados cuidados que co-existe com um sistema privado, 

que supre as lacunas do público, mas acedido preferencialmente por indivíduos de rendimento 

superior e, por último, iii) um peso relativamente elevado do financiamento privado na 

utilização de cuidados. 

 

Em primeiro lugar, salienta-se que a co-existência de subsistemas e seguros privados, 

suplementares ao SNS, tem sido apontada como um dos factores que gera iniquidades na 

prestação de cuidados, pois facilita o acesso de grupos da população com dupla ou tripla 
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cobertura aos cuidados privados de saúde, onde existem menos barreiras14. De facto, apesar de 

o SNS ser universal, alguns cidadãos, normalmente de estatuto socioeconómico mais elevado, 

têm a possibilidade adicional de usufruir de subsistemas de saúde e seguros privados, ainda que 

mediante pagamento adicional. Os subsistemas públicos estão associados a categorias 

profissionais e pressupõem uma contribuição obrigatória por parte dos beneficiários, citando-se 

como exemplo destes subsistemas a ADSE (Assistência na Doença aos Servidores Civis do 

Estado). Já no que concerne aos seguros privados, verifica-se que actualmente abrangem entre 

10 e 20% da população portuguesa19, 24 , concentrando-se nos segmentos de nível 

socioeconómico superior. Os subsistemas públicos, privados e os seguros de saúde 

comparticipam as despesas relativas aos cuidados prestados aos seus beneficiários nos serviços 

de saúde públicos e nos serviços privados, com os quais estabeleceram convenções. Deste modo 

os indivíduos com dupla ou tripla cobertura têm um acesso mais facilitado aos serviços de saúde 

privados. 

Em segundo lugar, destaca-se o facto da prestação pública, através do SNS, apresentar uma 

oferta reduzida de determinados cuidados. Este facto, associado a um sector privado, que supre 

essas lacunas mas que está dirigido, essencialmente, aos beneficiários dos seguros privados e 

dos subsistemas públicos ou privados, pode gerar iniquidades na prestação.  

No sector público a prestação está organizada em cuidados primários, cuidados especializados 

ou secundários e cuidados continuados. De um modo geral, no acesso aos cuidados primários a 

principal barreira é a incapacidade do sistema em assegurar que cada utente tenha um médico 

de família19,25. Neste nível de cuidados as taxas moderadoras não são elevadas e uma parte 

significativa da população está isenta. Ao nível dos cuidados especializados, as barreiras podem 

surgir na referenciação para os cuidados especializados por parte dos médicos de clínica geral 

mas também após a referenciação, em consequência da existência de tempos de espera para as 

consultas de especialidade, exames de diagnóstico e procedimentos cirúrgicos nos hospitais do 

SNS25. Ao nível dos MCDT as taxas moderadoras são mais elevadas e podem constituir uma 

barreira à utilização, embora atenuadas pelo efeito de relação de agência entre médico e utente. 

 

Decorrente da oferta reduzida e de algumas ineficiências do sector público que geram listas de 

espera para consultas, actos cirúrgicos ou exames de diagnóstico é na área dos cuidados 

especializados e MCDT que a oferta privada assume um papel mais preponderante no sistema 

de saúde português. Através de convenções que são estabelecidas entre entidades prestadoras 

e subsistemas ou seguros, a oferta dos cuidados privados destina-se principalmente aos 
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beneficiários de seguros de saúde ou subsistemas, os quais não incorrem, deste modo, no custo 

total dos cuidados prestados. Este acesso diferencial entre beneficiários de seguros ou 

subsistemas e utentes do SNS cria iniquidades na utilização de cuidados de saúde, pois os 

primeiros têm comparativamente à restante população um rendimento superior. 

 

A terceira característica que se destaca como potencialmente geradora de iniquidades 

corresponde ao peso do financiamento privado. Salienta-se que, embora o SNS seja financiado 

essencialmente através de impostos directos, existe um peso relativamente elevado do 

financiamento privado, resultante das contribuições obrigatórias para os subsistemas públicos, 

dos prémios dos seguros privados e, essencialmente, dos pagamentos directos26. Segundo o 

relatório Health System in Transition
19 estima-se que, actualmente, cerca de 30% do total da 

despesa em saúde seja privada, decorrente essencialmente dos pagamentos directos e, numa 

menor proporção, dos prémios dos seguros. De acordo com o Relatório sobre a Sustentabilidade 

Financeira do Serviço Nacional de Saúde 27 , verifica-se em Portugal uma situação de 

regressividade do financiamento da saúde e a razão principal para este facto prende-se com o 

elevado peso dos pagamentos directos, os quais incluem as taxas moderadoras e os co-

pagamentos dos medicamentos. A regressividade dos pagamentos directos pode ter efeito na 

utilização de cuidados de saúde. 

 

Como se constata, algumas características do sistema de sistema de prestação de cuidados de 

saúde em Portugal estão associadas a um acesso diferenciado dos indivíduos de maior 

rendimento a determinados cuidados de saúde, nomeadamente de cariz especializado. Mas será 

que as características do sistema de prestação também potenciam iniquidades noutros 

cuidados, como é o caso dos medicamentos?  

 

Como referido no Capítulo 2 desta tese existem vários factores estruturais do sector do 

medicamento, particularmente evidentes no sistema de saúde português, que podem constituir 

barreiras à utilização de medicamentos. Entre os factores estruturais destacam-se a dificuldade 

no acesso à prescrição médica, as dificuldades na acessibilidade física às farmácias e a existência 

de co-pagamentos no acto de aquisição, que atingem, em média, cerca de 40% do preço do 

medicamento28. 

 

No entanto, e apesar da importância do sector e das suas características, a evidência nacional 

sobre equidade na utilização do medicamento é inexistente e a internacional também é escassa. 
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Por outro lado, apenas se identificou um estudo na revisão da literatura, que consta do Capítulo 

3, que aplicou métodos baseados nos índices de concentração e que, assim, avalia a diferença 

entre a distribuição da utilização e a distribuição da necessidade29. Nesse estudo, efectuado por 

Gundgaard com dados do sistema dinamarquês, verificou-se iniquidade a favor dos grupos de 

rendimento mais elevado, expressa quer pelos níveis de utilização, em Doses Diárias Definidas, 

quer em termos de despesa com medicamentos. Os restantes estudos, com base em modelos de 

regressão também identificaram, na sua maioria, que os grupos de rendimento inferior 

apresentavam uma menor probabilidade de utilizarem medicamentos30,31,32,33 e que outras 

variáveis como, por exemplo, a cobertura por seguro de saúde 34 , 35 , 36  ou o estatuto 

ocupacional36,37,38 também demonstraram ter efeito na utilização de medicamentos, após 

ajustamento para a necessidade de cuidados 

 

Para além das características do sistema de prestação de cuidados, acima referidas, que podem 

gerar iniquidades na utilização de cuidados de saúde, existem na população portuguesa 

desigualdades sociais e económicas que podem potenciar essas iniquidades. Estas desigualdades 

são evidentes no nível de rendimento da população39,40, no salário da população trabalhadora41 

mas também no nível educacional39 e estes factores podem ter influência na procura de 

cuidados de saúde42. 

 

Face ao exposto este estudo teve como principal objectivo testar, no sistema de saúde 

português, a existência de equidade horizontal na utilização de diferentes cuidados de saúde: 

medicamentos, consultas médicas e cuidados preventivos. Ou seja, se a indivíduos com as 

mesmas necessidades são prestados os mesmos cuidados de saúde.  

 

4.3 Métodos 

 
A maior parte da investigação empírica sobre equidade na prestação tem sido realizada através 

de duas abordagens metodológicas: os modelos de regressão e os índices de iniquidade na 

prestação43. Os modelos de regressão testam a existência de iniquidade através da medição do 

efeito de determinada variável socioeconómica na utilização, incluindo também no modelo de 

regressão variáveis associadas à necessidade de cuidados. Já os índices de iniquidade na 

prestação comparam a distribuição da utilização com a distribuição da necessidade, através de 

índices de concentração. Os índices de iniquidade permitem igualmente avaliar a dimensão da 
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mesma, possibilitando a comparação do desempenho da dimensão equidade entre diferentes 

cuidados de saúde.  

 

Neste estudo, para analisar a equidade horizontal aplicaram-se índices baseados na 

concentração da utilização e da necessidade indexados ao rendimento, utilizando a abordagem 

desenvolvida por Wagstaff e van Doorslaer17. Esta metodologia envolve, basicamente, três 

etapas: 

 

� Cálculo do índice de concentração da utilização observada, indexado ao rendimento; 

 

� Cálculo do índice de concentração da necessidade ou utilização esperada, indexado ao 

rendimento; 

o Com especificação de um modelo para estimar a utilização esperada; 

 

� Cálculo do índice de iniquidade horizontal, que corresponde à diferença entre os índices 

de concentração da utilização observada e da utilização esperada. 

 

São estes passos que se explicam de seguida, começando por apresentar o método de cálculo 

dos índices de concentração e do índice de iniquidade horizontal (cf. 4.3.1), o modelo empírico 

para estimar a utilização esperada (cf. 4.3.2) e, por último, a fonte de dados utilizada assim como 

as variáveis incluídas no modelo (cf. 4.3.3). 

 

4.3.1 Medição da desigualdade e iniquidade na utilização de cuidados de saúde 

4.3.1.1 Medição da desigualdade  

 

A desigualdade socioeconómica na distribuição da utilização de cuidados de saúde e da 

necessidade pode aferir-se, entre outros métodos, através de quintis de rendimento ou da 

aplicação de índices e curvas de concentração. Estas medidas mostram a distribuição da variável 

na população ordenada segundo determinado atributo socioeconómico – desigualdade na 

distribuição – mas não avaliam a equidade da distribuição. 

 

No cálculo do índice de concentração a população é ordenada pela variável socioeconómica, 

neste caso o rendimento, iniciando-se a ordenação pela pessoa de menor nível socioeconómico. 

O índice de concentração, ao contrário de outras medidas baseadas na força da associação, 

apresenta como vantagem o facto de reflectir a distribuição do indicador de morbilidade ou de 
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utilização em toda a população que está ordenada segundo uma dimensão socioeconómica e 

ser, deste modo, sensível a alterações na distribuição socioeconómica do indicador18.  

 

A curva de concentração (CC) representa a proporção acumulada da variável a medir (ex. 

utilização de medicamentos, estado de saúde, etc.) sobre a proporção acumulada da amostra 

ordenada segundo a variável socioeconómica, neste caso o rendimento. Se a utilização, ou 

estado de saúde, distribuir-se uniformemente na população ordenada pelo rendimento a curva 

coincide com a diagonal44. Se a curva apresentar-se acima da diagonal significa que a utilização 

está concentrada nos mais desfavorecidos. Se pelo contrário apresentar-se abaixo da diagonal, 

as desigualdades favorecem os indivíduos de maior nível socioeconómico. No exemplo 

apresentado no Gráfico 4.1 a curva de concentração situa-se abaixo da diagonal o que significa 

uma maior concentração do indicador de utilização nos grupos de maior rendimento.  

 

Gráfico 4.1 - Curva de Concentração 

 
 

 

Em referência à Curva de Concentração, o Índice de Concentração (IC) define-se como duas 

vezes a área compreendida entre a curva de concentração e a diagonal e pode variar entre -1,0 e 

1,0. O IC é zero quando a curva de concentração coincide com a diagonal, negativo quando a 

variável em estudo se concentra nos grupos desfavorecidos e positivo na situação inversa.  
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Quando existem dados individuais o IC pode ser calculado através da fórmula da co-variância ou 

através de um modelo de regressão. 

 

�� = 2
��	�	
�


�


�
= 2
� ∗ ���	(	
 , �
)			(Equação	1) 

 
 

Na equação 1, � corresponde ao tamanho da amostra, 	
  é a utilização de cuidados de saúde do 

indivíduo i e �
 corresponde à ordenação relativa (fractional rank) ocupada pelo indivíduo i na 

distribuição do rendimento e é obtido através da fórmula i/N, em que i=1 no indivíduo mais 

pobre e i=N no mais rico44. De acordo com a fórmula da co-variância 	
  é a utilização de cuidados 

de saúde do indivíduo i, ���	(	
 , �
)	é a co-variância entre 	
  e �
 e μ é o valor médio da utilização 

de cuidados de saúde. 

Alternativamente, pode calcular-se o IC através do método da regressão, que tem 

comparativamente à fórmula da co-variância a vantagem de permitir obter o intervalo de 

confiança para o IC.  

 

2	 !" #$%& ' = ( + *�
 + +  (Equação 2) 

 

Com a aplicação do método da regressão, o termo do lado esquerdo da equação 2 corresponde 

à transformação da variável de utilização de cuidados de saúde (	), no qual  !" é a variância da 

ordenação relativa (fractional rank) e μ  é a média de 	. 

 

No lado direito da equação, �
  corresponde à ordenação relativa de ,  e o coeficiente *  

representa o grau de desigualdade na distribuição da utilização de cuidados de saúde, ou seja, 

corresponde ao índice de concentração44. 

 

4.3.1.2 Medição da Iniquidade 

 

Como já referido, o índice e a curva de concentração medem a desigualdade socioeconómica na 

utilização de cuidados de saúde, ou seja, avaliam a distribuição da utilização na população. Para 

avaliar a equidade é necessário comparar a distribuição da utilização com a distribuição da 

necessidade desses cuidados, o que pode ser feito através do cálculo do índice de iniquidade na 



69 

 

prestação. Este índice testa a equidade horizontal, ou seja, se a indivíduos com as mesmas 

necessidades são prestados os mesmos cuidados de saúde.  

 

Índice	de	Iniquidade = IC567879:çã;	 	− 		 IC=>?>@@7A:A>	(Equação 3) 

 

Em termos empíricos, a necessidade de cuidados é avaliada como a utilização esperada que um 

indivíduo, em média, recebe tendo em consideração um conjunto de indicadores demográficos e 

de estado de saúde. Nas investigações mais recentes a utilização esperada foi estimada através 

do método de padronização indirecta17, o qual foi também aplicado neste estudo.  

 

Segundo Wagstaff e Van Doorslaer17
 a utilização esperada corresponde à utilização que o 

indivíduo , teria recebido se tivesse sido tratado como os outros indivíduos com as mesmas 

necessidades são, em média, tratados pelo sistema de saúde. Os valores da utilização esperada 

são obtidos fazendo uma regressão da utilização actual (	
) num conjunto de indicadores de 

necessidade, como o estado de saúde, morbilidade, idade e sexo. Na equação 4, 	
  é o indicador 

de utilização e BC são as j variáveis de necessidade para as quais queremos padronizar a 

utilização.  

 

	
 = 	( + ∑ *CBC
C +	+
  
   

(Equação 4) 

 

As estimativas de (∗ e *C∗   são obtidas através do modelo de regressão e os valores individuais 

das variáveis de padronização (BC) são utilizados para obter os valores estimados de 	
∗ . 

 

	
∗ =	(∗ + ∑ *C∗BC
C   (Equação 5) 

 
 

Embora para o cálculo do índice de iniquidade seja apenas necessário padronizar para as 

variáveis de necessidade, o método de padronização deve incluir também outras variáveis - 

variáveis de controlo - que apesar de não reflectirem a necessidade de cuidados permitem obter 

uma estimativa mais fiável da associação entre necessidade e utilização.  

 

Ou seja, ao introduzir-se na padronização outras variáveis com efeito na utilização do 

medicamento estão a ser considerados apenas os efeitos parciais das variáveis de necessidade 

na estimativa da utilização. Se omitirmos estas variáveis seriam considerados os efeitos totais 
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das variáveis de necessidade na padronização, conforme referido por Van Doorslaer et al
3,13,14 e 

Gravelle45. 

 

Deste modo neste estudo foram incluídas K variáveis (Z), como por exemplo o nível educacional, 

não para padronizar a utilização, mas para controlar pela sua correlação com as variáveis de 

necessidade. 

 

	
 = 	( + ∑ *CBC
C + ∑ EFGF
F +	+
  (Equação 6) 

 

Para neutralizar o efeito destas variáveis na estimativa da utilização esperada, colocam-se os 

valores correspondentes à média amostral destas variáveis.  

 

As estimativas α*, β* e γ* obtidas através de regressão, os valores individuais das variáveis de 

padronização (Xj), e as médias das variáveis Zki são utilizadas para obter os valores de 	
∗. 

 

	
∗ =	(∗ + ∑ *C∗BC
C + ∑ EF∗G̅F
F      (Equação 7) 

 

O índice de iniquidade na prestação é obtido através da comparação entre a distribuição da 

utilização observada (	 ) e a utilização esperada (	∗) com base na necessidade, conforme 

proposto por Wagstaff e Van Doorslaer17 (Equação 8).  

 

2	 !" #$%& −
$%∗
&∗	' = (∗∗ + *�
∗∗ + +∗∗  (Equação 8) 

 

 
À semelhança da equação 2, no termo do lado esquerdo  !" é a variância da ordenação relativa 

(fractional rank), 	 é a utilização observada, µ  a respectiva média, *

iy  corresponde à utilização 

esperada e *µ  à sua média. No lado direito da equação �
	corresponde à ordenação relativa de , 
e o coeficiente β  representa o grau de iniquidade na distribuição da utilização de cuidados de 

saúde, ou seja, corresponde ao índice de iniquidade. 

 

Este método permite o cálculo do erro padrão para o valor do índice, possibilitando deste modo 

avaliar a robustez dos valores de iniquidade, conforme referem Kakwani et al
46. O valor de β  

obtido através de regressão corresponde ao índice de iniquidade e o erro padrão de β   permite 

obter o erro padrão do índice de iniquidade na prestação. 
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O índice de iniquidade apresenta valor nulo quando os indivíduos em média utilizam os mesmos 

cuidados para idênticos níveis de necessidade – esta situação reflecte um equilíbrio entre a 

distribuição socioeconómica da utilização e da necessidade. Quando o índice de iniquidade 

apresenta um valor positivo significa que, para idênticas necessidades, a utilização concentra-se 

nos grupos mais favorecidos da população, quando o índice é negativo verifica-se o inverso.  

 

No Gráfico 4.2 observa-se que embora a curva de concentração da necessidade esteja acima da 

diagonal (maior concentração nos mais pobres), a curva do indicador de utilização está abaixo da 

diagonal. É uma situação que exemplifica graficamente a existência de iniquidade a favor dos 

mais ricos. 

 

 

Gráfico 4.2 - Curvas de concentração da utilização e da necessidade 

 
 

4.3.2 Modelo empírico 

 

Para avaliar a equidade na prestação compara-se a distribuição da utilização observada com a 

distribuição da utilização esperada. Para tal é necessário primeiro especificar um modelo de 

utilização de cuidados de saúde que permita estimar a utilização esperada.  

 

A utilização de cuidados de saúde é determinada por vários factores. Neste estudo considerou-

se que a utilização (	) do indivíduo , depende das variáveis de estado de saúde (I), demográficas 

(J), de educação e estatuto ocupacional (K), de rendimento e outras variáveis relacionadas com 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Proporção acumulada da população ordenada pelo rendimento

P
ro

p
o

rç
ã

o
 a

c
u

m
u

la
d

a
 d

o
 i
n

d
ic

a
d

o
r 

d
e

 u
ti
li
z
a

ç
ã

o
 e

 d
e

 n
e

c
e

s
s
id

a
d

e

Diagonal

Indicador de Utilização

Indicador de Necessidade



72 

 

a capacidade de pagar (�), do local de residência (L) e de um conjunto de factores que não se 

consegue observar com os dados disponíveis (ε). 

 

	
 = ( +	�*MB
,M
M

+	�*NB
,N
N

+	�*OB
,O
O

+	�*!B
,!
!

+�*PB
,P
P

+	+
 

 

Para a avaliação da equidade é necessário identificar, entre estas variáveis, quais as que se 

considera corresponderem à necessidade de cuidados e que devem, deste modo, servir para 

estimar a utilização esperada. Com base na literatura existente, considerou-se que as variáveis 

de morbilidade e as variáveis demográficas expressam a necessidade de cuidados. Contudo, 

conforme anteriormente explicado, no modelo vão ser também incluídos os valores 

correspondentes à média amostral das restantes variáveis. 

 

4.3.3 Fonte de dados 

 

Os dados sobre a utilização de cuidados de saúde provém do 4º Inquérito Nacional de Saúde 

(INS). Este inquérito de âmbito populacional apresenta um vasto conjunto de informações sobre 

o estado de saúde dos indivíduos e utilização de cuidados de saúde. Comparativamente a outras 

fontes de informação apresenta duas grandes vantagens: i) tem um conjunto detalhado de 

informação que permite a caracterização socioeconómica do indivíduo nomeadamente o 

rendimento, educação e ocupação e ii) disponibiliza informação não só sobre os utilizadores mas 

também sobre aqueles que não utilizaram os cuidados de saúde. Este último facto é 

fundamental pois permite identificar aqueles que tendo necessidade não utilizaram os cuidados 

de saúde que precisavam. 

 

O 4º INS foi aplicado entre Fevereiro de 2005 e Janeiro de 2006 em Portugal Continental e nas 

Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. O âmbito populacional do 4º INS abrange os 

residentes em unidades de alojamento familiares no país à data da realização das entrevistas, 

incluindo os estrangeiros, à excepção dos residentes em alojamentos colectivos. 

 

O dimensionamento e selecção da amostra foram efectuados pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE), em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde (INSA), com base nos 

resultados dos Recenseamentos da População e da Habitação de 2001 e com o objectivo de 

obter uma distribuição aproximadamente homogénea nas sete regiões NUTS II47.  
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Foi efectuado um inquérito-piloto a uma amostra de 1104 unidades de alojamento e efectuada a 

reinquirição junto de uma sub-amostra de 10% das entrevistas distribuídas47. Na aplicação do 

inquérito os entrevistadores efectuaram uma entrevista directa com computador a todos os 

membros da unidade de alojamento e quando os indivíduos tivessem idades inferiores a 15 anos 

foi utilizado um inquirido proxy.  

 

Os participantes (n = 41 193) foram seleccionados a partir de 15 457 agregados familiares de 

Portugal Continental (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve) e dos 

arquipélagos dos Açores e da Madeira. 

 

No âmbito deste estudo restringiu-se a amostra aos indivíduos adultos (mais de 18 anos). Até à 

idade adulta a utilização de medicamentos incide essencialmente em medicamentos do foro 

respiratório e nas vacinas incluídas no Programa Nacional de Vacinação. Como este último tipo 

de medicamentos não está contemplado nas opções de resposta no 4º INS e a sua não 

identificação pode enviesar os resultados, optou-se por não incluir crianças e adolescentes. 

Adicionalmente, excluíram-se da análise os indivíduos que não responderam à questão relativa 

ao rendimento do agregado familiar (n=634). Como o rendimento é uma questão sensível em 

que os grupos de maior nível socioeconómico podem ter relutância em responder analisou-se se 

os não respondentes à questão do rendimento diferem dos respondentes. Não se observaram 

diferenças com significância estatística (p>0,05), com base no teste-t às médias das principais 

variáveis em estudo, quer socioeconómicas quer de utilização de cuidados. 

 

Deste modo a amostra final em estudo inclui 33 027 indivíduos. 

 

4.3.3.1 Variáveis 

4.3.3.1.1 Utilização de cuidados de saúde 

 

Neste estudo analisou-se a utilização de consultas médicas, cuidados preventivos, como a 

realização de mamografia ou exames citológicos e de medicamentos. 

 

Consultas médicas 

As variáveis relativas à utilização de consultas médicas basearam-se nas seguintes questões: 

“Nos últimos três meses, quantas vezes é que consultou o médico?” e “Foi a uma consulta de 

clínica geral ou de outra especialidade?”. As respostas a estas questões foram desagregadas em 
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três variáveis: utilização de uma consulta médica, independentemente da especialidade, 

utilização de uma consulta de clínica geral e utilização de uma consulta de outra especialidade. 

Relativamente ao número de consultas assumiu-se que se a última consulta foi de clínica geral 

todas as anteriores também o foram e o mesmo foi assumido para as consultas de 

especialidade, à semelhança do adoptado por Pereira6 e Lopes e Pereira9. 

 

Cuidados preventivos 

As questões relacionadas com a utilização de cuidados preventivos foram aplicadas num período 

restrito (27ª a 39ª semana) da realização do 4.º INS.  

 

Entre as questões sobre cuidados preventivos analisaram-se neste estudo a utilização da vacina 

da gripe, medição da pressão arterial, medição do colesterol, e no caso específico das mulheres 

a realização de mamografia e citologia. Neste conjunto de dados foi também incluída a consulta 

ao estomatologista por razões preventivas, tendo se excluído da análise as idas por motivos de 

urgência. 

 

Medicamentos 

No grupo dos medicamentos analisou-se separadamente a utilização de medicamentos 

prescritos - Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) - e Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM) no período de referência do inquérito.  

 

As variáveis em estudo reportaram-se às questões: “Tomou algum medicamento prescrito 

(incluindo contraceptivos orais ou hormonas, medicamentos tópicos, injecções ou vacinas) nas 

duas últimas semanas?” e “Durante estas duas semanas tomou medicamentos (incluindo 

vitaminas e minerais) não receitados por um médico?” Para ambas as questões os indivíduos 

foram também questionados sobre quais os medicamentos que estavam a ser utilizados. Esta 

resposta permitiu quantificar o número de medicamentos em utilização no período de 

referência do inquérito. 

 

4.3.3.1.2 Variáveis de necessidade 

 
Para obter uma estimativa mais robusta da necessidade de cuidados considerou-se importante a 

utilização de vários indicadores do estado de saúde. De referir que os indicadores de 

necessidade para a avaliação da equidade na utilização de cuidados preventivos diferiram dos 
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indicadores utilizados nas análises às consultas médicas e medicamentos. Os indicadores de 

necessidade utilizados para cada tipo de cuidado constam do anexo 1 a este capítulo. 

 

Para as consultas médicas e medicamentos seleccionaram-se indicadores que reflectem o 

modelo médico, funcional e subjectivo, de acordo com a classificação de Blaxter48. 

 

No que concerne ao modelo médico consideraram-se as diferentes doenças crónicas reportadas 

pelos indivíduos. Com base na informação sobre presença de doença crónica diagnosticada por 

um profissional de saúde criou-se um índice de co-morbilidades que traduz o número de 

doenças crónicas que cada indivíduo reportou.  

 

Outras variáveis importantes para a avaliação da severidade da doença e consequentemente do 

nível de necessidade são as relacionadas com o modelo funcional, as quais estão reflectidas no 

inquérito através de uma questão sobre o número de dias em que o indivíduo deixou de 

efectuar alguma actividade habitual devido a doença, acidente, violência ou motivos 

relacionados com a saúde. As medidas relacionadas com o modelo funcional ajudam a 

caracterizar a intensidade da doença e não só a sua prevalência. As respostas foram agrupadas 

em quatro categorias: sem limitações, com limitações ligeiras (entre 1 e 4 dias), limitações 

moderadas (entre 5 e 9 dias) e limitações severas (mais de 10 dias). 

 

A combinação de medidas de limitações funcionais ou presença de doenças crónicas com 

medidas de auto-avaliação do estado de saúde tem sido incluída nos modelos explicativos de 

utilização de cuidados de saúde, por permitir captar diferentes aspectos de necessidade. Por 

este motivo incluiu-se, igualmente, o estado de saúde auto-avaliado (muito bom, bom, razoável, 

mau e muito mau).  

 

Como as variáveis de estado de saúde são escassas nos INS e também porque a condição de 

saúde altera-se com a idade e é distinta entre sexos, é comum incluírem-se variáveis 

demográficas no vector das variáveis de necessidade. Face ao exposto introduziram-se no 

modelo variáveis binárias que reflectem tanto o sexo como o escalão etário dos indivíduos (18-

24; 25-34; 35-44; 45-54; 55-64; 65-74 e maiores que 75 anos). 

 

Para estimar a necessidade de cuidados preventivos foram adicionados outros indicadores de 

necessidade em função dos factores de risco e das recomendações existentes para a realização 

destes mesmos cuidados. Para além das variáveis relacionadas com o estado de saúde auto-
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avaliado, limitações funcionais e número de co-morbilidades foram também incluídas variáveis 

específicas da utilização dos cuidados preventivos em estudo. 

 

Assim, para estimar a necessidade de vacinação para o vírus da gripe incluíram-se variáveis 

disponíveis no INS e que constassem das recomendações emitidas pela Direcção Geral de Saúde 

(DGS) para administração da vacina da gripe. De acordo com a orientação da DGS49 os grupos-

alvo prioritários para os quais se recomenda a vacinação são: i) Pessoas com idade igual ou 

superior a 65 anos; ii) Doentes crónicos e imunodeprimidos, com 6 ou mais meses de idade; iii) 

Grávidas com tempo de gestação superior a 12 semanas e iv) Profissionais de saúde e outros 

prestadores de cuidados (lares de idosos, designadamente). Em conformidade com esta 

orientação, no vector utilizado para estimar a utilização esperada incluíram-se variáveis 

associadas à idade, presença de doenças crónicas, ser profissional de saúde, assim como o 

estado de saúde auto-avaliado e limitações funcionais para melhor estimar a necessidade não 

observada. Refere-se que a classificação de profissionais de saúde foi efectuada com base na 

classificação de profissões utilizadas no 4.º INS - Especialistas das ciências da vida e profissionais 

da saúde e Profissionais de nível intermédio das ciências da vida e da saúde. 

 

A necessidade para o controlo da pressão arterial e colesterol foi estimada com base nos 

factores de risco para as doenças cerebrovasculares: presença de doenças crónicas como a 

diabetes, doença cardiovascular, doença renal assim como obesidade (índice de massa corporal 

superior a 30), hábitos tabágicos, sexo e idade. 

 

Para avaliar a necessidade de realização da mamografia e citologia foram utilizadas variáveis 

demográficas, de acordo com os critérios definidos pela Direcção Geral de Saúde e Plano 

Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas 2007/201050. No rastreio do cancro 

do colo útero recomenda-se a citologia cervico-vaginal nas mulheres com idade entre os 25 anos 

e os 60 anos. O exame citológico para rastreio do vírus do papiloma humano deve ser efectuado 

a cada dois anos e após dois exames negativos deve ser efectuado com uma periodicidade de 

três anos. O rastreio do cancro da mama é efectuado através da realização de mamografia cada 

2 anos nas mulheres com idade compreendida entre os 50 e os 69 anos. Nos outros grupos 

etários a realização só está recomendada se existirem factores de risco adicionais.  
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4.3.3.1.3 Variáveis socioeconómicas 

 

Rendimento  

O estudo da equidade na prestação consiste na análise da distribuição da utilização em função 

da necessidade na população ordenada por determinada categoria socioeconómica. Neste 

trabalho utilizou-se o rendimento como medida de ordenação da amostra, pois considera-se 

que, entre as variáveis disponíveis no 4º INS, esta é aquela que melhor reflecte a condição 

económica do indivíduo.  

 

No 4.º INS o rendimento registado corresponde ao disponível no agregado familiar pelo que para 

obter os dados individuais foi necessário ajustar o rendimento familiar para o tamanho e 

composição do agregado familiar com recurso a escalas de equivalência.  

 

As escalas de equivalência baseiam-se na premissa de que as necessidades de um agregado 

familiar aumentam à medida que o tamanho da família aumenta, mas não de um modo 

proporcional devido às economias de escala51, associadas à partilha de bens como, por exemplo, 

a habitação. Para além da dimensão do agregado são, também, tidas em consideração para a 

construção das escalas de equivalência outras características como a idade dos membros 

(crianças ou adultos) ou o grau de dependência dos membros do agregado familiar. 

Normalmente, as crianças necessitam de menos recursos para satisfazerem as mesmas 

necessidades que um adulto, por exemplo ao nível da alimentação e vestuário. A escala de 

equivalência modificada da OCDE, que é a adoptada neste trabalho, atribui o valor de 1 ao 

primeiro adulto de um agregado, 0,5 aos restantes indivíduos com idade igual ou superior a 14 

anos e 0,3 às crianças com idade inferior a 14 anos. Embora existam outras escalas de 

equivalência, que já foram aplicadas ao contexto português, sem que pareçam existir diferenças 

na robustez dos resultados resultantes da aplicação de diferentes escalas, como verificado por 

Pereira52, optou-se pela utilização da escala de equivalência modificada da OCDE, por ser a mais 

utilizada em estudos nacionais e internacionais e assim permitir a comparabilidade de 

resultados. Deste modo o rendimento equivalente é obtido pela divisão do rendimento do 

agregado familiar pela sua dimensão em termos de adultos equivalentes, utilizando a escala de 

equivalência modificada da OCDE. 

 
Variáveis de Controlo 

No modelo de regressão utilizado para estimar a necessidade esperada também se incluíram 

variáveis que, apesar de não reflectirem o estado de saúde, devem ser controladas de modo a 
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obter os efeitos parciais das variáveis de saúde. A padronização da utilização pela necessidade 

foi efectuada, neste estudo, controlando para variáveis relacionadas com o nível educacional, 

ocupacional, região de residência, rendimento, posse de seguro ou outro benefício de saúde.  

 

Rendimento  

Para além de ter servido de ordenação à amostra, o rendimento foi incluído no modelo pois é 

um atributo que está associado à capacidade de pagar mas também a factores sociais e por isso 

pode influenciar a utilização de cuidados de saúde. 

 

Nível Educacional e Estatuto Ocupacional 

Variáveis como o nível educacional e o estatuto ocupacional podem influenciar a utilização de 

cuidados de saúde. Esse efeito pode ter origem na relação médico – doente, no modo como os 

indivíduos com mais educação e literacia percepcionam os benefícios da utilização de cuidados 

de saúde ou no modo como se conseguem orientar dentro do sistema de saúde. Neste estudo os 

indivíduos da amostra foram agrupados quanto ao nível educacional em quatro categorias: sem 

nível de escolaridade, escolaridade básica (quatro anos), ensino secundário (até 12 anos) e 

ensino superior.  

 

Quanto ao estatuto ocupacional incluíram-se no modelo cinco categorias: empregado, 

desempregado, reformado, inactivo por doença e inactivo economicamente, englobando esta 

última categoria as domésticas.  

 

Seguros de Saúde e Subsistemas de Saúde 

Como se observou no enquadramento do sistema de saúde português os indivíduos cobertos 

por subsistemas de saúde ou seguros de saúde têm um acesso mais facilitado aos serviços de 

saúde. Por este motivo incluíram-se no modelo explicativo duas variáveis: cobertura por seguros 

de saúde privados e cobertura por subsistemas. Em Portugal, os subsistemas de saúde públicos 

actuam de modo suplementar ao SNS e estão reservados a algumas categorias profissionais 

como os funcionários públicos, funcionários das forças armadas, entre outros. Existem 

igualmente subsistemas de saúde privados como o associado à Portugal Telecom. 

 

Regime Especial de Comparticipação 

No modelo foi também incluída uma variável dummy para os indivíduos que beneficiam do 

regime especial de comparticipação - regime especial para os pensionistas com rendimento 
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mensal inferior ao salário mínimo. Estes indivíduos usufruem de um benefício adicional de 15% 

na comparticipação do Estado nos medicamentos e estão isentos de taxas moderadoras.  

 

Como a identificação de beneficiário do regime especial não estava disponível no 4º INS 

estimou-se esta variável com base no estatuto ocupacional do indivíduo – reformado e 

reformado por invalidez - e no rendimento inferior ao salário mínimo nacional em vigor no ano 

de 2005. A variável estimada apresenta uma proporção de 16% na amostra em estudo, valor 

semelhante ao apresentado pelo INE para o número de pensionistas na população portuguesa 

em 2005 (17%)53. 

 

Local de residência 

O local de residência expressa, entre outros factores, a oferta de cuidados e, por esse motivo, 

pode ter também efeito na utilização de cuidados de saúde. Com o intuito de analisar a 

contribuição do local de residência e das diferenças na oferta de cuidados na utilização de 

medicamentos, incluíram-se no modelo variáveis relativas às cinco regiões de Portugal 

Continental e às duas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Embora se saiba que existem 

disparidades na distribuição de serviços de saúde dentro de cada região de saúde não é possível 

com os dados disponíveis no 4.º INS utilizar informação geográfica mais desagregada. No 

entanto, a não inclusão destas variáveis poderia enviesar os resultados pois o efeito da oferta 

seria captado no coeficiente de outras variáveis, com as quais a oferta está relacionada. 

 

4.3.3.2 Modelos estatísticos  

 

Para estimar a utilização esperada foi necessário especificar os modelos estatísticos das variáveis 

dependentes em estudo (	 ): utilização de medicamentos, consultas médicas e cuidados 

preventivos. Enquanto sobre os cuidados preventivos só existe informação sobre se o indivíduo 

utilizou ou não o cuidado durante o período em estudo - variáveis binárias - nas consultas 

médicas e medicamentos existe informação sobre a quantidade utilizada - dados de contagem. 

 

Consultas Médicas e Medicamentos 

Os dados sobre a utilização de medicamentos e consultas médicas caracterizam-se por serem 

dados discretos e positivos (Tabela 4.1).  
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Tabela 4.1 - Características dos dados de utilização de consultas médicas e medicamentos 

Cuidados de Saúde Média Desvio Padrão Min. Max. Curtose Assimetria 

MSRM 1,43 1,75 0 16 5,78 1,56 

MNSRM 0,10 0,35 0 5 24,56 4,19 

Consultas médicas 1,12 1,82 0 30 58,20 5,27 

Consultas de clínica geral 0,68 1,36 0 30 59,64 5,19 

Consultas de especialidade 0,44 1,44 0 30 122,22 8,25 
 

 

A representação gráfica (Gráfico 4.3) destas variáveis revela: i) apenas valores positivos; ii) um 

excesso de zeros - existência de uma significativa proporção da amostra que não consumiu 

medicamentos ou utilizou consultas médicas no período de referência do inquérito e iii) uma 

distribuição não normal dos dados.  

 

Pelas características observadas deve-se seleccionar um modelo que se aplique a dados com 

estas distribuições. Nestes casos a aplicação dos métodos de regressão linear, por exemplo, não 

é a melhor opção pois as estimativas daí resultantes podem incluir valores negativos, os quais 

não são compatíveis com os dados de utilização de cuidados de saúde em estudo. Para além das 

características dos dados devemos ter também em consideração a natureza do processo de 

utilização destes cuidados de saúde. 

 

Gráfico 4.3 - Distribuição da utilização de MSRM e consultas médicas 
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Neste âmbito, em análises empíricas sobre utilização de cuidados de saúde em que a variável 

dependente apresenta um número elevado de zeros, Van Doorslaer et al
13 demonstraram que 

um modelo em duas partes pode ser uma alternativa mais robusta que um modelo em uma 

parte, particularmente nos casos em que a distribuição da variável dependente resulte de dois 

mecanismos distintos e independentes. Ou seja, os modelos em duas-partes incorporam a 

possibilidade de um processo em duas etapas: o ter acesso aos cuidados e, condicional a ter 

acesso, a intensidade dos mesmos. 

 

No caso específico da utilização de medicamentos, Grootendorst54 comparou o modelo em duas 

partes com outros modelos como o zero-altered model e concluiu, através de testes de 

desempenho, que o modelo em duas partes era o que melhor se adaptava ao processo de 

utilização de medicamentos. Gundgaard29 também optou por efectuar a análise da equidade na 

utilização de medicamentos com um modelo em duas partes. Duan et al
55, Inês56, Leibowitz et 

al
57, Street et al

58, Costa-Font et al
59 utilizaram, igualmente, este tipo de modelos para modelizar 

a despesa com medicamentos. 

 

Deste modo, e tendo em consideração as características dos dados em estudo, a utilização foi 

analisada através de um modelo em duas etapas. De facto, tanto nas consultas médicas como 

nos medicamentos, o processo que conduz à utilização destes cuidados pode ser distinto do 

processo que conduz à intensidade da utilização. Na primeira fase do processo a decisão 

depende mais do utente e do modo como este se depara com as dificuldades no acesso aos 

cuidados de saúde – quer acesso à consulta médica quer acesso à prescrição - enquanto na 

segunda fase o processo depende mais da condição de saúde do indivíduo e do sistema de 

prestação de cuidados, em particular do médico, que pode referenciar para mais consultas ou 

prescrever um maior número de medicamentos. Assim, assume-se que os mecanismos que 

influenciam a intensidade dos cuidados podem ser distintos dos mecanismos que influenciam o 

acesso. 

 

Na especificação do modelo assume-se um processo em duas etapas: no caso dos 

medicamentos, a primeira parte especifica a probabilidade de utilizar um medicamento (	
 > 0) 
e a segunda parte modela a quantidade de medicamentos utilizados, condicional a ter tido 

acesso (	
|		
 > 0). Este mesmo pressuposto aplica-se à utilização de consultas médicas. Deste 

modo 

T(	|U) = V��W	(	 > 0|U)	Ε(	|	 > 0, U) 
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Face ao exposto, é necessário especificar modelos de regressão para a probabilidade (primeira 

parte) e para a intensidade de utilização (segunda parte): 

 

Primeira parte 

Na primeira parte do modelo a variável dependente (	) representa a utilização de cuidados de 

saúde (medicamentos, consultas). É uma variável binária, assumindo o valor de 1 se o indivíduo 

utilizou medicamentos ou consultas e 0 se não utilizou. 

 

Se a variável 	  depende de um conjunto de variáveis explicativas x então a estimativa 

condicional de 	 dado U é: 

T(	|B) = V��W	(	 = 1|B) = 	Y(B) 
  

Onde E[ ],  Prob (.) e F( ) indicam , respectivamente, o valor esperado, a probabilidade e a forma 

funcional do modelo44. No caso de variáveis em estudo, na primeira parte, a forma funcional do 

modelo deve assegurar que os valores estimados encontram-se dentro do intervalo (0,1). Para 

este efeito as formas funcionais mais comuns são a distribuição normal cumulativa, que origina 

o modelo probit, e a distribuição logística cumulativa, que origina o modelo logit. Assim, 

avaliaram-se as seguintes formas funcionais: 

 

• Função logit              Ϝ	(U() = O[\([])
�^O[\([])  

 

• Função probit            Ϝ	(U() = Φ(U() 
 

Em ambos os casos as estimativas são efectuadas pelo método da máxima verosimilhança. 

 

Segunda parte do modelo 

Na segunda parte do modelo temos dados discretos, positivos e também com uma distribuição 

não normal. Com este tipo de dados os modelos de contagem são os mais adequados e, neste 

âmbito, o modelo de Poisson surge como a opção mais natural54. 

  

De acordo com o modelo de Poisson, a probabilidade de observar o ocorrência de um número 

de eventos em determinado período de tempo, condicional a um conjunto de variáveis 

explicativas (B
) é dado por: 

V��W(	
|B
) =
exp	(−a
)a
$% 		

	
!  
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Onde exp( ) é a função exponencial, 	
! é o factorial 	
  e a
 é a média condicional e que é 

especificada por: 

a
 = Εc	
|B
d = exp(B
*) 
 

Contudo, uma das particularidades da distribuição de Poisson é que assume que a variância 

condicional é igual à média condicional, o que nem sempre acontece com os dados de utilização 

de cuidados de saúde. De facto, é frequente observar-se uma sobredispersão dos dados 

resultando numa variância superior à média. Essa sobredispersão pode dever-se a 

heterogeneidade não observada na utilização de cuidados de saúde. Nestas situações, o modelo 

binomial negativo constitui uma alternativa mais adequada. Com este modelo a 

heterogeneidade não observada é modelada através de uma função de probabilidade gamma. A 

densidade do binomial negativo é obtida através da adição de um termo de erro à média 

condicional do modelo Poisson. Onde a exponencial de + segue uma distribuição gamma com 

média um e variância (.  

 

L�a
 = (B
*) + 	+ 

 

Assim, a função binomial negativo é expressa por: 

 

V��W	(	
|B
) =
Γ(e +		
)

Γ(e)	
! 	�
f	(1 −	�
)$%  

 

Onde  �
 =	 f
f^	g% ,   e = 	 �]  e  Γ(. )	corresponde à função gamma. 

 

A variância de 	
  é dada por: 

 

 Varc	
d = Εc	
d	(1 + 	(Εc	
d) 
 

Neste caso, o modelo Poisson pode ser considerado um caso específico em que o parâmetro ( é 

igual a zero e é com base neste pressuposto que se vai testar a sobredispersão dos dados. 

 

Análise dos dados conjuntos (primeira e segunda parte) 

As duas partes do modelo podem ser combinadas através da seguinte equação: 

 

T(	|U) = V��W	(	 > 0|U) ∗ Ε(	|	 > 0, U) 
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Cuidados Preventivos 

Neste estudo os cuidados preventivos foram expressos através de variáveis binárias (0,1). , 

Como já referido, com este tipo de variáveis são mais adequados os modelos não lineares como 

o logit e probit.  

 

Na Tabela 4.2 apresentam-se os modelos seleccionados para a análise dos dados de contagem e 

na Tabela 4.3 os modelos aplicados às variáveis binárias que expressam a utilização de cuidados 

preventivos. Os resultados encontram-se no anexo 2  a este capítulo. 

 

Tabela 4.2 - Dados de contagem - Modelo em duas partes 

 

 

No caso das consultas médicas a restrição apenas ao conjunto de indivíduos que utilizaram pelo 

menos uma consulta médica não foi suficiente para remover a sobredispersão e por este motivo 

utilizou-se o binomial negativo. No caso dos medicamentos não se observou uma 

sobredispersão que impedisse a utilização do modelo Poisson (Tabela 4.2).  

 

Tabela 4.3 - Modelos binários  

  

   Modelo seleccionado 

Consultas médicas 
V��W	(	 = 1|B)  Logit 

(	
|		
 > 0)  Negative Binomial 

Consultas de especialidade 
V��W	(	 = 1|B)  Probit 

(	
|		
 > 0)  Negative Binomial 

Consultas de clínica geral 
V��W	(	 = 1|B)  Probit 

(	
|		
 > 0)  Negative Binomial 

MSRM 
V��W	(	 = 1|B)  Logit  

(	
|		
 > 0)  Poisson 

MNSRM 
V��W	(	 = 1|B)  Logit  

(	
|		
 > 0)  Poisson 

  Modelo seleccionado 

Vacina gripe V��W	(	 = 1|B)  Probit 

Controlo da pressão arterial V��W	(	 = 1|B)  Logit 

Controlo do colesterol V��W	(	 = 1|B)  Logit 

Mamografia V��W	(	 = 1|B)  Logit 

Citologia V��W	(	 = 1|B)  Logit 

Consulta de Estomatologia V��W	(	 = 1|B)  Logit 
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4.4 Resultados 
 
 

Caracterização da amostra 
 

A amostra em estudo (n=33 027) é composta maioritariamente por indivíduos do sexo feminino 

(52,4%), com idade entre os 45 e 54 anos (17,2%), com o ensino básico (61,8%) e 

profissionalmente activos (52,8%). Embora a maioria estivesse empregado, no momento da 

aplicação do inquérito, observou-se uma elevada percentagem de indivíduos reformados ou sem 

actividade económica, os quais incluem as mulheres domésticas (Tabela 4.4).  

 

Tabela 4.4 - Descrição da amostra (n=33 027) 

Variável Percentagem  Variável Percentagem  

Nível educacional  Variáveis demográficas  

Sem nível escolaridade 15,7%  Sexo feminino 52,4% 

Educação primária 61,8%  Idade (grupos etários) 

Educação secundária 12,1%  18-24 10,3% 

Ensino superior 10,3%  25-34 14,2% 

Estatuto Ocupacional   35-44 17,0% 

Empregado 52,8%  45-54 17,2% 

Desempregado 4,5%  55-64 15,4% 

Inactivo por doença 2,5%  65-74 15,0% 

Sem actividade económica 16,3%  > =75 anos 10,8% 

Reformado 24,0%  Estado de saúde auto-avaliado  

Capacidade para pagar   Muito Bom 6,7% 

Rendimento médio  
(desvio padrão) 

614,42 (551,08)  Bom 22,6% 

Cobertura   Razoável 28,0% 

Beneficiário do REC 16,3%  Mau 10,8% 

Subsistema público/privado 18,7%  Muito Mau 3,2% 

Seguro privado 7,5%  
Limitações funcionais nos 15 dias anteriores 

Região de Residência   

Norte 14,9%  Sem limitações 90,1% 

Centro 14,6%  1 a 4 dias com limitações 4,4% 

Lisboa e Vale Tejo 14,4%  5 a 9 dias com limitações 3,8% 

Alentejo 14,8%  Mais de 10 dias com limitações 1,7% 

Algarve 14,9%  
Presença de doença crónica 

Açores 13,7%  

Madeira 12,8%  
Número médio de doenças 
 (desvio padrão) 

1,52 (1,68) 

 

Quanto ao estado de saúde, o número médio de doenças crónicas reportado foi de 1,52,  28,0% 

auto-avaliou o seu estado de saúde como razoável e 22,6% como bom. 

 
Entre os cuidados analisados (Tabela 4.5) verifica-se que os Medicamentos Sujeitos a Receita 

Médica (MSRM) apresentaram uma utilização elevada na amostra em estudo (58,7%), bastante 

superior à utilização de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e similar à 

utilização de consultas médicas (53%).  
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Quanto aos cuidados preventivos verificou-se que o controlo da hipertensão e colesterolémia 

apresentaram uma maior prevalência de utilização comparativamente a cuidados que se 

destinavam a grupos específicos da população, como é o caso da vacina da gripe, citologias e 

mamografias. De referir que as questões relativas aos cuidados preventivos reportaram-se à 

utilização num período de 12 meses. 

 

Tabela 4.5 - Utilização de Cuidados de Saúde 

 

 

Desigualdades e Iniquidades na utilização de cuidados de saúde 

 

Este estudo pretendeu avaliar se o sistema de saúde em Portugal presta cuidados idênticos a 

pessoas com as mesmas necessidades – assegurando deste modo o princípio da equidade 

horizontal.  

Para responder a esta questão apresentam-se, de seguida, para todos os cuidados de saúde em 

estudo os seguintes resultados: 

 

i) Distribuição socioeconómica por quintis de rendimento, índices e curvas de concentração; 

ii) Valores empíricos dos índices de iniquidade, obtidos após padronização da utilização pela 

necessidade. 

 

Variável Percentagem 

Utilização de Medicamentos (n=33027)  

Utilização de MSRM 58,7% 

Nº MSRM utilizados [média (desvio padrão)] 1,43 (1,75) 

Utilização de MNSRM  8,3% 

Nº MNSRM utilizados [média (desvio padrão)] 0,10 (0,35) 

Consultas Médicas (n=33027)  

Utilização de Consultas médicas 53,0% 

Nº Consultas médicas utilizadas [média (desvio padrão)] 1,12 (1,82) 

Utilização de Consultas médicas de clínica geral  35,0% 

Nº Consultas médicas de clínica geral utilizadas [média (desvio padrão)] 0,68 (1,36) 

Utilização de Consultas médicas de outras especialidades 17,5% 

Nº Consultas médicas de outras especialidades utilizadas [média (desvio padrão)] 0,44 (1,44) 

Cuidados Preventivos (n= 8362 )  

Utilização de Vacina gripe 19,0% 

Utilização de Controlo da pressão arterial 80,3% 

Utilização de Controlo do colesterol 64,1% 

Utilização de Mamografia 45,2% 

Utilização de Citologia 37,6% 

Utilização de Consulta de Estomatologia preventiva 22,0% 
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Consultas médicas 

Quando se analisou a utilização de consultas médicas por quintis de rendimento verificou-se que 

a distribuição socioeconómica da utilização variou consideravelmente entre os diferentes tipos 

de consultas (Tabela 4.6).  

 

Se no indicador geral de utilização de consultas médicas, não considerando a especialidade, a 

distribuição entre quintis de rendimento foi similar, quando se desagregou a utilização por 

especialidade o padrão de distribuição foi bastante distinto: nas consultas de especialidade o 

quintil superior apresentou uma proporção de utilização cerca de duas vezes superior à do 

quintil inferior, enquanto nas consultas de clínica geral a utilização diminuiu nos quintis 

superiores. 

 

Tabela 4.6 - Distribuição da utilização de consultas médicas 

Nota: Os valores apresentados a negrito são estatisticamente significativos (p<0,05) 

 

A avaliação desta distribuição através dos índices e curvas de concentração reflectiu o mesmo 

padrão. No caso das consultas de clínica geral o valor do índice de concentração foi negativo nas 

duas etapas, o que significa uma maior concentração da utilização nos mais pobres. Nas 

consultas de especialidade o valor do índice de concentração foi positivo e estatisticamente 

significativo apenas na primeira etapa do processo. No Gráfico 4.4 observa-se que a curva de 

concentração das consultas de especialidade apresenta uma distribuição abaixo da diagonal e a 

curva das consultas de clínica geral acima da diagonal. 

 

 

 

 

 

 

 

Consultas médicas 
Quintis de rendimento 

Índices de 
Concentração 

Estatística t 

Inferior 2 3 4 Superior   

Consultas 
médicas 

Probabilidade 0,54 0,50 0,53 0,53 0,54 0,004 1,30 

Nível de utilização 
(cond.) 

2,25 2,11 2,09 2,04 2,01 -0,025 -5,91 

Consultas de 
clínica geral 

Probabilidade 0,41 0,35 0,37 0,35 0,27 -0,067 -15,68 

Nível de utilização 
(cond.) 

2,10 1,94 1,85 1,83 1,76 -0,039 -7,91 

Consultas de 
especialidade 

Probabilidade 0,13 0,14 0,16 0,18 0,27 0,149 21,08 

Nível de utilização 
(cond.) 

2,73 2,55 2,61 2,46 2,27 -0,039 -5,11 
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Gráfico 4.4 - Curvas de concentração da probabilidade de utilizar consultas médicas 

 

 

Os índices e curvas de concentração mostram apenas a distribuição socioeconómica da 

utilização e da necessidade em função do rendimento. Para avaliar o princípio da equidade 

horizontal - para idêntica necessidade igual utilização – calcularam-se os valores empíricos dos 

índices de iniquidade. 

 

O cálculo dos valores dos índices de iniquidade (Tabela 4.7) demonstrou que para idênticas 

necessidades a probabilidade de utilizar consultas médicas, independentemente da 

especialidade, favoreceu os indivíduos de maior rendimento (+0,03). Apesar do índice de 

iniquidade para a intensidade de utilização não ter sido significativo, o índice global reflecte 

iniquidade a favor dos mais ricos. 

 

Na análise desagregada verificou-se que, para idêntica necessidade, existiu uma maior utilização 

de consultas de clínica geral por parte dos indivíduos de menor rendimento, mas para as 

consultas de outras especialidades verificou-se iniquidade a favor dos indivíduos de maior 

rendimento (em ambas as etapas). 
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Tabela 4.7 - Índices de iniquidade para a utilização de consultas médicas 

Nota: Os valores apresentados a negrito são estatisticamente significativos (p<0,05) 

 

Cuidados preventivos 

No que concerne à distribuição socioeconómica da probabilidade de utilização de cuidados 

preventivos (Tabela 4.8), apenas a vacina da gripe apresentou uma distribuição que se pode 

considerar uniforme na população ordenada pelo rendimento. A utilização dos restantes 

cuidados em estudo concentrou-se nos indivíduos de maior rendimento, sendo a desigualdade 

superior na realização de mamografias, citologias e, principalmente, consultas de estomatologia 

de cariz preventivo. 

 

 

Tabela 4.8 - Distribuição socioeconómica da utilização de cuidados preventivos 

Nota: Os valores apresentados a negrito são estatisticamente significativos (p<0,05) 

 

Após padronização pela necessidade desses mesmos cuidados, os índices de iniquidade 

apresentaram, sem excepção, valores positivos (Tabela 4.9). Isto significa que ao nível de todos 

os cuidados preventivos, em estudo, observou-se iniquidade a favor dos indivíduos de maior 

rendimento.  

 

Tipo de cuidado de saúde Índice de Iniquidade Estatística t 

Consulta médica 

Probabilidade 0,039 13,32 

Nível de utilização (cond.) 0,009 1,76 

Global  0,035 6,56 

  
Consulta de clínica geral 

Probabilidade -0,029 -6,26 

Nível de utilização (cond.) -0,053 -7,66 

Global -0,045 -6,49 

  
Consulta de especialidade 

Probabilidade 0,186 23,24 

Nível de utilização (cond.) 0,211 17,04 

Global 0,166 13,95 

Cuidados preventivos 
Quintis de rendimento Índices de 

Concentração 
Estatística t 

Inferior 2 3 4 Superior 

Vacina gripe 0,18 0,21 0,19 0,18 0,19 -0,021 -1,61 

Controlo da pressão 
arterial 

0,74 0,80 0,82 0,80 0,85 0,017 5,31 

Controlo do colesterol 0,56 0,64 0,66 0,64 0,71 0,033 6,93 

Mamografia 0,38 0,41 0,46 0,49 0,54 0,073 6,69 

Citologia 0,26 0,30 0,35 0,45 0,56 0,177 14,07 

Consulta de estomatologia 
(preventiva) 

0,12 0,14 0,18 0,27 0,42 0,250 17,11 
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Entre os cuidados analisados, a vacinação contra o vírus da gripe foi o meio de prevenção que 

mais se aproximou de uma distribuição equitativa, pois o valor da estatística t indicia que uma 

pequena alteração torna o índice não significativo. Ao invés, o maior grau de iniquidade na 

utilização verificou-se ao nível das consultas preventivas de estomatologia (+0,255). 

 

Tabela 4.9 - Índices de iniquidade para a utilização de cuidados preventivos 

Nota: Os valores apresentados a negrito são estatisticamente significativos (p<0,05) 

 

Medicamentos 

Quanto à utilização de medicamentos esta análise revela que existem diferenças elevadas entre 

os dois tipos de medicamentos – MSRM e MNSRM. A prevalência e intensidade da utilização, 

expressa pelo número de medicamentos consumidos, foram superiores nos MSRM. Por outro 

lado, enquanto a distribuição dos MSRM concentra-se no segundo e terceiro quintis, a 

distribuição da utilização dos MNSRM concentra-se, claramente, nos quintis superiores (Tabela 

4.10).  

 

Tabela 4.10 - Distribuição da utilização de MSRM e MNSRM 

Nota: Os valores apresentados a negrito são estatisticamente significativos (p<0,05) 

 

O valor do índice de concentração foi negativo e estatisticamente significativo ainda que a curva 

de concentração dos MSRM esteja próxima da diagonal (Gráfico 4.5). Ao invés, nos MNSRM o 

valor do índice foi claramente positivo e a curva situou-se abaixo da diagonal. 

 

Cuidados Preventivos Índice de Iniquidade Estatística t 

Vacina gripe 0,044 2,87 

Controlo da pressão arterial 0,025 8,51 

Controlo do colesterol 0,047 10,30 

Mamografia 0,055 5,29 

Citologia 0,112 9,92 

Consulta de estomatologia (preventiva) 0,255 20,96 

Medicamentos 
Quintis de rendimento 

Índices de 
Concentração 

Estatística t 

Inferior 2 3 4 Superior   

MSRM 
Probabilidade 0,63 0,56 0,60 0,56 0,56 -0,021 -7,76 

Nível de utilização (cond.) 2,68 2,44 2,46 2,34 2,20 -0,041 -14,39 

MNSRM 
Probabilidade 0,07 0,07 0,08 0,09 0,11 0,109 10,21 

Nível de utilização (cond.) 1,18 1,15 1,18 1,20 1,19 0,004 0,93 
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Gráfico 4.5 - Curvas de concentração da probabilidade de utilizar medicamentos 

 

Após padronização da utilização pela necessidade foram calculados os valores empíricos dos 

índices de iniquidade (Tabela 4.11). 

 

Tabela 4.11 - Índices de iniquidade para a utilização de medicamentos 

Nota: Os valores apresentados a negrito são estatisticamente significativos (p<0,05) 

 

 

Os valores demonstram que, para idênticas necessidades, os indivíduos com rendimento mais 

elevado apresentaram uma maior probabilidade de utilizar medicamentos, quer sejam MSRM 

quer MNSRM. No entanto, nestes últimos o grau de iniquidade foi bastante mais elevado. A 

título exemplificativo, apresenta-se no Gráfico 4.6 a curva de concentração da utilização e da 

necessidade para os MSRM.  

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

P
ro

p
o

rç
ão

 a
cu

m
u

la
d

a 
d

a 
u

ti
liz

aç
ão

Proporção acumulada da população ordenada pelo rendimento

Diagonal

Utilização de MNSRM

Utilização de MSRM

Medicamentos Índice de Iniquidade Estatística t 

MSRM 

Probabilidade 0,024 10,26 

Nível de utilização (cond.) -0,001 -0,34 

Global 0,019 6,53 

MNSRM 

Probabilidade 0,125 10,37 

Nível de utilização (cond.) 0,196 14,37 

Global 0,132 10,10 



92 

 

Gráfico 4.6 - Curvas de concentração da utilização e da necessidade de MSRM (1ª etapa) 
 

 

 

Ainda que o índice de iniquidade global dos MSRM seja positivo e estatisticamente significativo, 

verificou-se que a segunda etapa do processo apresentou um índice de iniquidade não 

significativo, o que aponta para que as barreiras no acesso sejam superiores na primeira etapa 

do processo.  

 

Comparação dos índices de iniquidade dos diferentes cuidados de saúde  
 

A análise comparativa dos valores obtidos para os índices de iniquidade, na probabilidade de 

utilizar os cuidados de saúde incluídos neste estudo (Gráfico 4.7), demonstrou que os cuidados 

prestados nos serviços especializados foram os que apresentaram maior nível de iniquidade a 

favor dos mais ricos, quer sejam consultas de especialidade (+0,187) ou consultas preventivas de 

estomatologia (+0,255), seguidos pelos cuidados preventivos, como as mamografias (+0,055) e 

citologias (+0,112). Os MNSRM também apresentaram um dos índices de iniquidade mais 

elevados (+0,125) embora, neste caso específico, a questão da referenciação ou prescrição 

médica não se coloque. Os MSRM (+0,024), as consultas médicas, independentemente da 

especialidade, ou o controlo da pressão arterial (+0,025) não apresentaram valores tão elevados, 

embora também demonstrem iniquidade a favor dos mais ricos. 
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Gráfico 4.7 - Índices de Iniquidade e intervalos de confiança (95%) para a probabilidade de utilização de cuidados de saúde 
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4.5 Discussão 

 

Neste estudo testou-se a existência de iniquidade na utilização de diferentes cuidados de saúde 

o que permitiu obter uma visão mais abrangente da consecução do princípio da equidade na 

prestação no sistema de saúde português. Esta análise permitiu confirmar tendências já 

evidenciadas em estudos anteriores5-14, particularmente ao nível das consultas de especialidade, 

e trouxe nova evidência relativamente a medicamentos e cuidados preventivos. 

 

Os resultados demonstraram que, para idênticas necessidades, existem diferenças 

socioeconómicas na utilização de cuidados de saúde favorecendo os indivíduos de maior 

rendimento. Este facto verificou-se ao nível da utilização de MSRM, MNSRM, consultas de 

especialidade e cuidados preventivos, embora a extensão da iniquidade tenha variado entre os 

cuidados analisados.  

 

Os valores empíricos dos índices de iniquidade para a probabilidade de utilização de MSRM 

foram inferiores ao da probabilidade de utilizar consultas de especialidade, consultas 

preventivas de estomatologia, MNSRM, citologias, mamografias e controlo do colesterolemia 

mas foram similares aos valores obtidos no controlo da pressão arterial. Neste estudo apenas as 

consultas de clínica geral apresentaram um índice de iniquidade negativo, o que significa que 

para idênticas necessidades os mais pobres utilizaram mais consultas de clínica geral. 

 

Face aos objectivos do presente estudo destaca-se o seguinte resultado: existência de iniquidade 

na utilização de medicamentos a favor dos mais ricos mas com valores empíricos inferiores à 

maioria dos restantes cuidados analisados. 

 

A existência de iniquidade na utilização de MSRM a favor dos mais ricos é motivo de 

preocupação pois os MSRM apresentaram uma prevalência de utilização elevada (59%) e 

precisamente por serem um meio de prevenção, controlo e tratamento amplamente prescrito, a 

iniquidade a favor dos mais ricos, observada neste estudo, pode reflectir-se em iniquidade nos 

resultados em saúde da população portuguesa. 

 

A iniquidade a favor dos mais ricos, medida através de índices de iniquidade, foi também 

identificada por Gundgaard29. Nesse estudo aplicado ao sistema dinamarquês, Gundgaard 

observou que, apesar da concentração da utilização ser superior nos indivíduos mais pobres, 
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após padronização pela necessidade verificou-se a existência de iniquidade a favor dos mais 

ricos (+0,10). Comparando com esses resultados, o presente estudo revelou valores inferiores 

para os índices de iniquidade na utilização de medicamentos. No entanto, há que referir que as 

unidades para medir a utilização foram diferentes. Enquanto a intensidade da utilização no 

estudo de Gundgaard foi expressa pela Dose Diária Definida, na presente análise foi expressa 

pelo número de medicamentos prescritos, pois o 4º INS não apresenta informação sobre a 

quantidade consumida de cada medicamento. De acordo com a literatura passada em revista, e 

descrita no Capítulo 3, não existem mais aplicações do método dos índices de concentração na 

área dos medicamentos e que permitam a avaliação da dimensão da iniquidade na utilização dos 

medicamentos. Outros estudos que analisaram a associação entre rendimento e utilização, 

controlando para as variáveis de necessidade, concluem, na sua maioria, que esta variável está 

associada positivamente à utilização de medicamentos30-33, embora o efeito possa não ser 

idêntico em todos os grupos terapêuticos31,60. Por exemplo, no estudo de Mehta et al
60 o 

rendimento foi um factor que aumentou a probabilidade de utilizar estatinas e inibidores da 

enzima de conversão da angiotensina (IECAs) mas diminuiu a probabilidade de utilizar aspirina e 

bloqueadores-beta.  

 

A iniquidade na utilização de MSRM a favor dos mais ricos pode resultar, pelo menos, de dois 

mecanismos distintos: os indivíduos de maior rendimento apresentam um nível educacional 

superior e assim um conhecimento diferenciado da utilidade dos cuidados de saúde ou os 

indivíduos de maior rendimento têm uma capacidade financeira superior logo maior facilidade 

de acesso aos cuidados de saúde. 

 

De facto, é provável que sejam as pessoas com rendimento mais elevado, que têm normalmente 

um maior nível educacional, as que apresentam maior literacia em saúde e assim reconhecem os 

benefícios do consumo dos medicamentos prescritos pelos médicos. Adicionalmente, o nível 

socioeconómico pode ter também influência na comunicação entre médico e utente, facilitando 

o diagnóstico, e assim o acesso à prescrição médica, ou induzindo a prescrição médica, pelo 

conhecimento mais aprofundado dos medicamentos disponíveis.  

 

No que respeita à maior facilidade de acesso aos cuidados de saúde por uma maior capacidade 

financeira esta pode ser particularmente evidente em duas etapas do processo terapêutico: no 

acesso à consulta médica e no momento da aquisição dos medicamentos.  
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De facto, indivíduos com rendimento mais elevado podem ter uma maior facilidade de acesso às 

consultas médicas, as quais, como já observado, apresentam um elevado grau de iniquidade no 

sistema de saúde português. O outro motivo que pode ajudar a explicar a iniquidade a favor dos 

mais ricos no sistema de saúde português é o co-pagamento exigido aos utentes na aquisição 

dos medicamentos. Nos medicamentos, à excepção dos portadores de algumas doenças órfãs, 

todas as pessoas estão sujeitas ao co-pagamento de parte do custo do medicamento. Embora 

exista um acréscimo na comparticipação para os indivíduos com rendimento mensal inferior ao 

salário mínimo, não foi introduzido outro mecanismo para atenuar as barreiras no acesso, quer 

para as pessoas de rendimento inferior quer para as que apresentam maiores necessidades e 

têm, por esse motivo, de adquirir mais medicamentos.  

 

O co-pagamento por depender da capacidade financeira pode ser um dos factores que explica a 

iniquidade a favor dos mais ricos mas, de acordo com os resultados deste estudo, não é o único. 

Se dependesse apenas do co-pagamento não se conseguiria explicar o facto da iniquidade a 

favor dos mais ricos na utilização de MSRM ter sido inferior à utilização de consultas de 

especialidade ou à realização de alguns cuidados preventivos, quando estes cuidados requerem 

uma taxa moderadora de valor inferior ao co-pagamento médio de um MSRM. 

 

Por exemplo, quando se analisaram os pagamentos directos exigidos, na altura da aplicação do 

4ºINS (2005/2006), para a utilização dos cuidados de saúde, incluídos no presente estudo, 

verificou-se que o co-pagamento médio do utente do regime geral foi de 13,17 euros por cada 

receita médica61. Este valor foi superior a uma taxa moderadora para acesso a consultas médicas 

(cerca de 2 euros) ou a exames citológicos (entre 2,30 a 4,70 euros)62. De referir que a utilização 

destes últimos cuidados é menos frequente que a administração de medicamentos, pelo que a 

diferença de custos assume, assim, um valor ainda maior no orçamento do indivíduo. 

 

Perante estes valores pode parecer surpreendente que o grau de iniquidade a favor dos mais 

ricos nos MSRM seja inferior ao dos cuidados preventivos ou cuidados especializados. Estes 

dados reforçam a complexidade do processo de procura de cuidados e indicam que a percepção 

da utilidade do cuidado assume um papel preponderante. É provável que os utentes 

percepcionem os medicamentos como bens essenciais à manutenção do estado de saúde e 

apesar dos co-pagamentos utilizem os medicamentos. Por outro lado, parte deste resultado 

pode ser explicado pela relação de agência que se estabelece entre o médico e o utente, e este 

último acolher a decisão efectuada pelo médico. 
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A não existência de iniquidade na segunda parte do processo terapêutico - número de 

medicamentos prescritos – indicia que ter mais do que um MSRM não constitui uma barreira 

adicional nos indivíduos que utilizam pelo menos um MSRM. Se o indivíduo iniciou o processo 

terapêutico é porque considerou que o medicamento era necessário à obtenção dos resultados 

em saúde e essa percepção pode estender-se aos outros medicamentos prescritos. No entanto, 

este resultado pode também estar associado ao facto dos mais pobres estarem mais medicados 

devido à severidade do estado de saúde, a qual pode não ter sido captada pelas variáveis 

incluídas no modelo, e que pode constituir uma das limitações metodológicas que discutir-se-á 

mais adiante. 

 

No que respeita aos restantes cuidados em estudo, verificou-se que nos MNSRM a iniquidade a 

favor dos mais ricos foi mais acentuada do que nos MSRM. Para este resultado pode ter 

contribuído o facto de os MNSRM não serem comparticipados, sendo o custo da 

responsabilidade total do utente. Em consequência, indivíduos com maior poder de compra têm 

maior facilidade em suportar os custos associados à aquisição dos MNSRM. Por outro lado, o 

maior nível de utilização pelas classes de rendimento mais elevado pode também estar 

associado ao nível de educação, ou literacia em saúde, que possibilita a estas classes optar, em 

determinadas situações, pela auto-medicação. Ao invés, pessoas com menor nível educacional, e 

normalmente mais pobres, podem não ter a capacidade para fazer a auto-gestão da doença, 

mesmo que esta seja tratável com MNSRM. 

 
Quando se comparam os valores empíricos de iniquidade na utilização de MSRM com os obtidos 

com outros cuidados de saúde verifica-se que, de um modo geral, foram de facto os cuidados 

prestados nos serviços especializados os que apresentaram o maior nível de iniquidade a favor 

dos mais ricos, quer se tratassem de consultas de especialidade ou de exames de rastreio, como 

as mamografias. De um modo geral, os cuidados de saúde que não requerem referenciação para 

outros sectores de prestação parecem ter um nível de iniquidade inferior, como é o caso do 

controlo da pressão arterial ou consulta de clínica geral. Estes resultados evidenciam que a 

referenciação para outros níveis de cuidados é um processo gerador de iniquidades no sistema 

de saúde português e isto pode dever-se tanto aos critérios de referenciação como ao acesso 

aos serviços especializados, os quais devido à oferta reduzida no sector público apresentam 

longas listas de espera. Se é certo que na maioria dos países europeus as consultas de 

especialidade também apresentaram um grau de iniquidade a favor dos mais ricos, Portugal é 

dos países com valores de iniquidade mais elevados5,13. 
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No caso específico da prestação de consultas médicas, observou-se iniquidade a favor dos 

indivíduos de maior rendimento no indicador global de consultas e nas consultas de 

especialidade. Apenas o valor do índice de iniquidade para as consultas de clínica geral 

demonstrou a existência de uma maior concentração da utilização nos indivíduos de menor 

rendimento, após padronização pela necessidade. No entanto, este último dado não significa 

que os indivíduos de menor rendimento utilizem estes serviços mais do que o que necessitam. 

Pode, simplesmente, reflectir o facto das classes de maior rendimento optarem por não utilizar 

as consultas de clínica geral, utilizando preferencialmente consultas de outras especialidades. 

Isto faz com que a proporção de consultas de clínica geral esteja fortemente concentrada nos 

indivíduos de menor rendimento. 

 

Os resultados obtidos para a utilização de médicos de clínica geral são consistentes com estudos 

anteriores de Lopes e Pereira8, apesar de distintos dos resultados obtidos por Bago d’Uva12 e 

Van Doorslaer et al
13, os quais detectaram uma ligeira iniquidade a favor dos mais ricos. Mas, no 

geral, pode concluir-se que neste nível de cuidados não parecem existir grandes barreiras na 

utilização das consultas médicas. 

 

Já a iniquidade a favor dos mais ricos na utilização de médicos de especialidade é um resultado 

consensual em todos os estudos efectuados para a realidade portuguesa5-14 e os dados, agora 

obtidos, indicam que este padrão mantém-se com o último INS disponível. Estes resultados 

indiciam que ou os indivíduos de maior rendimento têm um consumo superior ao que precisam 

ou os indivíduos mais pobres não têm acesso às consultas de especialidade que necessitam. 

Uma maior utilização destes cuidados pelos indivíduos de maior rendimento pode não ser 

preocupante do ponto de vista equitativo se reflectir apenas um uso preferencial destes médicos 

em detrimento dos médicos de clínica geral. Se considerar-se que os serviços privados prestam 

essencialmente consultas de especialidade é natural que os utentes que acedam ao sistema de 

prestação por esta via utilizem preferencialmente consultas de especialidade. O problema surge 

se a utilização das consultas de especialidade reflectir de facto uma diferença na qualidade do 

tratamento prestado e isso tiver impacto nos resultados em saúde. Existe um indício deste 

tratamento diferencial quando se observam os resultados para as consultas de estomatologia, as 

quais são, no sistema português, essencialmente de prestação privada. Os valores empíricos de 

iniquidade favorecem os indivíduos de maior rendimento, o que significa que estes têm acesso 

mais facilitado aos cuidados de saúde oral. 
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Embora a informação existente não permita inferir sobre a causalidade dos resultados obtidos é 

provável que a iniquidade a favor dos mais ricos nas consultas de especialidade possa dever-se 

ao facto destes usufruírem de uma cobertura dupla através de subsistemas públicos ou privados 

e seguros privados. Esta condição permite um acesso mais fácil aos médicos no sector privado e 

evita a referenciação pelos médicos de clínica geral como acontece no sector público. 

Adicionalmente, os utentes dos subsistemas e seguros privados têm a possibilidade de não 

permanecer nas listas de espera do sector público, outro dos factores que dificulta o acesso às 

consultas de especialidade. 

 

Outro dado que este estudo veio acrescentar refere-se à iniquidade na utilização de cuidados 

preventivos. De facto, esta área também ainda não tinha sido analisada no contexto português 

com aplicação da metodologia dos índices de concentração e de iniquidade na prestação. 

Embora não seja totalmente surpreendente, a iniquidade a favor dos mais ricos na utilização de 

todos os cuidados preventivos analisados é um resultado que gera preocupação. Tendo em 

consideração a importância dos cuidados preventivos na manutenção de um bom estado de 

saúde a existência de iniquidades na prevenção reflectir-se-ão em iniquidades na saúde das 

populações, quer pelo aparecimento de patologias que seriam evitáveis quer pela detecção 

tardia de patologias em curso. De entre os meios preventivos em estudo, as consultas 

preventivas de estomatologia, as mamografia e os exames citológicos foram claramente os que 

apresentaram maior iniquidade a favor dos indivíduos de nível socioeconómico superior. 

 

Estes resultados podem também estar associados ao facto de os indivíduos de maior 

rendimento terem também um maior nível educacional e assim compreenderem melhor os 

benefícios de um maior acompanhamento do estado de saúde. Se considerarmos que a 

percepção do benefício da utilização de cuidados preventivos envolve a noção de controlo de 

factores de risco e que este conhecimento pode não ser facilmente entendível por pessoas de 

menor nível educacional, as quais são normalmente também mais pobres, é provável que estes 

grupos apresentem uma menor procura por estes cuidados. No estudo efectuado pelo ONSA23, 

anteriormente citado, verificou-se que foram as mulheres com níveis de instrução mais elevado 

e com vida profissional activa que referiram em maior percentagem ter realizado a citologia no 

intervalo esperado. 

 

Os utentes com nível educacional e rendimento mais elevado podem também ser mais 

frequentemente referenciados por parte dos médicos para a realização destes cuidados 
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preventivos e este ser outro factor que gera iniquidades. Por último, como alguns destes meios 

de prevenção são prestados em serviços especializados, os factores que influenciam a iniquidade 

no acesso às consultas de especialidade, como a cobertura por subsistema ou seguro de saúde, 

provavelmente também se aplicam aos meios de diagnóstico preventivo.  

 

À semelhança do verificado com os medicamentos também existe pouca informação sobre 

análise empírica da equidade na utilização de cuidados preventivos, com aplicação de índices de 

concentração. Nesta área identificou-se um estudo efectuado na Bélgica63 sobre equidade no 

acesso a meios preventivos e consultas médicas, que também detectou que os meios 

preventivos prestados em cuidados especializados apresentavam um grau de iniquidade 

superior aos que eram prestados em cuidados não especializados. Nesse estudo verificou-se que 

a utilização de meios preventivos apresentou valores de iniquidade superiores aos das consultas 

médicas, resultados semelhantes aos observados no presente estudo. No mesmo sentido, Katz e 

Hofer64, quando analisaram o efeito das características socioeconómicas na utilização de 

cuidados preventivos, identificaram que os grupos de estatuto socioeconómico superior 

utilizavam com maior probabilidade cuidados preventivos que os grupos socioeconómicos 

inferiores. Estas diferenças pareciam ser transversais a vários países.  

 

Ainda no que se refere aos cuidados preventivos, salienta-se que no presente estudo, a 

vacinação contra o vírus da gripe apresentou um grau de iniquidade inferior ao dos exames de 

diagnóstico. Sendo a vacina um MSRM este resultado aparentemente corrobora a percepção 

resultante deste estudo de que as iniquidades na utilização parecem ser inferiores na área do 

medicamento, comparativamente aos cuidados prestados em serviços especializados, como são 

os exames de diagnóstico. Contudo o facto de a vacina ser dirigida essencialmente aos 

indivíduos com mais de 65 anos, que são também os mais pobres, pode ajudar a explicar o 

menor grau de iniquidade. 

 

Considerações metodológicas 

Embora a discussão se tenha centrado até ao momento nos valores dos índices de iniquidade na 

utilização, é essencial analisar, entre outros aspectos metodológicos, as limitações associadas à 

fonte de dados e o modo como se mediu a necessidade de cuidados de saúde, considerando as 

respectivas implicações nos resultados obtidos. 
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Na investigação em saúde o INS é, actualmente, uma das principais fontes de informação em 

Portugal e apresenta um conjunto detalhado de informação sobre o estado de saúde, utilização 

de serviços de saúde e caracterização socioeconómica da população portuguesa. Para os estudos 

sobre equidade tem a vantagem adicional de disponibilizar informação não só sobre os 

utilizadores mas também sobre os que, tendo necessidade, não utilizaram os cuidados de saúde. 

Contudo, tem associado algumas limitações, umas comuns a todos os inquéritos e outras mais 

específicas.  

 

Quanto às limitações mais gerais, salienta-se o facto de os inquéritos basearem-se no auto-

reporte dos entrevistados e, por isso, estarem sujeitos a enviesamento quer por viés de 

memória quer pela possibilidade de serem dadas respostas tidas por melhor aceites. No que diz 

respeito ao 4º INS salientam-se algumas questões mais específicas. Na área da informação sobre 

medicamentos a questão presente no inquérito reporta às duas semanas anteriores, o que 

significa que estamos a analisar o acesso num período limitado do tempo. Este período de 

tempo curto tem a vantagem de aumentar a precisão da resposta e diminuir o viés de memória 

mas não permite apurar a utilização de medicamentos para administração ocasional, como as 

vacinas, ou para tratamentos agudos. No entanto, para as patologias de carácter crónico é 

esperado que nas duas últimas semanas os inquiridos tenham tomado medicamentos para as 

doenças que reportaram ter sido diagnosticadas pelo médico ou outro profissional de saúde. 

Adicionalmente, salienta-se o facto de não existirem dados sobre a frequência de utilização de 

medicamentos. Por este motivo, neste estudo a avaliação do acesso aos medicamentos foi 

captada pela probabilidade de utilizar medicamentos prescritos e pelo número de 

medicamentos prescritos. 

 

Outra limitação que se destaca está relacionada com as variáveis que reflectem o estado de 

saúde e as respectivas implicações na estimativa de necessidade de cuidados de saúde. Como 

referido anteriormente, a necessidade foi expressa através da utilização esperada em função de 

indicadores de estado de saúde, indicadores demográficos e critérios para utilização de meios 

preventivos. Salienta-se que os estudos de Pereira6, Lopes e Pereira8, assim como o estudo de 

Van Doorslaer et al
65

, alertam para as discrepâncias nos valores dos índices de iniquidade que 

podem resultar da utilização de diferentes indicadores de saúde. Por exemplo, os indicadores de 

mau estado de saúde auto-avaliado são os que se concentram mais fortemente nos indivíduos 

de menor rendimento. Neste caso, os valores empíricos dos índices de iniquidade podem estar 

enviesados se o indicador de auto-avaliação estiver associado a factores culturais que não 
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estejam uniformemente distribuídos na população. Este facto deve ser especialmente 

acautelado em comparações internacionais onde os factores culturais de cada país podem ter 

uma forte influência em medidas subjectivas do estado de saúde, podendo deste modo 

influenciar os resultados da iniquidade na prestação. 

 

Ainda na avaliação das medidas de necessidade, salienta-se que as variáveis associadas ao 

diagnóstico médico também podem criar enviesamentos. Se considerarmos que apenas os 

indivíduos que tiveram acesso prévio ao médico é que podem reportar a presença de doenças 

diagnosticadas, este facto pode conduzir a uma subestimação da necessidade nos indivíduos de 

menor rendimento, que têm mais dificuldade em aceder às consultas médicas. Este facto pode 

estar a subestimar a iniquidade a favor dos mais ricos. Outro facto que pode estar a enviesar os 

resultados no mesmo sentido é a dificuldade em reflectir a severidade da doença. Sabendo-se 

que a carga da doença distribui-se desigualmente com um maior peso nos mais pobres, se isso 

não estiver reflectido nos dados poder-se-á estar a subestimar a iniquidade a favor dos mais 

ricos. 

 

Neste âmbito, a explicação para o menor nível de iniquidade na utilização de medicamentos 

pode dever-se ao modo como foi estimada a necessidade de MSRM, atendendo a que os 

indicadores disponíveis sobre o estado de saúde podem não reflectir totalmente a necessidade. 

Se considerarmos que a utilização de medicamentos é necessária a partir de estadios precoces 

de muitas patologias que ainda não estão em fase sintomática ou em patologias assintomáticas, 

podemos ter pessoas que utilizam MSRM e que reportam um bom estado de saúde sem 

limitações funcionais. Por outro lado, a utilização de medicamentos tem exactamente como 

objectivo controlar a sintomatologia da patologia e por esse motivo quem utiliza pode reportar 

um bom estado de saúde, apesar da existência de patologia subjacente. Apesar de se terem 

utilizado neste estudo diferentes indicadores - médicos, funcionais e subjectivos - com o 

objectivo de reflectir a necessidade de medicamento, ainda assim, a pouca especificidade dos 

indicadores de necessidade pode ter contribuído para que a iniquidade na utilização de 

medicamentos tenha sido inferior à observada noutros cuidados de saúde. 

 

Para além da disponibilidade de informação, existem também limitações em termos 

metodológicos no modo como se estimou a utilização esperada com base nas variáveis de 

necessidade. Com o método da padronização indirecta a utilização esperada baseia-se no 

tratamento médio da população. Ou seja, o padrão adequado não é definido por critérios 
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clínicos. De referir adicionalmente, que para todos os cuidados de saúde em estudo não foi 

possível avaliar a qualidade do cuidado prestado, assumindo-se, por isso, que os cuidados, 

quando prestados, foram sempre qualitativamente adequados.  

 

Apesar das limitações referidas, os inquéritos nacionais de saúde, pela dimensão elevada das 

amostras e pelo vasto conjunto de indicadores socioeconómicos, são uma fonte de dados 

imprescindível às análises da equidade na prestação e têm sido utilizados para esses fins por 

diversos investigadores, ao nível nacional e internacional.   

 

 
Implicações para a política de saúde 
 
Os resultados deste estudo introduzem novos aspectos na discussão sobre a equidade na 

prestação de cuidados de saúde em Portugal, com a identificação de iniquidade favorecendo os 

indivíduos com maior rendimento na utilização de medicamentos sujeitos a receita médica, 

medicamentos não sujeitos a receita médica, consultas de especialidade e cuidados preventivos. 

 

Em primeiro lugar, este estudo reforça a importâncias das análises sobre equidade na prestação 

comparativamente a análises sobre desigualdades ou variações no acesso. Estas últimas, ao não 

incorporarem as necessidades em saúde da população, não reflectem a equidade no acesso e 

utilização de cuidados. Como se observou neste estudo, os índices de concentração e a análise 

por quintis de rendimento revelaram que muitos destes cuidados concentravam-se nos mais 

pobres. Por exemplo, isto verificou-se nos MSRM ou nas consultas médicas. No entanto, a 

padronização pela necessidade revelou que a utilização nos segmentos mais pobres da 

população ficou aquém da necessidade. Por este motivo considera-se que a implementação de 

medidas na área da política do medicamento, assim como nos restantes cuidados em saúde, 

deve ter em consideração o possível impacto na equidade da prestação do sistema de saúde e, 

consequentemente, no estado de saúde da população. Assim a monitorização deve ser 

efectuada com medidas de avaliação da equidade e não apenas da utilização de cuidados. 

 

Pelos resultados obtidos verificou-se também que, no sistema de saúde português, o grau de 

iniquidade foi claramente superior nos cuidados que requerem referenciação para serviços 

especializados. De facto, a referenciação ou acesso aos cuidados especializados parece ser um 

factor que gera iniquidades no sistema de saúde português e que já tinha sido identificado 

noutras análises25. Deste modo, ao nível das políticas públicas, deve ser equacionado o papel 
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que os subsistemas públicos têm na prestação de cuidados privados suplementares ao Serviço 

Nacional de Saúde com a consequente diferenciação no acesso aos cuidados entre a população 

portuguesa. Por outro lado, a referenciação dos médicos de clínica geral para os cuidados 

especializados deve cumprir com critérios rigorosos, minimizando o efeito do nível 

socioeconómico ou de variáveis subjectivas nesse processo. 

 

Outro dado que este estudo acrescenta, com importantes implicações no estado de saúde da 

população, a médio e longo prazo, e que por isso também deve ser acompanhado ao nível das 

políticas de saúde, é a iniquidade na utilização de cuidados preventivos. Tendo em consideração 

a importância dos cuidados preventivos na manutenção de um bom estado de saúde e na 

detecção precoce de patologias evitáveis e tratáveis, a implementação dos rastreios organizados 

pode ser um bom instrumento para assegurar a utilização dos cuidados preventivos. Contudo, a 

sua monitorização deve ser efectuada de modo sistemático de modo a que não se verifiquem 

assimetrias no território português ou entre práticas médicas. 

 

Apesar da importância dos cuidados especializados e cuidados preventivos no estado de saúde 

da população, destaca-se neste estudo a existência de iniquidade na utilização de MSRM a favor 

dos mais ricos. Esta iniquidade pode estar associada a diversos factores que podem actuar no 

acesso à consulta médica, na aquisição dos medicamentos ou mesmo na adesão à terapêutica. O 

conhecimento dos factores associados à iniquidade deve ser aprofundado de modo a 

compreender as áreas onde é necessário intervir para diminuir a iniquidade. Por exemplo, é 

suficiente diminuir os custos de aquisição dos medicamentos, especialmente nos indivíduos com 

mais carências económicas e que são normalmente os mais doentes ou é necessário intervir em 

factores a priori da aquisição?  

 

Em conclusão, esta análise pretendeu transmitir uma visão abrangente da equidade na 

prestação de cuidados no sistema de saúde português e comparar a extensão da iniquidade 

entre diferentes cuidados de saúde e quais os possíveis factores explicativos para essas 

diferenças. No âmbito desta tese pretende-se dar continuidade à análise sobre os factores 

associados à iniquidade na utilização de medicamentos através de diferentes abordagens 

empíricas. 
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Anexo 1 - Variáveis de necessidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Variável Consultas médicas Medicamentos Cuidados 

preventivos 

Variável Consultas 

médicas

Medicamentos Cuidados preventivos 

Número médio de doenças (desvio padrão) � � �

mulher � � � Diabetes � � Controlo HTA e colesterol

Idade (anos) Asma � �

18-24 � � � Hipertensão arterial � � Controlo HTA e colesterol

25-34 � � � Dor crónica (dor constante ou repetitiva durante, pelo menos 3 meses) � �

35-44 � � � Doenças Reumáticas (osteoartrose, tendinite) � �

45-54 � � � Osteoporose � �

55-64 � � � Retinopatia � �

65-74 � � � Tumor maligno ou cancro � �

>=75 � � � Pedra nos rins � �

Insuficência Renal � � Controlo HTA e colesterol

Muito Bom � � � Ansiedade Crónica � �

Bom � � � Ferida Crónica (úlceras da perna, escaras) � �

Razoável � � � Enfisema (Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica), Bronquite Crónica � �

Mau � � � Acidente Vascular Cerebral � � Controlo HTA e colesterol

Muito Mau � � � Obesidade � �

Depressão � �

sem limitações � � � Enfarte do Miocárdio � �

1 a 4 dias com limitações � � � Outra doença crónica � �

5 a 9 dias com limitações � � � Profissionais de saúde Vacinação Gripe

Mais de 10 dias com 

limitações

� � � índice de massa corporal superior a 30 Controlo HTA e colesterol

Hábitos tabágicos Controlo HTA e colesterol

Limitações funcionais

Estado de Saúde Auto-avaliado

Variáveis Demográficas



109 

 

                                                                                                                                                  

 
Anexo 2 - Modelos Estatísticos 
 
Probabilidade de ter uma consulta médica 
 

Variáveis efeito marginal erro padrão z P>z 
Intervalo de 

Confiança(95%) 

Estado de saúde auto-avaliado 

Muito Bom referência      

Bom 0,073 0,012 6,300 0,000 0,050 0,095 

Razoável 0,171 0,013 13,410 0,000 0,146 0,196 

Mau 0,259 0,013 19,950 0,000 0,233 0,284 

Muito Mau 0,245 0,017 14,450 0,000 0,211 0,278 

Presença de doença crónica       

Número de doenças 0,058 0,002 23,780 0,000 0,054 0,063 

Limitações funcionais nos 15 dias anteriores       

Sem limitações referência      

1 a 4 dias com limitações 0,190 0,013 14,090 0,000 0,164 0,217 

5 a 9 dias com limitações 0,224 0,022 9,980 0,000 0,180 0,268 

Mais de 10 dias com limitações 0,262 0,017 15,690 0,000 0,230 0,295 

Variáveis demográficas       

Mulher 0,051 0,007 7,720 0,000 0,038 0,064 

Idade (anos)       

18-24 referência      

25-34 -0,004 0,015 -0,240 0,812 -0,032 0,025 

35-44 -0,028 0,014 -1,900 0,057 -0,056 0,001 

45-54 -0,017 0,015 -1,140 0,255 -0,045 0,012 

55-64 -0,024 0,015 -1,550 0,120 -0,054 0,006 

65-74 0,010 0,017 0,560 0,575 -0,024 0,043 

igual ou superior a 75 -0,004 0,019 -0,200 0,844 -0,040 0,033 

Nível Educacional       

Sem nível escolaridade -0,088 0,015 -5,730 0,000 -0,119 -0,058 

Educação primária -0,060 0,012 -4,970 0,000 -0,083 -0,036 

Educação secundária -0,035 0,014 -2,530 0,011 -0,061 -0,008 

Ensino superior referência      

Estatuto Ocupacional       

Empregado referência      

Desempregado 0,008 0,015 0,530 0,595 -0,021 0,037 

Reformado 0,047 0,013 3,540 0,000 0,021 0,072 

Sem actividade económica 0,000 0,009 -0,040 0,971 -0,019 0,018 

Inactivo por doença 0,072 0,027 2,680 0,007 0,020 0,125 

Nível económico       

Rendimento 0,032 0,006 5,750 0,000 0,021 0,043 

Cobertura       

Beneficiário de REC -0,002 0,013 -0,180 0,855 -0,029 0,024 

Subsistema de saúde 0,025 0,009 2,890 0,004 0,008 0,041 

Seguro privado 0,036 0,012 3,050 0,002 0,013 0,059 

Região       

Norte -0,007 0,011 -0,610 0,544 -0,029 0,015 

Centro -0,001 0,012 -0,090 0,928 -0,024 0,022 

Lisboa e Vale do Tejo referência      

Alentejo -0,053 0,012 -4,560 0,000 -0,075 -0,030 

Algarve -0,043 0,011 -3,780 0,000 -0,065 -0,020 

Açores -0,073 0,011 -6,410 0,000 -0,095 -0,051 

Madeira -0,065 0,013 -5,100 0,000 -0,090 -0,040 

Modelo Logit: Log likelihood = -13447.857; Pseudo R2 = 0.1334; AIC=26961.71; BIC=27226.81 
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Número de consultas médicas 
 

Variáveis coeficiente erro padrão z P>z 
Intervalo de 

Confiança(95%) 

Estado de saúde auto-avaliado       

Muito Bom referência      

Bom 0,050 0,042 1,190 0,233 -0,032 0,132 

Razoável 0,171 0,043 4,020 0,000 0,087 0,254 

Mau 0,359 0,045 7,920 0,000 0,270 0,448 

Muito Mau 0,460 0,050 9,220 0,000 0,362 0,558 

Presença de doença crónica       

Número de doenças 0,067 0,004 15,890 0,000 0,059 0,076 

Limitações funcionais nos 15 dias anteriores       

Sem limitações referência      

1 a 4 dias com limitações 0,191 0,024 7,880 0,000 0,144 0,239 

5 a 9 dias com limitações 0,277 0,035 7,930 0,000 0,209 0,346 

Mais de 10 dias com limitações 0,399 0,025 16,050 0,000 0,350 0,447 

Variáveis demográficas       

Mulher 0,004 0,015 0,240 0,810 -0,026 0,033 

Idade (anos)       

18-24 referência      

25-34 -0,015 0,041 -0,380 0,707 -0,095 0,064 

35-44 -0,116 0,040 -2,950 0,003 -0,194 -0,039 

45-54 -0,161 0,039 -4,080 0,000 -0,239 -0,084 

55-64 -0,251 0,040 -6,240 0,000 -0,330 -0,172 

65-74 -0,295 0,042 -6,940 0,000 -0,378 -0,211 

igual ou superior a 75 -0,324 0,044 -7,290 0,000 -0,411 -0,237 

Nível Educacional       

Sem nível escolaridade -0,035 0,035 -1,000 0,320 -0,104 0,034 

Educação primária -0,011 0,029 -0,390 0,698 -0,068 0,046 

Educação secundária 0,014 0,033 0,420 0,672 -0,051 0,079 

Ensino superior referência      

Estatuto Ocupacional       

Empregado referência      

Desempregado 0,000 0,035 0,010 0,992 -0,069 0,070 

Reformado 0,111 0,026 4,300 0,000 0,060 0,162 

Sem actividade económica 0,027 0,022 1,210 0,227 -0,017 0,070 

Inactivo por doença       

Nível económico       

Rendimento -0,009 0,013 -0,690 0,490 -0,034 0,016 

Cobertura       

Beneficiário de REC -0,016 0,025 -0,630 0,530 -0,065 0,033 

Subsistema de saúde       

Seguro privado       

Região       

Norte -0,004 0,023 -0,160 0,876 -0,050 0,042 

Centro 0,070 0,024 2,990 0,003 0,024 0,116 

Lisboa e Vale do Tejo referência      

Alentejo 0,016 0,025 0,660 0,508 -0,032 0,065 

Algarve 0,039 0,024 1,610 0,106 -0,008 0,086 

Açores -0,102 0,026 -3,910 0,000 -0,153 -0,051 

Madeira -0,113 0,030 -3,770 0,000 -0,172 -0,054 

Modelo Binomial negativo: Log likelihood = -22417.985; Pseudo R2 = 0.0401; AIC=44903.97; BIC= 45158.35 
Likelihood-ratio test of alpha=0:  chibar2(01) =  786.56 Prob>=chibar2 = 0.000 
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Probabilidade de ter uma consulta médica de clínica geral 
 

Variáveis efeito marginal erro padrão z P>z 
Intervalo de 

Confiança(95%) 

Estado de saúde auto-avaliado       

Muito Bom referência      

Bom 0,072 0,014 5,110 0,000 0,044 0,099 

Razoável 0,150 0,015 10,220 0,000 0,122 0,179 

Mau 0,195 0,018 10,720 0,000 0,159 0,230 

Muito Mau 0,169 0,023 7,400 0,000 0,124 0,213 

Presença de doença crónica       

Número de doenças 0,029 0,002 12,900 0,000 0,024 0,033 

Limitações funcionais nos 15 dias 
anteriores       

Sem limitações referência      

1 a 4 dias com limitações 0,134 0,014 9,320 0,000 0,106 0,162 

5 a 9 dias com limitações 0,128 0,023 5,560 0,000 0,083 0,173 

Mais de 10 dias com limitações 0,033 0,017 1,990 0,047 0,001 0,066 

Variáveis demográficas       

Mulher 0,039 0,007 5,730 0,000 0,025 0,052 

Idade (anos)       

18-24 referência      

25-34 -0,024 0,016 -1,470 0,141 -0,055 0,008 

35-44 -0,039 0,016 -2,480 0,013 -0,069 -0,008 

45-54 -0,020 0,016 -1,250 0,213 -0,051 0,011 

55-64 0,011 0,017 0,690 0,491 -0,021 0,044 

65-74 0,061 0,018 3,280 0,001 0,024 0,097 

igual ou superior a 75 0,062 0,020 3,150 0,002 0,024 0,101 

Nível Educacional       

Sem nível escolaridade 0,063 0,017 3,720 0,000 0,030 0,097 

Educação primária 0,045 0,013 3,510 0,000 0,020 0,071 

Educação secundária 0,025 0,015 1,640 0,101 -0,005 0,054 

Ensino superior referência      

Estatuto Ocupacional       

Empregado referência      

Desempregado 0,003 0,015 0,220 0,829 -0,027 0,033 

Reformado -0,001 0,013 -0,060 0,955 -0,025 0,024 

Sem actividade económica -0,011 0,010 -1,110 0,269 -0,030 0,008 

Inactivo por doença -0,026 0,023 -1,150 0,251 -0,070 0,018 

Nível económico       

Rendimento -0,016 0,006 -2,860 0,004 -0,028 -0,005 

Cobertura       

Beneficiário de REC 0,000 0,013 -0,010 0,994 -0,025 0,025 

Subsistema de saúde -0,025 0,009 -2,860 0,004 -0,043 -0,008 

Seguro privado 0,005 0,013 0,410 0,685 -0,020 0,030 

Região       

Norte 0,016 0,011 1,450 0,148 -0,006 0,038 

Centro 0,016 0,012 1,410 0,158 -0,006 0,039 

Lisboa e Vale do Tejo referência      

Alentejo -0,009 0,011 -0,760 0,449 -0,031 0,014 

Algarve 0,014 0,011 1,220 0,221 -0,008 0,036 

Açores -0,100 0,011 -9,100 0,000 -0,121 -0,078 

Madeira -0,091 0,012 -7,390 0,000 -0,115 -0,067 

Modelo Probit - Log likelihood = -13997.191; Pseudo R2 = 0.0786; AIC=28060.38; BIC=28325.48 
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Número de consultas médicas de clínica geral 
 

Variáveis coeficiente erro padrão z P>z 
Intervalo de 

Confiança(95%) 

Estado de saúde auto-avaliado       

Muito Bom referência      

Bom 0,085 0,057 1,500 0,134 -0,026 0,197 

Razoável 0,215 0,057 3,770 0,000 0,104 0,327 

Mau 0,370 0,060 6,160 0,000 0,252 0,488 

Muito Mau 0,459 0,065 7,050 0,000 0,331 0,587 

Presença de doença crónica       

Número de doenças 0,064 0,005 12,440 0,000 0,054 0,074 

Limitações funcionais nos 15 dias 
anteriores       

Sem limitações referência      

1 a 4 dias com limitações 0,166 0,029 5,780 0,000 0,110 0,223 

5 a 9 dias com limitações 0,184 0,042 4,370 0,000 0,102 0,267 

Mais de 10 dias com limitações 0,367 0,031 11,710 0,000 0,305 0,428 

Variáveis demográficas       

Mulher 0,024 0,018 1,330 0,182 -0,011 0,060 

Idade (anos)       

18-24 referência      

25-34 -0,004 0,052 -0,080 0,932 -0,106 0,097 

35-44 -0,137 0,051 -2,700 0,007 -0,236 -0,037 

45-54 -0,113 0,050 -2,260 0,024 -0,211 -0,015 

55-64 -0,200 0,051 -3,950 0,000 -0,299 -0,101 

65-74 -0,231 0,053 -4,360 0,000 -0,335 -0,127 

igual ou superior a 75 -0,246 0,055 -4,470 0,000 -0,354 -0,138 

Nível Educacional       

Sem nível escolaridade -0,041 0,048 -0,850 0,396 -0,134 0,053 

Educação primária 0,001 0,042 0,010 0,988 -0,081 0,083 

Educação secundária -0,018 0,048 -0,370 0,711 -0,112 0,076 

Ensino superior referência      

Estatuto Ocupacional       

Empregado referência      

Desempregado -0,026 0,042 -0,610 0,539 -0,109 0,057 

Reformado 0,084 0,032 2,630 0,009 0,021 0,146 

Sem actividade económica -0,018 0,027 -0,670 0,506 -0,071 0,035 

Inactivo por doença 0,234 0,048 4,850 0,000 0,139 0,328 

Nível económico       

Rendimento -0,044 0,016 -2,730 0,006 -0,075 -0,012 

Cobertura       

Beneficiário de REC -0,027 0,030 -0,900 0,369 -0,086 0,032 

Subsistema de saúde 0,032 0,025 1,260 0,208 -0,018 0,081 

Seguro privado 0,063 0,038 1,640 0,101 -0,012 0,138 

Região       

Norte -0,001 0,029 -0,040 0,969 -0,058 0,056 

Centro 0,104 0,029 3,660 0,000 0,048 0,160 

Lisboa e Vale do Tejo referência      

Alentejo 0,046 0,030 1,550 0,121 -0,012 0,104 

Algarve 0,069 0,029 2,390 0,017 0,012 0,126 

Açores -0,106 0,034 -3,080 0,002 -0,173 -0,039 

Madeira -0,088 0,038 -2,300 0,022 -0,163 -0,013 

Modelo Binomial Negativo: Log likelihood = -14143.395; Pseudo R2 = 0.0386; AIC=28354.79; BIC=28595.6 
Likelihood-ratio test of alpha=0:  chibar2(01) =  130.41 Prob>=chibar2 = 0.000 
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Probabilidade de ter uma consulta médica de especialidade 
 

Variáveis efeito marginal erro padrão z P>z 
Intervalo de 

Confiança(95%) 

Estado de saúde auto-avaliado       

Muito Bom referência      

Bom 0,037 0,012 3,110 0,002 0,014 0,061 

Razoável 0,090 0,012 7,200 0,000 0,065 0,114 

Mau 0,161 0,018 9,130 0,000 0,127 0,196 

Muito Mau 0,169 0,023 7,180 0,000 0,123 0,215 

Presença de doença crónica       

Número de doenças 0,018 0,002 10,120 0,000 0,014 0,021 

Limitações funcionais nos 15 dias 
anteriores       

Sem limitações referência      

1 a 4 dias com limitações 0,036 0,012 3,000 0,003 0,012 0,059 

5 a 9 dias com limitações 0,046 0,019 2,380 0,017 0,008 0,083 

Mais de 10 dias com limitações 0,134 0,016 8,510 0,000 0,103 0,165 

Variáveis demográficas       

Mulher 0,013 0,005 2,310 0,021 0,002 0,023 

Idade (anos)       

18-24 referência      

25-34 0,025 0,014 1,760 0,079 -0,003 0,052 

35-44 0,012 0,013 0,920 0,358 -0,014 0,038 

45-54 0,007 0,013 0,500 0,618 -0,019 0,032 

55-64 -0,025 0,013 -1,990 0,047 -0,050 0,000 

65-74 -0,042 0,013 -3,150 0,002 -0,068 -0,016 

igual ou superior a 75 -0,053 0,014 -3,890 0,000 -0,079 -0,026 

Nível Educacional       

Sem nível escolaridade -0,117 0,009 -12,910 0,000 -0,135 -0,099 

Educação primária -0,097 0,010 -9,340 0,000 -0,117 -0,076 

Educação secundária -0,041 0,009 -4,290 0,000 -0,059 -0,022 

Ensino superior referência      

Estatuto Ocupacional       

Empregado referência      

Desempregado 0,009 0,013 0,660 0,510 -0,017 0,035 

Reformado 0,041 0,011 3,840 0,000 0,020 0,062 

Sem actividade económica 0,015 0,008 1,860 0,062 -0,001 0,032 

Inactivo por doença 0,090 0,021 4,180 0,000 0,048 0,132 

Nível económico       

Rendimento 0,050 0,005 10,900 0,000 0,041 0,059 

Cobertura       

Beneficiário de REC 0,005 0,010 0,490 0,622 -0,015 0,025 

Subsistema de saúde 0,046 0,007 6,190 0,000 0,031 0,061 

Seguro privado 0,033 0,010 3,240 0,001 0,013 0,054 

Região       

Norte -0,020 0,009 -2,340 0,020 -0,037 -0,003 

Centro -0,014 0,009 -1,540 0,123 -0,031 0,004 

Lisboa e Vale do Tejo referência      

Alentejo -0,041 0,009 -4,840 0,000 -0,058 -0,025 

Algarve -0,052 0,008 -6,470 0,000 -0,068 -0,037 

Açores 0,023 0,009 2,430 0,015 0,004 0,041 

Madeira 0,020 0,011 1,830 0,068 -0,001 0,041 

Modelo Probit - Log likelihood = -10239.173; Pseudo R2 = 0.0701; AIC= 20544.35; BIC=20809.44 
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Número de consultas médicas de especialidade 
 

Variáveis coeficiente erro padrão z P>z 
Intervalo de 

Confiança(95%) 

Estado de saúde auto-avaliado       

Muito Bom referência      

Bom 0,023 0,063 0,360 0,721 -0,101 0,146 

Razoável 0,112 0,065 1,710 0,086 -0,016 0,240 

Mau 0,329 0,071 4,650 0,000 0,191 0,468 

Muito Mau 0,428 0,080 5,360 0,000 0,271 0,584 

Presença de doença crónica       

Número de doenças 0,068 0,007 9,210 0,000 0,054 0,083 

Limitações funcionais nos 15 dias 
anteriores       

Sem limitações referência      

1 a 4 dias com limitações 0,267 0,044 6,090 0,000 0,181 0,354 

5 a 9 dias com limitações 0,427 0,062 6,850 0,000 0,305 0,549 

Mais de 10 dias com limitações 0,386 0,041 9,520 0,000 0,306 0,465 

Variáveis demográficas       

Mulher -0,018 0,026 -0,710 0,480 -0,069 0,032 

Idade (anos)       

18-24 referência      

25-34 -0,062 0,066 -0,950 0,343 -0,191 0,066 

35-44 -0,129 0,064 -2,020 0,044 -0,254 -0,004 

45-54 -0,236 0,064 -3,670 0,000 -0,362 -0,110 

55-64 -0,309 0,067 -4,630 0,000 -0,439 -0,178 

65-74 -0,325 0,071 -4,560 0,000 -0,464 -0,185 

igual ou superior a 75 -0,389 0,076 -5,110 0,000 -0,539 -0,240 

Nível Educacional       

Sem nível escolaridade 0,109 0,058 1,890 0,059 -0,004 0,222 

Educação primária 0,048 0,042 1,150 0,249 -0,034 0,131 

Educação secundária 0,072 0,047 1,530 0,125 -0,020 0,164 

Ensino superior referência      

Estatuto Ocupacional       

Empregado referência      

Desempregado 0,036 0,063 0,580 0,563 -0,087 0,160 

Reformado 0,129 0,044 2,950 0,003 0,043 0,214 

Sem actividade económica 0,069 0,038 1,810 0,071 -0,006 0,144 

Inactivo por doença 0,226 0,060 3,740 0,000 0,108 0,345 

Nível económico       

Rendimento -0,007 0,021 -0,330 0,741 -0,048 0,034 

Cobertura       

Beneficiário de REC -0,023 0,045 -0,520 0,604 -0,111 0,065 

Subsistema de saúde 0,048 0,030 1,570 0,116 -0,012 0,107 

Seguro privado 0,057 0,041 1,390 0,164 -0,023 0,137 

Região       

Norte 0,025 0,040 0,610 0,540 -0,054 0,103 

Centro 0,029 0,041 0,720 0,471 -0,051 0,110 

Lisboa e Vale do Tejo referência      

Alentejo -0,006 0,044 -0,130 0,897 -0,092 0,081 

Algarve 0,042 0,044 0,960 0,338 -0,044 0,127 

Açores -0,155 0,041 -3,770 0,000 -0,236 -0,075 

Madeira -0,196 0,048 -4,060 0,000 -0,291 -0,101 

Modelo Binomial Negativo: Log likelihood = -7979.1189; Pseudo R2= 0.0459; AIC= 16026.24; BIC=16242.58 
Likelihood-ratio test of alpha=0:  chibar2(01) =  666.40 Prob>=chibar2 = 0.000 
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Probabilidade de utilizar MSRM 
 

Variáveis efeito marginal erro padrão z P>z 
Intervalo de 

Confiança(95%) 

Estado de saúde auto-avaliado       

Muito Bom referência      

Bom 0,037 0,010 3,810 0,000 0,018 0,056 

Razoável 0,128 0,011 11,340 0,000 0,106 0,150 

Mau 0,193 0,012 15,950 0,000 0,169 0,217 

Muito Mau 0,177 0,019 9,270 0,000 0,140 0,215 

Presença de doença crónica       

Número de doenças 0,101 0,002 40,580 0,000 0,096 0,105 

Limitações funcionais nos 15 dias 
anteriores       

Sem limitações referência      

1 a 4 dias com limitações 0,137 0,013 10,710 0,000 0,112 0,162 

5 a 9 dias com limitações 0,149 0,024 6,330 0,000 0,103 0,195 

Mais de 10 dias com limitações 0,123 0,018 6,710 0,000 0,087 0,159 

Variáveis demográficas       

Mulher 0,171 0,006 29,230 0,000 0,160 0,183 

Idade (anos)       

18-24 referência      

25-34 0,016 0,012 1,330 0,184 -0,007 0,039 

35-44 -0,012 0,012 -1,040 0,300 -0,035 0,011 

45-54 0,004 0,012 0,300 0,765 -0,020 0,027 

55-64 0,037 0,013 2,930 0,003 0,012 0,062 

65-74 0,093 0,014 6,540 0,000 0,065 0,121 

igual ou superior a 75 0,114 0,015 7,350 0,000 0,083 0,144 

Nível Educacional       

Sem nível escolaridade -0,075 0,014 -5,350 0,000 -0,102 -0,047 

Educação primária -0,020 0,010 -1,980 0,047 -0,040 0,000 

Educação secundária -0,004 0,011 -0,390 0,697 -0,026 0,018 

Ensino superior referência      

Estatuto Ocupacional       

Empregado referência      

Desempregado 0,019 0,012 1,580 0,115 -0,005 0,043 

Reformado 0,061 0,012 4,940 0,000 0,037 0,085 

Sem actividade económica 0,000 0,008 -0,050 0,958 -0,017 0,016 

Inactivo por doença 0,057 0,025 2,340 0,019 0,009 0,106 

Nível económico       

Rendimento 0,033 0,005 6,840 0,000 0,023 0,042 

Cobertura       

Beneficiário de REC -0,001 0,013 -0,080 0,934 -0,027 0,025 

Subsistema de saúde -0,011 0,007 -1,470 0,142 -0,026 0,004 

Seguro privado 0,012 0,010 1,200 0,231 -0,008 0,031 

Região       

Norte 0,008 0,010 0,770 0,439 -0,012 0,027 

Centro 0,037 0,010 3,670 0,000 0,017 0,057 

Lisboa e Vale do Tejo referência      

Alentejo -0,018 0,010 -1,790 0,074 -0,038 0,002 

Algarve 0,001 0,010 0,050 0,957 -0,019 0,020 

Açores 0,023 0,010 2,420 0,016 0,004 0,042 

Madeira -0,013 0,011 -1,130 0,258 -0,034 0,009 

 
Modelo Logit: Log likelihood = -10763.217; Pseudo R2 = 0.2714 AIC=21592.43; BIC=21857.53  
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Número de MSRM 
 

Variáveis coeficiente erro padrão z P>z 
Intervalo de 

Confiança(95%) 

Estado de saúde auto-avaliado       

Muito Bom referência      

Bom 0,076 0,042 1,810 0,071 -0,006 0,157 

Razoável 0,273 0,041 6,600 0,000 0,192 0,354 

Mau 0,396 0,043 9,230 0,000 0,312 0,480 

Muito Mau 0,467 0,045 10,280 0,000 0,378 0,556 

Presença de doença crónica       

Número de doenças 0,152 0,003 50,850 0,000 0,146 0,158 

Limitações funcionais nos 15 dias 
anteriores       

Sem limitações referência      

1 a 4 dias com limitações 0,107 0,019 5,590 0,000 0,070 0,145 

5 a 9 dias com limitações 0,102 0,028 3,660 0,000 0,048 0,157 

Mais de 10 dias com limitações 0,077 0,021 3,690 0,000 0,036 0,117 

Variáveis demográficas       

Mulher 0,146 0,012 11,860 0,000 0,122 0,171 

Idade (anos)       

18-24 referência      

25-34 0,027 0,043 0,630 0,527 -0,057 0,110 

35-44 0,098 0,041 2,410 0,016 0,018 0,178 

45-54 0,084 0,040 2,090 0,037 0,005 0,163 

55-64 0,144 0,040 3,580 0,000 0,065 0,223 

65-74 0,158 0,041 3,820 0,000 0,077 0,238 

igual ou superior a 75 0,138 0,042 3,270 0,001 0,055 0,221 

Nível Educacional       

Sem nível escolaridade -0,031 0,029 -1,080 0,282 -0,088 0,026 

Educação primária -0,033 0,025 -1,310 0,190 -0,083 0,016 

Educação secundária -0,037 0,030 -1,210 0,224 -0,096 0,022 

Ensino superior referência      

Estatuto Ocupacional       

Empregado referência      

Desempregado -0,019 0,030 -0,650 0,514 -0,077 0,039 

Reformado 0,100 0,019 5,150 0,000 0,062 0,137 

Sem actividade económica 0,049 0,017 2,880 0,004 0,015 0,082 

Inactivo por doença 0,082 0,032 2,570 0,010 0,020 0,144 

Nível económico       

Rendimento -0,001 0,010 -0,060 0,955 -0,020 0,019 

Cobertura       

Beneficiário de REC -0,031 0,018 -1,670 0,094 -0,066 0,005 

Subsistema de saúde 0,005 0,016 0,330 0,743 -0,026 0,036 

Seguro privado 0,021 0,025 0,840 0,401 -0,028 0,070 

Região       

Norte -0,021 0,018 -1,160 0,244 -0,058 0,015 

Centro -0,050 0,019 -2,690 0,007 -0,086 -0,014 

Lisboa e Vale do Tejo referência      

Alentejo -0,041 0,019 -2,170 0,030 -0,079 -0,004 

Algarve -0,035 0,019 -1,820 0,069 -0,073 0,003 

Açores -0,001 0,020 -0,040 0,968 -0,039 0,038 

Madeira -0,045 0,022 -2,020 0,043 -0,089 -0,001 

Modelo Poisson: Log likelihood = -23606.099; AIC=47278.2;BIC=47528.99 
Teste de sobredispersão Likelihood-ratio test of alpha=0:  chibar2(01) = 0.0e+00 Prob>=chibar2 = 0.500 
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Probabilidade de utilizar MNSRM 
 

Variáveis efeito marginal erro padrão z P>z 
Intervalo de 

Confiança(95%) 

Estado de saúde auto-avaliado       

Muito Bom referência      

Bom 0,009 0,009 0,980 0,327 -0,008 0,025 

Razoável 0,029 0,009 3,150 0,002 0,011 0,048 

Mau 0,001 0,011 0,090 0,927 -0,020 0,022 

Muito Mau 0,000 0,014 0,010 0,991 -0,027 0,027 

Presença de doença crónica       

Número de doenças 0,012 0,001 8,960 0,000 0,009 0,014 

Limitações funcionais nos 15 dias 
anteriores       

Sem limitações referência      

1 a 4 dias com limitações 0,070 0,011 6,570 0,000 0,049 0,091 

5 a 9 dias com limitações 0,064 0,017 3,650 0,000 0,030 0,098 

Mais de 10 dias com limitações 0,018 0,012 1,520 0,129 -0,005 0,040 

Variáveis demográficas       

Mulher 0,010 0,004 2,420 0,015 0,002 0,018 

Idade (anos)       

18-24 referência      

25-34 0,004 0,009 0,420 0,673 -0,014 0,022 

35-44 -0,009 0,009 -1,110 0,266 -0,026 0,007 

45-54 -0,025 0,008 -3,170 0,002 -0,041 -0,010 

55-64 -0,028 0,008 -3,490 0,000 -0,044 -0,012 

65-74 -0,028 0,009 -3,100 0,002 -0,045 -0,010 

igual ou superior a 75 -0,032 0,009 -3,530 0,000 -0,050 -0,014 

Nível Educacional       

Sem nível escolaridade -0,045 0,007 -6,480 0,000 -0,059 -0,031 

Educação primária -0,040 0,008 -5,180 0,000 -0,056 -0,025 

Educação secundária -0,020 0,006 -3,150 0,002 -0,033 -0,008 

Ensino superior referência      

Estatuto Ocupacional       

Empregado referência      

Desempregado 0,016 0,010 1,610 0,107 -0,003 0,036 

Reformado -0,001 0,008 -0,130 0,894 -0,016 0,014 

Sem actividade económica -0,001 0,006 -0,230 0,818 -0,013 0,010 

Inactivo por doença -0,012 0,014 -0,880 0,376 -0,039 0,015 

Nível económico       

Rendimento 0,011 0,003 3,110 0,002 0,004 0,017 

Cobertura       

Beneficiário de REC -0,017 0,007 -2,260 0,024 -0,032 -0,002 

Subsistema de saúde 0,003 0,005 0,500 0,617 -0,008 0,013 

Seguro privado 0,018 0,008 2,320 0,020 0,003 0,032 

Região       

Norte -0,011 0,006 -1,780 0,075 -0,023 0,001 

Centro -0,009 0,006 -1,360 0,173 -0,022 0,004 

Lisboa e Vale do Tejo referência      

Alentejo -0,019 0,006 -2,990 0,003 -0,031 -0,007 

Algarve -0,002 0,007 -0,280 0,781 -0,015 0,011 

Açores -0,002 0,007 -0,290 0,771 -0,015 0,011 

Madeira -0,006 0,008 -0,760 0,449 -0,021 0,009 

Modelo Logit: Log likelihood = -6757.9025; Pseudo R2= 0.0329; AIC=13581.8; BIC=13846.91 
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Número de MNSRM 
 

Variáveis coeficiente erro padrão z P>z 
Intervalo de 

Confiança(95%) 

Estado de saúde auto-avaliado       

Muito Bom referência      

Bom 0,046 0,093 0,490 0,622 -0,136 0,228 

Razoável 0,065 0,096 0,670 0,502 -0,124 0,253 

Mau 0,111 0,116 0,960 0,339 -0,116 0,337 

Muito Mau 0,162 0,143 1,130 0,258 -0,119 0,442 

Presença de doença crónica       

Número de doenças 0,006 0,014 0,400 0,687 -0,022 0,033 

Limitações funcionais nos 15 dias 
anteriores       

Sem limitações referência      

1 a 4 dias com limitações 0,016 0,070 0,240 0,814 -0,120 0,153 

5 a 9 dias com limitações 0,094 0,111 0,850 0,395 -0,123 0,311 

Mais de 10 dias com limitações 0,121 0,099 1,230 0,219 -0,072 0,315 

Variáveis demográficas       

Mulher 0,035 0,046 0,780 0,438 -0,054 0,125 

Idade (anos)       

18-24 referência      

25-34 -0,042 0,098 -0,430 0,667 -0,235 0,150 

35-44 -0,062 0,097 -0,640 0,524 -0,252 0,129 

45-54 -0,018 0,100 -0,180 0,857 -0,214 0,178 

55-64 -0,031 0,105 -0,290 0,769 -0,237 0,175 

65-74 -0,018 0,115 -0,150 0,877 -0,242 0,207 

igual ou superior a 75 -0,035 0,128 -0,270 0,784 -0,285 0,215 

Nível Educacional       

Sem nível escolaridade 0,013 0,102 0,120 0,903 -0,188 0,213 

Educação primária -0,021 0,072 -0,290 0,772 -0,162 0,121 

Educação secundária -0,022 0,080 -0,280 0,779 -0,179 0,134 

Ensino superior referência      

Estatuto Ocupacional       

Empregado referência      

Desempregado -0,075 0,095 -0,790 0,431 -0,260 0,111 

Reformado -0,042 0,081 -0,520 0,605 -0,200 0,117 

Sem actividade económica -0,041 0,063 -0,640 0,521 -0,165 0,084 

Inactivo por doença -0,086 0,165 -0,520 0,604 -0,409 0,238 

Nível económico       

Rendimento -0,008 0,037 -0,210 0,833 -0,080 0,065 

Cobertura       

Beneficiário de REC 0,002 0,089 0,020 0,984 -0,173 0,176 

Subsistema de saúde 0,052 0,055 0,960 0,338 -0,055 0,160 

Seguro privado -0,021 0,071 -0,300 0,767 -0,159 0,117 

Região       

Norte -0,036 0,072 -0,510 0,613 -0,177 0,105 

Centro -0,085 0,074 -1,160 0,247 -0,230 0,059 

Lisboa e Vale do Tejo referência      

Alentejo -0,055 0,078 -0,700 0,485 -0,208 0,099 

Algarve 0,016 0,069 0,230 0,820 -0,120 0,152 

Açores -0,028 0,071 -0,400 0,689 -0,168 0,111 

Madeira -0,020 0,087 -0,230 0,822 -0,190 0,151 

Modelo Poisson: Log likelihood = -2343.4409; Pseudo R2 = 0.0027; AIC=4752.882; BIC=4939.196;  
Teste de sobredispersão Likelihood-ratio test of alpha=0:  chibar2(01) =    0.00 Prob>=chibar2 = 1.000 
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Vacina da Gripe 
 

Variáveis efeito marginal erro padrão z P>z 
Intervalo de 

Confiança(95%) 

Estado de saúde auto-avaliado       

Muito Bom referência      

Bom 0,001 0,028 0,020 0,984 -0,054 0,055 

Razoável 0,032 0,029 1,090 0,276 -0,025 0,088 

Mau 0,057 0,036 1,610 0,107 -0,012 0,127 

Muito Mau 0,026 0,041 0,630 0,530 -0,054 0,106 

Presença de doença crónica       

Número de doenças 0,028 0,004 7,600 0,000 0,021 0,035 

Limitações funcionais nos 15 dias 
anteriores 

      

Sem limitações referência      

1 a 4 dias com limitações -0,007 0,026 -0,270 0,788 -0,058 0,044 

5 a 9 dias com limitações -0,003 0,029 -0,120 0,906 -0,059 0,053 

Mais de 10 dias com limitações 0,023 0,042 0,540 0,587 -0,060 0,106 

Ser profissional de saúde 0,087 0,050 1,740 0,083 -0,011 0,185 

Variáveis demográficas       

Mulher -0,018 0,012 -1,560 0,120 -0,041 0,005 

Idade (anos)       

18-24 referência      

25-34 -0,063 0,031 -2,030 0,043 -0,123 -0,002 

35-44 -0,051 0,031 -1,620 0,105 -0,112 0,011 

45-54 -0,021 0,033 -0,630 0,530 -0,085 0,044 

55-64 0,039 0,037 1,050 0,296 -0,034 0,112 

65-74 0,158 0,046 3,460 0,001 0,068 0,247 

igual ou superior a 75 0,258 0,053 4,880 0,000 0,154 0,361 

Nível Educacional       

Sem nível escolaridade -0,038 0,027 -1,420 0,156 -0,090 0,015 

Educação primária -0,029 0,025 -1,180 0,237 -0,078 0,019 

Educação secundária -0,012 0,027 -0,450 0,651 -0,065 0,041 

Ensino superior referência      

Estatuto Ocupacional       

Empregado referência      

Desempregado 0,015 0,028 0,530 0,599 -0,040 0,070 

Reformado 0,047 0,023 2,090 0,036 0,003 0,092 

Sem actividade económica 0,008 0,053 0,150 0,878 -0,096 0,113 

Inactivo por doença 0,010 0,039 0,260 0,792 -0,066 0,087 

Nível económico       

Rendimento 0,004 0,011 0,330 0,741 -0,018 0,025 

Cobertura       

Beneficiário de REC -0,025 0,018 -1,350 0,177 -0,061 0,011 

Subsistema de saúde 0,035 0,017 2,110 0,035 0,003 0,068 

Seguro privado 0,009 0,023 0,370 0,708 -0,037 0,054 

Região       

Norte 0,020 0,021 0,960 0,335 -0,021 0,061 

Centro 0,008 0,021 0,380 0,702 -0,033 0,049 

Lisboa e Vale do Tejo referência      

Alentejo 0,002 0,021 0,110 0,915 -0,038 0,042 

Algarve -0,017 0,020 -0,860 0,389 -0,057 0,022 

Açores 0,051 0,023 2,170 0,030 0,005 0,096 

Madeira -0,007 0,024 -0,310 0,755 -0,054 0,039 

Modelo Probit - Log likelihood = -2080.4748; Pseudo R2 = 0.1412; AIC=4228.95; BIC= 4448.322 
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Mamografia 
 

Variáveis efeito marginal erro padrão z P>z 
Intervalo de 

Confiança(95%) 

Estado de saúde auto-avaliado       

Muito Bom referência      

Bom 0,010 0,039 0,260 0,798 -0,067 0,087 

Razoável 0,043 0,041 1,070 0,287 -0,036 0,123 

Mau 0,023 0,045 0,510 0,612 -0,066 0,112 

Muito Mau 0,023 0,054 0,430 0,668 -0,083 0,129 

Presença de doença crónica       

Número de doenças 0,032 0,005 6,530 0,000 0,022 0,041 

Limitações funcionais nos 15 dias 
anteriores 

      

Sem limitações referência      

1 a 4 dias com limitações 0,066 0,036 1,830 0,067 -0,005 0,137 

5 a 9 dias com limitações -0,056 0,051 -1,100 0,273 -0,155 0,044 

Mais de 10 dias com limitações -0,024 0,040 -0,600 0,552 -0,103 0,055 

Variáveis demográficas       

Idade (anos)       

18-24 referência      

25-34 0,175 0,063 2,790 0,005 0,052 0,298 

35-44 0,393 0,036 10,820 0,000 0,321 0,464 

45-54 0,565 0,023 24,340 0,000 0,520 0,611 

55-64 0,535 0,026 20,730 0,000 0,485 0,586 

65-74 0,389 0,038 10,270 0,000 0,315 0,463 

igual ou superior a 75 0,205 0,060 3,390 0,001 0,086 0,323 

Nível Educacional       

Sem nível escolaridade -0,063 0,040 -1,580 0,113 -0,142 0,015 

Educação primária -0,007 0,032 -0,210 0,830 -0,071 0,057 

Educação secundária 0,007 0,037 0,200 0,840 -0,065 0,080 

Ensino superior referência      

Estatuto Ocupacional       

Empregado referência      

Desempregado 0,002 0,038 0,050 0,959 -0,072 0,076 

Reformado -0,015 0,032 -0,470 0,637 -0,077 0,047 

Sem actividade económica 0,003 0,021 0,140 0,891 -0,038 0,043 

Inactivo por doença -0,063 0,055 -1,150 0,249 -0,171 0,044 

Nível económico       

Rendimento 0,039 0,014 2,820 0,005 0,012 0,065 

Cobertura       

Beneficiário de REC -0,034 0,032 -1,080 0,279 -0,096 0,028 

Subsistema de saúde 0,050 0,022 2,240 0,025 0,006 0,094 

Seguro privado 0,074 0,031 2,370 0,018 0,013 0,136 

Região       

Norte -0,014 0,028 -0,520 0,607 -0,068 0,040 

Centro -0,020 0,028 -0,720 0,472 -0,075 0,035 

Lisboa e Vale do Tejo referência      

Alentejo -0,035 0,028 -1,240 0,214 -0,090 0,020 

Algarve -0,143 0,027 -5,370 0,000 -0,195 -0,091 

Açores -0,211 0,026 -8,150 0,000 -0,262 -0,161 

Madeira -0,004 0,029 -0,130 0,893 -0,061 0,053 

Modelo Logit - Log likelihood = -1733.6982; Pseudo R2 =  0.2373; AIC=3531.396 ; BIC= 3726.66 
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Citologia 
 

Variáveis efeito marginal erro padrão z P>z 
Intervalo de 

Confiança(95%) 

Estado de saúde auto-avaliado       

Muito Bom referência      

Bom -   0,022 0,033 -   0,680 0,497 -   0,086 0,042 

Razoável 0,009 0,035 0,260 0,796 -   0,059 0,077 

Mau 0,009 0,041 0,210 0,835 -   0,073 0,090 

Muito Mau -   0,040 0,051 -   0,770 0,441 -   0,140 0,061 

Presença de doença crónica       

Número de doenças 0,021 0,005 4,230 - 0,011 0,031 

Limitações funcionais nos 15 dias 
anteriores 

      

Sem limitações referência      

1 a 4 dias com limitações 0,007 0,036 0,190 0,852 -   0,063 0,076 

5 a 9 dias com limitações -   0,002 0,051 -   0,050 0,962 -   0,102 0,097 

Mais de 10 dias com limitações 0,039 0,044 0,870 0,386 -   0,049 0,126 

Variáveis demográficas       

Idade (anos)       

18-24 referência      

25-34 0,200 0,037 5,420 - 0,128 0,273 

35-44 0,219 0,037 5,920 - 0,147 0,292 

45-54 0,169 0,038 4,490 - 0,095 0,242 

55-64 0,046 0,040 1,170 0,243 -   0,031 0,124 

65-74 -   0,138 0,044 -   3,170 0,002 -   0,224 -   0,053 

igual ou superior a 75 -   0,290 0,034 -   8,600 - -   0,356 -   0,224 

Nível Educacional       

Sem nível escolaridade -   0,118 0,037 -   3,170 0,002 -   0,190 -   0,045 

Educação primária -   0,043 0,028 -   1,540 0,122 -   0,099 0,012 

Educação secundária 0,036 0,032 1,120 0,264 -   0,027 0,100 

Ensino superior referência      

Estatuto Ocupacional       

Empregado referência      

Desempregado 0,028 0,033 0,860 0,389 -   0,036 0,093 

Reformado -   0,007 0,033 -   0,200 0,839 -   0,072 0,058 

Sem actividade económica -   0,000 0,019 - 1,000 -   0,037 0,037 

Inactivo por doença 0,090 0,056 1,610 0,108 -   0,020 0,200 

Nível económico       

Rendimento 0,060 0,013 4,680 0,0 0,035 0,085 

Cobertura       

Beneficiário de REC -   0,098 0,037 -   2,610 0,009 -   0,171 -   0,024 

Subsistema de saúde 0,028 0,021 1,330 0,183 -   0,013 0,069 

Seguro privado 0,130 0,031 4,200 - 0,069 0,190 

Região       

Norte 0,123 0,027 4,490 - 0,069 0,177 

Centro 0,009 0,026 0,330 0,742 -   0,043 0,060 

Lisboa e Vale do Tejo referência      

Alentejo -   0,161 0,025 -   6,380 - -   0,210 -   0,111 

Algarve -   0,026 0,026 -   0,990 0,324 -   0,077 0,025 

Açores -   0,168 0,024 -   6,970 - -   0,215 -   0,121 

Madeira -   0,018 0,028 -   0,660 0,512 -   0,072 0,036 

Modelo Logit - Log likelihood = -1656.1139 ; Pseudo R2 =  0.2425; AIC=3376.228; BIC= 3571.491 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 

 

                                                                                                                                                  

 
Controlo da hipertensão 
 

Variáveis efeito marginal erro padrão z P>z 
Intervalo de 

Confiança(95%) 

Presença de doença crónica             

Número de doenças 0,042 0,005 8,950 0,000 0,033 0,051 

Hipertensão arterial 0,046 0,022 2,120 0,034 0,003 0,089 

Diabetes 0,123 0,012 10,380 0,000 0,100 0,146 

Acidente Vascular Cerebral 0,012 0,054 0,220 0,828 -0,094 0,117 

Indice de Massa corporal 0,004 0,001 3,330 0,001 0,001 0,006 

Fumador -0,039 0,011 -3,760 0,000 -0,060 -0,019 

Variáveis demográficas             

Mulher 0,084 0,009 9,390 0,000 0,066 0,102 

Idade (anos)             

18-24 referência           

25-34 0,060 0,012 5,190 0,000 0,037 0,082 

35-44 0,109 0,011 10,000 0,000 0,088 0,131 

45-54 0,125 0,011 11,540 0,000 0,104 0,147 

55-64 0,134 0,011 11,970 0,000 0,112 0,156 

65-74 0,143 0,013 10,810 0,000 0,117 0,169 

igual ou superior a 75 0,142 0,014 10,000 0,000 0,114 0,169 

Nível Educacional             

Sem nível escolaridade -0,081 0,026 -3,160 0,002 -0,131 -0,031 

Educação primária -0,048 0,015 -3,220 0,001 -0,077 -0,019 

Educação secundária -0,016 0,017 -0,930 0,353 -0,048 0,017 

Ensino superior referência           

Estatuto Ocupacional            

Empregado referência           

Desempregado -0,025 0,019 -1,340 0,179 -0,061 0,011 

Reformado 0,062 0,022 2,770 0,006 0,018 0,105 

Sem actividade económica 0,009 0,012 0,710 0,475 -0,015 0,033 

Inactivo por doença 0,040 0,028 1,440 0,149 -0,014 0,095 

Nível económico             

Rendimento 0,031 0,007 4,590 0,000 0,018 0,045 

Cobertura             

Beneficiário de REC -0,018 0,027 -0,660 0,512 -0,071 0,035 

Subsistema de saúde -0,002 0,012 -0,200 0,839 -0,026 0,021 

Seguro privado 0,047 0,014 3,370 0,001 0,020 0,074 

Região             

Norte 0,011 0,015 0,750 0,455 -0,019 0,041 

Centro -0,001 0,016 -0,040 0,964 -0,031 0,030 

Lisboa e Vale do Tejo referência           

Alentejo 0,012 0,016 0,770 0,440 -0,019 0,043 

Algarve 0,008 0,015 0,540 0,588 -0,022 0,038 

Açores -0,023 0,016 -1,440 0,151 -0,055 0,008 

Madeira -0,019 0,016 -1,170 0,242 -0,050 0,013 

Modelo Logit - Log likelihood = -3140.9533; Pseudo R2 = 0.192 AIC=66343.907; BIC= 6560.017 
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Controlo do colesterol 
 

Variáveis efeito marginal erro padrão z P>z 
Intervalo de 

Confiança(95%) 

Presença de doença crónica             

Número de doenças 0,040 0,005 8,670 0,000 0,031 0,050 

Hipertensão arterial 0,113 0,021 5,380 0,000 0,072 0,154 

Diabetes 0,072 0,015 4,720 0,000 0,042 0,101 

Acidente Vascular Cerebral 0,083 0,042 1,960 0,049 0,000 0,167 

Indice de Massa corporal 0,005 0,001 3,940 0,000 0,002 0,007 

Fumador -0,043 0,014 -3,120 0,002 -0,070 -0,016 

Variáveis demográficas             

Mulher 0,072 0,011 6,430 0,000 0,050 0,093 

Idade (anos)             

18-24 referência           

25-34 0,064 0,018 3,510 0,000 0,028 0,100 

35-44 0,125 0,017 7,360 0,000 0,092 0,159 

45-54 0,178 0,017 10,720 0,000 0,145 0,210 

55-64 0,189 0,018 10,740 0,000 0,155 0,224 

65-74 0,200 0,020 9,910 0,000 0,161 0,240 

igual ou superior a 75 0,179 0,022 8,140 0,000 0,136 0,222 

Nível Educacional             

Sem nível escolaridade -0,090 0,027 -3,330 0,001 -0,143 -0,037 

Educação primária -0,046 0,019 -2,350 0,019 -0,084 -0,008 

Educação secundária 0,005 0,021 0,220 0,825 -0,037 0,046 

Ensino superior referência           

Estatuto Ocupacional            

Empregado referência           

Desempregado -0,014 0,024 -0,590 0,557 -0,061 0,033 

Reformado 0,076 0,025 3,060 0,002 0,027 0,124 

Sem actividade económica -0,014 0,016 -0,880 0,377 -0,045 0,017 

Inactivo por doença 0,099 0,033 3,020 0,003 0,035 0,164 

Nível económico             

Rendimento 0,049 0,009 5,610 0,000 0,032 0,066 

Cobertura             

Beneficiário de REC -0,048 0,026 -1,870 0,061 -0,099 0,002 

Subsistema de saúde 0,009 0,015 0,650 0,514 -0,019 0,038 

Seguro privado 0,056 0,018 3,060 0,002 0,020 0,092 

Região             

Norte -0,059 0,020 -3,010 0,003 -0,098 -0,021 

Centro -0,024 0,020 -1,220 0,224 -0,062 0,015 

Lisboa e Vale do Tejo referência           

Alentejo -0,103 0,020 -5,100 0,000 -0,143 -0,063 

Algarve -0,054 0,020 -2,710 0,007 -0,092 -0,015 

Açores -0,077 0,021 -3,760 0,000 -0,118 -0,037 

Madeira -0,010 0,020 -0,480 0,632 -0,048 0,029 

Modelo Logit - Log likelihood = -4489.8869; Pseudo R2 = 0.1212; AIC=9041.774; BIC= 9257.774 
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Consultas preventivas de estomatologia 
 

Variáveis efeito marginal erro padrão z P>z 
Intervalo de 

Confiança(95%) 

Presença de doença crónica             

Número de doenças 0,014 0,003 4,720 0,000 0,008 0,020 

Estado de saúde auto-avaliado       

Muito Bom referência      

Bom 0,013 0,015 0,860 0,387 -0,016 0,041 

Razoável 0,013 0,016 0,800 0,422 -0,018 0,044 

Mau 0,006 0,018 0,300 0,761 -0,030 0,042 

Muito Mau 0,008 0,024 0,350 0,727 -0,038 0,055 

Limitações funcionais nos 15 dias 
anteriores 

      

Sem limitações       

1 a 4 dias com limitações -0,005 0,020 -0,230 0,820 -0,043 0,034 

5 a 9 dias com limitações -0,021 0,033 -0,650 0,518 -0,086 0,044 

Mais de 10 dias com limitações 0,020 0,019 1,010 0,314 -0,019 0,058 

Variáveis demográficas             

Mulher 0,029 0,008 3,430 0,001 0,012 0,046 

Idade (anos)             

18-24 referência           

25-34 0,034 0,012 2,780 0,005 0,010 0,058 

35-44 0,048 0,011 4,230 0,000 0,026 0,071 

45-54 0,046 0,012 3,850 0,000 0,023 0,069 

55-64 0,044 0,013 3,540 0,000 0,020 0,069 

65-74 0,035 0,015 2,270 0,023 0,005 0,065 

igual ou superior a 75 0,033 0,016 2,120 0,034 0,003 0,063 

Nível Educacional             

Sem nível escolaridade -0,170 0,048 -3,510 0,000 -0,265 -0,075 

Educação primária -0,060 0,021 -2,900 0,004 -0,101 -0,020 

Educação secundária -0,005 0,027 -0,190 0,850 -0,058 0,048 

Ensino superior referência           

Estatuto Ocupacional            

Empregado referência           

Desempregado 0,009 0,017 0,510 0,607 -0,024 0,041 

Reformado 0,011 0,017 0,680 0,497 -0,021 0,044 

Sem actividade económica -0,004 0,012 -0,340 0,736 -0,027 0,019 

Inactivo por doença -0,018 0,031 -0,570 0,565 -0,078 0,043 

Nível económico             

Rendimento 0,034 0,007 4,820 0,000 0,020 0,048 

Cobertura             

Beneficiário de REC 0,006 0,016 0,410 0,685 -0,025 0,038 

Subsistema de saúde 0,018 0,011 1,580 0,114 -0,004 0,040 

Seguro privado 0,046 0,013 3,480 0,000 0,020 0,073 

Região             

Norte -0,003 0,014 -0,210 0,831 -0,031 0,025 

Centro 0,016 0,013 1,240 0,215 -0,010 0,042 

Lisboa e Vale do Tejo referência           

Alentejo 0,018 0,013 1,360 0,174 -0,008 0,044 

Algarve 0,028 0,012 2,320 0,020 0,004 0,052 

Açores -0,015 0,015 -0,980 0,326 -0,045 0,015 

Madeira -0,014 0,017 -0,820 0,411 -0,047 0,019 

Modelo Logit - Log likelihood =  -1507.957; Pseudo R2 =  0.0759; AIC=3081.914; BIC= 3300.621 
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5 Decomposição da desigualdade na utilização de medicamentos 

5.1 Introdução 

 
Os medicamentos são, actualmente, uma parte importante dos cuidados de saúde prestados e 

são também responsáveis pelos ganhos em saúde obtidos. Deste modo a iniquidade na 

utilização dos medicamentos a favor dos indivíduos de melhor nível socioeconómico, 

identificada no capítulo anterior, pode traduzir-se em iniquidade no estado de saúde e deve ser, 

por isso, evitada. Para tal, é importante identificar os factores que contribuem para esta 

iniquidade, o que constitui o principal objectivo deste capítulo.  

 

A análise dos factores que contribuem para a iniquidade na utilização de medicamentos tem 

sido um assunto pouco analisado, do ponto de vista empírico, quer em Portugal quer no 

contexto internacional, o que surpreende tendo em consideração a existência de características 

relacionadas com o sistema de prestação de cuidados que podem induzir iniquidades na 

utilização de medicamentos. 

 

Em Portugal esta análise assume particular importância, não só pela demonstração da existência 

de iniquidade, mas também pelas constantes alterações na política de saúde e, em particular, na 

política do medicamento sem que tenha ocorrido uma avaliação do impacto das medidas na 

consecução do princípio da equidade. De facto, nas últimas décadas, o aumento da utilização 

dos medicamentos conduziu ao crescimento acentuado da despesa pública no sistema de saúde 

português, com a implementação sucessiva de um conjunto de medidas de contenção de gastos, 

como alterações aos co-pagamentos, introdução do Sistema de Preços de Referência (SPR) ou a 

promoção do mercado de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM)1. As 

alterações ao nível da comparticipação traduziram-se num desvio dos encargos do Estado para 

os utentes, verificando-se, por exemplo, que a participação média do utente no custo dos 

medicamentos passou de 32% em 2000 para 37% em 20112.  

 

A participação privada no pagamento do medicamento e a existência de poucos mecanismos de 

isenção, conforme abordado no Capítulo 2, pode constituir uma barreira à utilização dos 

medicamentos no sistema de saúde português. Neste âmbito, Cabral e Silva3 num estudo sobre 

adesão à terapêutica em Portugal, por meio de entrevista, verificaram que os factores 

económicos foram uma das principais razões reportadas pelos inquiridos para a não adesão à 

terapêutica e que 25% da amostra reportou ter abdicado de comprar os medicamentos por não 

poder comportar os custos.  
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Para além da questão económica, algumas das medidas implementadas pressupõem que o 

indivíduo tenha um papel activo na relação médico - utente e esteja capacitado a fazer escolhas 

informadas no que respeita ao seu processo terapêutico. Por exemplo, no SPR caso o médico 

não prescreva um medicamento com um preço igual ou inferior ao preço de referência o 

encargo adicional é suportado pelo utente. Se este não tiver um papel activo na relação médico - 

utente e, por isso, não referir a preferência por um medicamento genérico, pode ficar sujeito a 

um encargo financeiro superior. Por outro lado, no SPR pressupõe-se também que o médico no 

seu papel de agência prescreve o medicamento mais adequado e acessível ao utente. 

 

A literatura passada em revista no Capítulo 3 indica também que existem outros atributos para 

além do rendimento4,5,6,7 que influenciam a utilização de medicamentos. Entre estes destacam-

se a influência dos seguros de saúde8,9,10,11 e de outras características como o nível 

educacional8,12,13,14, estatuto ocupacional15,16, sexo8,14,17 e idade18 embora, à excepção dos 

seguros de saúde, os efeitos tenham sido heterogéneos. Em alguns destes estudos, identificou-

se, igualmente, que os atributos socioeconómicos tinham efeito na utilização de apenas 

determinadas classes terapêuticas19. Por outro lado, demonstrou-se que, em alguns casos, as 

diferenças ocorriam no momento da prescrição, ou seja, para indivíduos com as mesmas 

características as prescrições diferiram em função do nível socioeconómico20,21.  

 

Contudo, na análise da influência dos factores sociais, como o nível educacional, rendimento ou 

a profissão, para além das diferentes características do sistema de prestação que podem estar 

associadas a essa utilização desigual (ex. o rendimento pode ter um efeito superior em países 

com um elevado peso da despesa privada), deve também ter-se em consideração a estrutura 

social do país. Neste âmbito, Portugal apresenta desigualdades sociais evidentes22 que, em 

associação com as características do sector do medicamento, podem potenciar iniquidades na 

utilização de medicamentos. Este facto é particularmente relevante no actual contexto de crise 

económica e social que pode agravar as desigualdades económicas e assim potenciar as 

iniquidades na utilização de cuidados de saúde. 

 

Face ao exposto, pretende-se com a presente análise explorar os factores associados à 

iniquidade socioeconómica na utilização de medicamentos em Portugal. Sumariamente, esta 

análise pretende responder a duas questões: Quais os factores que explicam a existência de 

iniquidade na utilização de medicamentos a favor dos mais ricos? E será que esses factores, 

assim como os valores de iniquidade, diferem quando se analisam grupos terapêuticos 

específicos ou outro tipo de medicamentos, como os não sujeitos a receita médica? 
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A resposta à primeira questão pretende identificar a contribuição de factores considerados 

injustos, como, por exemplo, o local de residência para o valor de iniquidade a favor dos mais 

ricos. Pretende, igualmente, testar se o valor de iniquidade varia quando se assumem diferentes 

perspectivas normativas sobre os factores que constituem fontes injustas de variação. Por 

exemplo, enquanto o estado de saúde é uma característica que a maioria dos indivíduos 

considera como uma fonte justa de variação - indivíduos mais doentes devem receber mais 

cuidados - existem outras variáveis que têm uma interpretação mais subjectiva e podem ser 

consideradas como fontes justas ou injustas de variação. Disso são exemplo as características 

demográficas, sexo e idade assim como factores relacionados com as preferências individuais. 

 

Já a segunda questão tem como principal objectivo avaliar se os valores de iniquidade, assim 

como as contribuições dos factores considerados justos e injustos, persistem quando se 

analisam grupos específicos de medicamentos. Esta questão assume particular importância 

porque existem diferenças nas características dos medicamentos, ao nível de preços e 

comparticipações, e das patologias, para os quais estes estão indicados, que podem influenciar o 

acesso. A percepção do benefício da utilização de medicamentos pode ser superior em doentes 

com patologias cuja sintomatologia se manifesta com maior severidade, como por exemplo a 

asma, e menor em doenças assintomáticas, como é o caso da osteoporose ou 

hipercolesterolémia, devido à falta de informação. Nesse caso a não utilização dos 

medicamentos reflecte uma iniquidade no sistema de prestação. Para além da utilidade 

percepcionada existem também diferenças nos preços e comparticipações, as quais podem, 

igualmente, condicionar a utilização. No SNS, e como foi referido no Capítulo 2, as 

comparticipações são, normalmente, atribuídas em função do grupo terapêutico. Por exemplo, 

os anti-diabéticos orais estão comparticipados pelo escalão A (actualmente comparticipados a 

90%) enquanto os anti-dislipidémicos estão comparticipados pelo escalão C (actualmente com 

uma taxa de comparticipação de 37%). As diferenças nos encargos para os utentes, por estarem 

associadas à capacidade de pagar, podem condicionar o acesso aos medicamentos.  

 

Adicionalmente, a análise dos factores que contribuem para a iniquidade na utilização de 

MNSRM assume particular pertinência tendo em consideração a actual promoção do mercado 

de MNSRM, com transferência de determinadas substâncias activas em determinadas dosagens 

de sujeitos para não sujeitos a receita médica, como uma estratégia de melhoria da 

acessibilidade aos medicamentos. A promoção de um mercado de MNSRM tem suporte na 

recente alteração ao Estatuto do Medicamento23, que preconiza a criação de uma subcategoria 
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de MNSRM, que, atendendo ao seu perfil de segurança ou às suas indicações, apenas devem ser 

dispensados em farmácias. 

 

Para a prossecução dos objectivos deste estudo aplicou-se o método da decomposição do índice 

de concentração da utilização. Este método assume que a iniquidade observada na utilização de 

medicamentos, resulta da combinação da desigualdade nos factores determinantes da utilização 

e da respectiva elasticidade24. Para além de identificar se a contribuição de cada factor decorre 

do efeito dessa variável na utilização dos cuidados de saúde, da desigualdade na distribuição 

dessa variável ou de ambos, este método, apresenta outras vantagens, como o facto de não ser 

necessário definir a priori quais as variáveis associadas à necessidade e quais as variáveis 

consideradas injustas que entram no cálculo do índice de iniquidade.  

 

Este capítulo está estruturado do seguinte modo: 

 

Na secção 5.2 descreve-se o modelo explicativo de utilização de medicamentos e a metodologia 

de decomposição do índice de concentração. Na secção 5.3 apresentam-se os resultados da 

decomposição da desigualdade na utilização de medicamentos sujeitos a receita médica e os 

desenvolvimentos posteriores: i) cálculo do índice de iniquidade assumindo diferentes 

pressupostos normativos de fontes justas de variação e ii) aplicação do método da 

decomposição na amostra de indivíduos que consultaram um médico nos três meses anteriores 

à aplicação do questionário. A secção de resultados termina com a aplicação desta metodologia 

a determinadas classes terapêuticas assim como aos medicamentos não sujeitos a receita 

médica. Na última secção é efectuada uma discussão desses resultados e quais as possíveis 

implicações para a política de saúde. 

 

5.2 Métodos 

 

Os objectivos principais deste estudo consistiram em identificar os factores que contribuíram 

para a iniquidade a favor dos mais ricos na utilização de MSRM e MNSRM e analisar se o padrão 

de iniquidade se mantém na análise a grupos terapêuticos específicos. 
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Para a prossecução destes objectivos foi aplicado o método da decomposição do índice de 

concentração, conforme proposto por Wagstaff, Van Doorslaer e Watanabe25, e que inclui as 

seguintes etapas: 

 

i) Desenvolvimento de um modelo empírico de utilização com base nos determinantes 

da procura de medicamentos; 

ii) Identificação das variáveis associadas à necessidade de medicamentos - 

consideradas como fontes justas ou legítimas de variação – e das variáveis 

consideradas como não associadas à necessidade - fontes injustas de variação da 

utilização dos medicamentos;  

iii) Identificação da contribuição das variáveis injustas na iniquidade através do método 

da decomposição do índice de concentração. 

 

5.2.1 Fonte de dados 

 

Para análise da utilização de medicamentos utilizou-se o 4º Inquérito Nacional de Saúde (INS), 

aplicado entre Fevereiro de 2005 e Janeiro de 2006 em Portugal Continental e nas Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira. O 4.º INS, assim como as variáveis de interesse para o 

estudo da equidade na utilização de medicamentos, já foram descritos no Capítulo 4. Salienta-

se, aqui, que a amostra final em estudo é constituída por 33 027 indivíduos com idade superior a 

18 anos, representativos da população portuguesa não institucionalizada. 

 

5.2.2 Método de Decomposição do Índice de Concentração 

 

Na continuidade dos métodos baseados nos índices de concentração aplicados no capítulo 

anterior, neste estudo vai-se decompor o índice de concentração da utilização de 

medicamentos.  

 

Como explicado no Capítulo 4, o índice de concentração (equação 1) apresenta a distribuição da 

utilização na população, indexada a uma variável socioeconómica, neste caso, o rendimento. Ou 

seja, reflecte a desigualdade socioeconómica na utilização de cuidados de saúde. 

 

2	��� ���
	 
 = � + ��� + �			(equação 1) 
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Nesta equação ri corresponde à ordenação relativa (fractional rank) ocupada pelo indivíduo � na 

distribuição do rendimento e é obtido através da fórmula �/N, em que � =1 no indivíduo mais 

pobre e �=N no mais rico26. No termo do lado esquerdo da equação 1 ��� é a variância da 

ordenação relativa (fractional rank) e μ  é a média de �, que corresponde à utilização de 

medicamentos. No lado direito da equação, ��  corresponde à ordenação relativa de � e o 

coeficiente �  representa o grau de desigualdade na distribuição da utilização de cuidados de 

saúde, ou seja, corresponde ao índice de concentração. 

 

Com base no índice de concentração, a equidade na prestação pode ser avaliada através do 

índice de iniquidade, que efectua a comparação entre as distribuições socioeconómicas da 

utilização e da necessidade.  

 

Índice	de	Iniquidade = IC� !"!#$çã'	 	− 		 IC)*+*,,!-$-*	 

 

De acordo com o método da padronização indirecta a necessidade corresponde à utilização 

esperada (�*), i.e, à utilização que o indivíduo � teria recebido se tivesse sido tratado como os 

outros indivíduos com as mesmas necessidades são, em média, tratados pelo sistema de saúde. 

O índice de iniquidade na prestação é, nestes casos, obtido através da comparação entre a 

distribuição da utilização observada (�) e a utilização esperada (�*) (equação 2). O coeficiente 

β  representa o índice de iniquidade na distribuição da utilização de medicamentos.  

 

2	��� ���
	 − ��∗

	∗	
 = �∗∗ + ���∗∗ + �∗∗(equação 2) 

 

 

Em alternativa, o índice de iniquidade pode ser calculado através do método da decomposição 

do índice de concentração, proposto por Wagstaff et al
25. Com este método, o IC da utilização, 

que reflecte a distribuição socioeconómica da utilização, é decomposto nos diferentes factores 

que contribuíram para essa distribuição. A desigualdade na utilização dos cuidados atribuível às 

variáveis que não reflectem a necessidade – variáveis injustas - é considerada iníqua. 

 

A decomposição do IC assenta na combinação dos efeitos dos determinantes da utilização de 

medicamentos com os dados sobre a distribuição socioeconómica dos mesmos, obtidos através 

do cálculo do IC de cada determinante25. Assim, o método da decomposição envolve duas 
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etapas: i) especificação do modelo de utilização de medicamentos e ii) cálculo do IC para cada 

um dos factores incluídos no modelo explicativo. 

 

Neste âmbito, considera-se um modelo como o apresentado na equação 3, em que � 

corresponde à utilização de medicamentos do indivíduo �, Xj são as / variáveis explicativas e � é 

o termo de erro. 

 

�� = 	� + ∑ �121�1 + ��  (Equação 3) 

 

No âmbito de uma relação linear entre � e 2, o IC de � (IC�) pode ser escrito como a soma das 

contribuições de 2 para a desigualdade na utilização de medicamentos (�), conforme expresso 

na equação 4.  

 

34�� =	∑ 567897�
	 :1 341	 +	;<=>

	   (Equação 4) 

  

Nesta equação, μ é a média de �, 291	é a média de cada factor determinante, 341	é o índice de 

concentração de cada 21	 e GIC@   é o índice de concentração generalizado do termo de erro ε! .  
 

Salienta-se que no contexto de um modelo não linear, utilizado frequentemente quando se lida 

com dados de utilização de cuidados de saúde, não se pode aplicar directamente a equação 4. 

No caso de modelos não lineares Van Doorslaer et al
24 referem que a utilização dos efeitos 

parciais em vez dos coeficientes aproxima a decomposição de um modelo linear (equação 5). 

 

34�� =	∑ B67C	8D 7�
	 E1 341	 +	;<=>

	     (Equação 5) 

 

Nesta equação �1F 
representa os efeitos parciais de cada variável 2 e G34@ é o índice de 

concentração do termo de erro, o qual inclui também os erros de aproximação ao modelo linear. 

 

Como se pode observar na equação 5, o IC é decomposto em duas partes: a primeira parte 

∑ B67C	8D 7�
	 E1 341	corresponde ao somatório das contribuições de cada factor determinante. A 

contribuição de cada factor resulta da combinação da elasticidade de � com respeito a 2  

B67C	8D 7�
	 E	com o IC de cada variável explicativa. A segunda parte G34@ H⁄ 	corresponde à 
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desigualdade associada a factores que não foram incluídos no modelo explicativo assim como a 

erros de aproximação ao modelo linear. 

 

Assim, este método permite identificar se a contribuição de cada factor decorre do efeito dessa 

variável na utilização dos cuidados de saúde, da desigualdade na distribuição dessa variável ou 

de ambos os factores24,25,27. 

 

Para ilustrar o acima exposto, consideremos o exemplo da variável nível educacional. A 

contribuição relativa a ter um grau superior de ensino deriva do efeito que essa variável tem na 

utilização de medicamentos, da proporção de pessoas com nível de educação superior e da 

distribuição socioeconómica deste atributo (IC). Se possuir um nível de escolaridade superior 

tiver uma elasticidade positiva na utilização de medicamentos mas este atributo estiver 

uniformemente distribuído na população (IC≈0), a contribuição desta categoria para a iniquidade 

é reduzida. Contudo, se ter um grau superior de ensino estiver desigualmente distribuído na 

população, por exemplo, mais concentrado nos mais ricos (0<IC<1), a contribuição será positiva, 

i.e., aumenta a iniquidade a favor dos mais ricos. 

 

O método da decomposição da desigualdade, para além de identificar a contribuição de cada 

factor, apresenta outras vantagens, como o facto de não ser necessário definir a priori quais as 

variáveis consideradas justas e injustas que entram no cálculo do índice de iniquidade24,25, as 

quais dependem de escolhas normativas. 

 

5.2.3 Modelo empírico 

 
 
Com base nos estudos incluídos na revisão da literatura constante do Capítulo 3, que 

identificaram atributos associados à utilização de medicamentos, e também considerando a 

estrutura do sector do medicamento em Portugal (Capítulo 2), desenvolveu-se um modelo 

empírico a aplicar ao presente trabalho, já apresentado no Capítulo 4. 
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5.2.3.1 Variável dependente 

 

Utilização de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

A principal variável em estudo corresponde à utilização de MSRM e resulta da resposta à 

seguinte questão: “Tomou algum medicamento prescrito (incluindo contraceptivos orais ou 

hormonas, medicamentos tópicos, injecções ou vacinas) nas duas últimas semanas?”. É uma 

variável binária que assume o valor 1, quando o indivíduo reportou ter utilizado MSRM, no 

período de referência do 4.º INS, e o valor 0 quando tal não ocorreu. 

 

5.2.3.2 Variáveis Explicativas 

 

Estado de saúde 

No modelo de regressão incluiu-se um conjunto de variáveis que reflectem o estado de saúde do 

indivíduo e que foram associadas em estudos anteriores à utilização de medicamentos.  

 

Neste âmbito foi considerado um indicador correspondente ao número de doenças crónicas 

auto-reportadas que permite, assim, diferenciar o nível de morbilidade. Outra variável 

importante para a avaliação da severidade da doença e, consequentemente, do nível de 

necessidade corresponde ao número de dias com actividade limitada. Foram incluídas as 

seguintes categorias: sem limitações, com limitações ligeiras (entre 1 e 4 dias), limitações 

moderadas (entre 5 e 9 dias) e limitações severas (mais de 10 dias). Por último, e com o intuito 

de obter uma avaliação mais completa da necessidade de cuidados de saúde, incluiu-se, 

igualmente, o estado de saúde auto-avaliado (muito bom, bom, razoável, mau e muito mau).  

 

Variáveis demográficas 

No modelo foram incluídas variáveis relativas ao sexo e escalão etário dos indivíduos (18-24; 25-

34; 35-44; 45-54; 55-64; 65-74 e maiores que 75 anos). 

 

Nível educacional e estatuto ocupacional 

Como anteriormente referido, factores como o nível educacional podem afectar o modo como 

os doentes percepcionam os benefícios da adesão à terapêutica prescrita e podem, por outro 

lado, ter influência na relação médico – doente e deste modo afectar a prescrição médica. Os 

indivíduos da amostra foram agrupados nas seguintes categorias: sem nível de escolaridade, 

escolaridade básica (quatro anos), ensino secundário (até 12 anos) e ensino superior. 
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Do mesmo modo, o estatuto ocupacional demonstrou ter efeito na utilização de 

medicamentos8,15,16 e, por isso, consideraram-se no modelo cinco classes: empregado, 

desempregado, reformado, inactivo por doença e inactivo economicamente, englobando esta 

última categoria as “donas de casa” (terminologia adoptada pelo INE no 4.º INS). 

 

Rendimento 

Na maioria dos estudos já efectuados o rendimento do indivíduo demonstrou estar associado à 

utilização dos medicamentos4,5,6,7,19,21. No 4.º INS o rendimento reportado correspondia ao do 

agregado familiar. Para obter os dados individuais foi necessário ajustar o mesmo para o 

tamanho e composição do agregado familiar com recurso a escalas de equivalência, como 

explicado no Capítulo 4. 

 

Beneficiário de comparticipação acrescida do Estado 

Para além do rendimento incluiu-se, no modelo, uma variável – Beneficiário de Regime de 

Comparticipação Especial (REC) - para os indivíduos com rendimento mensal inferior ao salário 

mínimo. Estes indivíduos têm um benefício adicional de 15% na comparticipação do Estado nos 

medicamentos e este facto pode ter efeito na utilização de medicamentos. 

 

Seguros de saúde e subsistemas de saúde 

Estudos já efectuados demonstraram que indivíduos cobertos por seguros de saúde tendem a 

utilizar mais medicamentos que os não cobertos, após padronização para as variáveis de 

necessidade8-11. Por este motivo incluíram-se duas variáveis: cobertura por seguros de saúde 

privados e cobertura por subsistemas públicos ou privados. Para além de um acesso facilitado às 

consultas médicas, através do sector convencionado, alguns beneficiários de subsistemas de 

saúde públicos, como o subsistema das Forças Militares e Militarizadas, tinham em 2005 uma 

cobertura adicional do co-pagamento requerido na aquisição de medicamentos.  

 

Local de residência 

O local de residência tem também efeito na utilização de medicamentos por expressar, entre 

outros factores, a oferta de cuidados. Considerou-se no modelo informação relativa às cinco 

regiões de Portugal Continental e às duas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Embora 

se saiba que existem disparidades na distribuição de serviços de saúde, dentro de cada região de 

saúde, com influência quer no acesso aos médicos quer no acesso às farmácias, não é possível 

com os dados disponíveis no 4.º INS utilizar informação geográfica mais desagregada.  
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Assim, o modelo empírico adoptado estabelece que a utilização (�) do indivíduo � depende das 

variáveis de estado de saúde (J), demográficas (K), de educação e estatuto ocupacional (L), de 

rendimento e outras variáveis relacionadas com a capacidade de pagar (�) e relacionadas com o 

local de residência (M). 
 

�� = � +	N�O2�,O
O

+	N�Q2�,Q
Q

+	N�R2�,R
R

+	N��2�,�
�

+ N�S2�,S
S

+	�� 

 

5.2.3.3 Aspectos Normativos 

 

Nem todas as desigualdades na utilização de medicamentos reflectem a existência de 

iniquidades. Apenas as desigualdades ou variações sistemáticas na utilização que estejam 

associadas a variáveis consideradas injustas são iníquas. Deste modo, a iniquidade é um conceito 

normativo e dependente do que a sociedade, ou o indivíduo, considera ser uma fonte injusta ou 

ilegítima de variação da utilização28,29,30. Por este motivo, é importante definir o enquadramento 

normativo que se adoptou neste estudo. 

 

Embora seja aceite, e é consensual na maioria das sociedades, que a utilização depende do 

estado de saúde, existem outras características que podem ser objecto de diferentes posições 

normativas. Enquadram-se nesta área as variáveis demográficas ou as relacionadas com as 

preferências individuais ou estilos de vida adoptados. 

 

Por exemplo, a idade e o sexo têm sido variáveis frequentemente incluídas no vector da 

necessidade de cuidados. De facto, é legítimo que as pessoas mais velhas, devido ao seu pior 

estado de saúde e maior dificuldade em recuperar o estado saudável, utilizem mais 

medicamentos relativamente aos mais jovens. No entanto, estas variáveis também podem ser 

consideradas injustas se as encararmos sob outro ponto de vista: se os idosos utilizarem menos 

medicamentos porque são discriminados no momento da prescrição então a variação na 

utilização é injusta e por isso iníqua. Alguns estudos na área da doença cardiovascular31,32 

apontam neste sentido e referem que, para idênticas necessidades, os mais idosos têm uma taxa 

de prescrição de medicamentos inferior à dos restantes adultos.  
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O nível educacional é também uma variável que pode ser considerada sob diferentes 

perspectivas normativas: pode traduzir preferências informadas do indivíduo, associadas à 

percepção do benefício atingido com a utilização de cuidados de saúde. Nesse caso, as variações 

resultantes dessas opções individuais são consideradas justas. Mas, caso as opções pela não 

utilização sejam decorrentes de iliteracia em saúde, associada ao nível socioeconómico, então 

essas variações são consideradas injustas. 

 

De modo análogo, o estatuto ocupacional pode traduzir a disponibilidade e facilidade do 

indivíduo para aceder aos serviços de saúde, quer pelo factor tempo quer pelo rendimento 

associado ao estatuto. Nestes casos, o estatuto ocupacional é considerado uma fonte de 

variação injusta. Porém, estas variáveis também podem ser englobadas nas fontes justas, se 

considerarmos que os reformados, os não activos por motivo de doença ou as pessoas que 

trabalham em casa, não estão activos profissionalmente porque apresentam um pior estado de 

saúde.  

 

A cobertura por seguro de saúde pode ter também mais do que uma interpretação. Pode 

reflectir uma maior capacidade económica em adquirir seguro privado que garante maior 

facilidade de acesso aos cuidados de saúde ou pode reflectir um maior grau de necessidade, que 

conduziu o indivíduo a fazer o investimento num seguro de saúde. Neste último caso a variação 

resultante da cobertura por seguro privado pode não ser considerada iníqua. 

 

Já as variáveis relacionadas com a capacidade de pagar, como o rendimento, assim como o local 

de residência, que traduz a oferta de cuidados de saúde na região, são encaradas pela maioria 

dos indivíduos como fontes injustas de variação na utilização, para idênticas necessidades.  

 

Existe ainda outro componente do modelo explicativo da utilização - a contribuição dos resíduos 

G34@ H⁄  - ao qual deve ser atribuído um valor normativo. Os resíduos correspondem à variação 

não explicada pelo modelo e são habitualmente considerados na componente de fontes de 

variação injusta. Mas como podem englobar necessidades não expressas pelas variáveis 

incluídas no modelo podem, nesse caso, ser variações consideradas como justas. Esta 

abordagem foi também considerada por Bago D’Uva et al
33, que efectuaram o cálculo dos 

índices de iniquidade na utilização de consultas aplicando a abordagem convencional e uma 

abordagem, designada, conservadora, em que os resíduos são incluídos nas medidas de 

necessidade.  
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Face ao exposto é necessário explicitar a posição sobre quais os factores que se consideram 

constituírem fontes injustas de variação. Esta posição deve também basear-se no 

enquadramento normativo da política de saúde em Portugal34. De acordo com a Constituição 

Portuguesa35, a Lei do Serviço Nacional de Saúde de 197936 e a Lei de Bases da Saúde37 existem, 

entre outros, dois atributos populacionais em relação aos quais não deve existir discriminação 

no acesso - a situação económica dos cidadãos e o local onde vivem38.  

 

Tendo isto em consideração, assim como a literatura revista, considera-se que os indicadores de 

estado de saúde e as variáveis demográficas reflectem a necessidade e são, por isso, fontes 

justas de variação (21). Ao invés, considera-se que o nível educacional, estatuto ocupacional, 

rendimento, cobertura, local de residência e os resíduos não reflectem a necessidade de 

medicamentos e são fontes injustas de variação (2�T1).  

 

Assim, a desigualdade na utilização do medicamento foi decomposta na contribuição das 

variáveis consideradas justas (21) e das variáveis consideradas injustas (2�T1), conforme 

apresentado na equação 7: 

 

34�� =	∑ B67C	8D 7,�
	 E1 341	 +	∑ B6�U7C 	8D �U7,�

	 E�T1 34�T1	 +	;<=>
	     (Equação 7) 

 

 

A iniquidade corresponde ao índice de concentração da utilização de medicamentos (34�) 

subtraído do valor da contribuição das variáveis associadas à necessidade e por isso 

consideradas justas ∑ B67C	8D 7,�
	 E1 341	. 

 
Pese embora este pressuposto normativo, testaram-se, igualmente, outras abordagens de modo 

a aferir o impacto nos valores empíricos dos índices de iniquidade decorrente de diferentes 

pressupostos normativos. Neste âmbito foram considerados os seguintes cenários alternativos: 

 

- Cenário A, em que se considerou que os resíduos correspondem a necessidades não 

mensuráveis pelas variáveis inseridas no modelo e que a sua contribuição na desigualdade deve 

ser considerada como uma fonte legítima de variação.  

 

- Cenário B, em que se consideraram apenas os indicadores relativos ao estado de saúde como 

fonte legítima de variação e excluíram-se as variáveis relativas à idade e sexo. Na maioria dos 
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estudos sobre equidade na prestação de cuidados de saúde24-27, os factores demográficos têm 

sido incluídos no vector de morbilidade, com o intuito de melhor caracterizar o nível de 

morbilidade, com base na relação entre a prevalência e severidade da doença com o sexo e a 

idade. No entanto, as variáveis demográficas são também variáveis de caracterização social e 

podem em si constituir fontes de iniquidade.  

 

- Cenário C, em que se adoptou uma perspectiva mais abrangente e se considerou que, para 

além dos indicadores de estado de saúde e resíduos, também as variáveis relacionadas com a 

demografia, nível educacional e estatuto ocupacional reflectem as preferências dos indivíduos e 

devem, por isso, ser incluídas como fontes justas ou legítimas de variação.  

 

5.2.3.3.1 Grupos de medicamentos específicos 

 
Para além do indicador global de utilização de MSRM, pretendeu-se, neste estudo, analisar se 

existiam diferenças entre grupos terapêuticos, que são comummente utilizados na população 

portuguesa, mas que apresentam diferenças entre si quer nas características da doença quer nos 

encargos para os utentes. Adicionalmente, analisou-se a contribuição dos factores associados à 

iniquidade na utilização de MNSRM devido à transferência de alguns MSRM para o mercado de 

venda livre.  

 

Grupos terapêuticos 

Entre grupos terapêuticos existem diferenças significativas nos preços e comparticipações dos 

medicamentos39 que resultam em diferentes pesos na despesa privada dos utentes. Por outro 

lado, existem diferenças entre as características das patologias que podem condicionar a 

procura de medicamentos.  

 

A selecção das classes terapêuticas baseou-se na prevalência da utilização na população 

portuguesa39, na patologia para os quais são indicados (ex. patologias com sintomatologia mais 

evidente, como a asma, e outras cuja sintomatologia pode não ser tão evidente para a pessoa 

como a osteoporose) e também nos encargos para os utentes39. Por exemplo, em Portugal, no 

ano de 2005 os anti-diabéticos orais estavam comparticipados a 100% e o utente não tinha 

qualquer tipo de co-pagamento. Ao invés, os anti-dislipidémicos estavam comparticipados em 

apenas 40% e, em média, o utente pagava cerca de 20 euros por embalagem39. Com base nestes 

critérios foram seleccionadas cinco classes terapêuticas utilizadas no tratamento de patologias 
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crónicas: anti-hipertensivos, anti-asmáticos, anti-diabéticos, anti-dislipidémicos e medicamentos 

para o tratamento da osteoporose. 

 

Para a análise da equidade na utilização destas classes terapêuticas seleccionaram-se os grupos 

que reportaram ter a doença ou no caso da osteoporose as mulheres com mais de 44 anos. No 

grupo das variáveis associadas à necessidade considerou-se para cada doença a idade, sexo, 

estado de saúde auto-avaliado, limitações funcionais e número de co-morbilidades assim como 

alguns factores de risco, que constam da Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 - Grupos de doença 

Patologia População em estudo Variáveis de necessidade 

Diabetes Indivíduos que reportaram ter diabetes 

Hipertensão Arterial 
Insuficiência Renal 
Retinopatia 
Obesidade 
Episódio de mau-estar devido a problemas endócrinos 

Asma Indivíduos que reportaram ter asma 

Enfisema 
Episódio de mau-estar devido a problemas respiratórios 
Número de idas à urgência devido a crise asmática 
Problema nos últimos 12 meses 

Hipertensão 
Indivíduos com histórico de doença 
cardiovascular 

Hipertensão Arterial 
Obesidade 
Diabetes 
Enfarte do Miocárdio 
Episódio de mau-estar devido a problemas circulatórios 

Dislipidémias 
Indivíduos com histórico de doença 
cardiovascular 

Diabetes 
Obesidade 
Hipertensão Arterial 
Enfarte do Miocárdio 
Episódio de mau-estar devido a problemas circulatórios 

Osteoporose Mulheres com mais de 44 anos 
Osteoporose 
Baixo peso 

 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

No que concerne aos MNSRM a variável em estudo reporta-se à questão: “Durante estas duas 

semanas tomou medicamentos (incluindo vitaminas e minerais) não receitados por um 

médico?” 

 

5.2.4 Modelo Estatístico 

 

Para avaliar o efeito das variáveis explicativas foi necessário especificar o modelo estatístico de 

utilização de medicamentos de acordo com a estrutura dos dados em análise. Em qualquer uma 

das análises incluídas neste estudo a variável dependente (�) é uma variável binária, assumindo 
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o valor de 1, se o indivíduo utilizou medicamentos ou consultas e 0 se não utilizou. Se a variável 

� depende de um conjunto de variáveis explicativas 2 então a estimativa condicional de � dado 

2 é: 

 

VW�|2Y = Z�[\	W� = 1|2Y = 	^W2Y 

  

Onde E[ ],  Prob (.) e F() indicam, respectivamente, o valor esperado, a probabilidade e a forma 

funcional do modelo26. No caso das variáveis em estudo, a forma funcional do modelo deve 

assegurar que os valores estimados encontram-se dentro do intervalo (0,1). Para este efeito as 

formas funcionais mais comuns são a distribuição normal cumulativa, que dá o modelo probit, e 

a distribuição logística cumulativa, que dá o modelo logit. Assim, avaliaram-se as seguintes 

formas funcionais: 

 

• Função logit              Ϝ	W_�Y = R`aW`bY
cdR`aW`bY  

 

• Função probit            Ϝ	W_�Y = ΦW_�Y 

 

Em ambos os casos as estimativas são efectuadas pelo método da máxima verosimilhança. Para 

a probabilidade de utilização dos MSRM o modelo logit foi o mais adequado e para os MNSRM o 

modelo probit apresentou a melhor especificação. Para interpretar os efeitos quantitativos das 

variáveis nos modelos logit e probit estimaram-se os efeitos marginais40. 

 

5.3 Resultados 

 

O cálculo do índice de concentração (IC) e do índice de iniquidade demonstra que embora a 

utilização de medicamentos se concentre nos indivíduos de menor rendimento (índice de 

concentração = -0,021), os mais ricos, perante idênticas necessidades, apresentaram uma maior 

probabilidade de utilizar MSRM (índice de iniquidade = 0,024) (Tabela 5.2).  

 
 

Tabela 5.2 - Índice de concentração da utilização e índice de iniquidade na utilização 

Utilização de Medicamentos 
Índice de concentração  

(Intervalo confiança a 95%) 

Índice de iniquidade  

(Intervalo confiança a 95%) 

MSRM -0,021 (-0,026; -0,015) 0,024 (0,019; 0,029) 
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Neste estudo o principal objectivo foi aprofundar a análise dos factores associados a este valor 

de iniquidade através do método da decomposição do IC. Como referido na metodologia, a 

contribuição de cada variável para a desigualdade na utilização dos medicamentos depende da 

elasticidade dessa variável na utilização de medicamentos e do respectivo IC. Assim, 

apresentam-se primeiro os dados relativos à elasticidade (Tabela 5.3), de seguida os dados da 

distribuição socioeconómica, expressos pelos IC (Tabela 5.4) e, por último, a contribuição para a 

iniquidade que resulta da combinação destes dois factores (Tabela 5.5). 

 

Na tabela 5.3 a elasticidade foi estimada com base na média, que reflecte a preponderância da 

variável na população, e no efeito dessa variável na utilização, indicado pelos efeitos marginais 

do modelo logit. A categoria de referência correspondeu ao indivíduo do sexo masculino, com 

idade entre 25 e 34, com nível de educação superior, empregado e a viver na região de Lisboa e 

Vale do Tejo. 

 

Comparativamente à categoria de referência, destacam-se as elasticidades positivas do estado 

de saúde auto-avaliado, do índice de co-morbilidades, do sexo feminino (+0,153) e dos mais 

idosos, em particular dos pertencentes ao grupo etário 65-74 anos (+0,024). Apesar do auto-

reporte de limitações funcionais terem efeitos marginais elevados na probabilidade de utilizar 

medicamentos, a prevalência na população é reduzida, pelo que a elasticidade não foi muito 

elevada. 

 

No que respeita às variáveis consideradas como fontes injustas de variação existe uma forte 

elasticidade do rendimento. Comparativamente aos indivíduos com nível de educação superior, 

as restantes categorias apresentaram elasticidade negativa na utilização, particularmente os 

indivíduos sem nível de escolaridade (-0,020) ou com apenas quatro anos de escolaridade (-

0,021). Quanto ao estatuto ocupacional as elasticidades são reduzidas, à excepção do estatuto 

de reformado que apresenta uma elasticidade positiva (+0,025). 
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Tabela 5.3 - Elasticidade das variáveis explicativas da utilização de MSRM 

Variáveis 
Efeitos 

Marginais 
Média Elasticidade Variáveis 

Efeitos 
Marginais 

Média Elasticidade 

Utilização de MSRM nas 2 semanas 
anteriores 

0,587      

Auto-reporte do estado de saúde Nível educacional 

Muito Bom Referência  
Sem nível 
escolaridade 

-0,075 0,157 -0,020 

Bom 0,037 0,327 0,020 Educação primária -0,020 0,618 -0,021 

Razoável 0,128 0,405 0,088 Educação secundária -0,004 0,121 -0,001 

Mau 0,193 0,155 0,051 Ensino superior Referência  

Muito Mau 0,177 0,046 0,014 Estatuto Ocupacional 

Presença de doença crónica Empregado Referência  

Número de doenças 0,101 1,518 0,260 Desempregado 0,019 0,045 0,001 

Limitações funcionais nos 15 dias anteriores Reformado 0,061 0,240 0,025 

Sem limitações Referência  
Sem actividade 
económica 

0,000 0,163 0,000 

1 a 4 dias com limitações 0,137 0,044 0,010 Inactivo por doença 0,057 0,025 0,002 

5 a 9 dias com limitações 0,149 0,017 0,004 Variáveis associadas ao nível económico 

Mais de 10 dias com 
limitações 

0,123 0,038 0,008 Rendimento 0,032 6,141 0,335 

Variáveis demográficas Cobertura 

Sexo masculino Referência  Beneficiário de REC 0,000 0,163 0,000 

Sexo feminino 0,171 0,524 0,153 Subsistema de saúde -0,010 0,187 -0,003 

Grupos Etários (anos)    Seguro privado 0,013 0,075 0,002 

18-24 Referência  Região    

25-34 0,016 0,142 0,004 Norte 0,006 0,149 0,002 

35-44 -0,012 0,170 -0,004 Centro 0,036 0,146 0,009 

45-54 0,004 0,172 0,001 Lisboa e Vale do Tejo Referência  

55-64 0,037 0,154 0,010 Alentejo -0,025 0,148 -0,006 

65-74 0,093 0,150 0,024 Algarve -0,005 0,149 -0,001 

>=75 0,114 0,108 0,021 Açores 0,018 0,137 0,004 

    Madeira -0,029 0,128 -0,006 

Os valores com significância estatística (p<0,05) estão sombreados a negrito 

 

Na Tabela 5.4 apresentam-se os valores das desigualdades na distribuição indexada ao 

rendimento das variáveis incluídas no modelo explicativo, expressas pelo respectivo IC. As 

categorias relativas a um mau estado de saúde concentram-se, na sua maioria, nos mais pobres, 
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sendo isto mais evidente no estado de saúde auto-avaliado. De igual modo, as mulheres e os 

mais idosos também se concentram nos grupos de menor rendimento. Já um bom ou muito bom 

estado de saúde auto-avaliado está claramente concentrado nos mais ricos. 

 

Tabela 5.4 - Índice de Concentração das variáveis explicativas 

Variáveis Índice de Concentração 

 

Variáveis Índice de Concentração 

Variáveis demográficas  Nível educacional  

Sexo masculino 0,021 Sem nível escolaridade -0,378 

Sexo feminino -0,019 Educação primária -0,050 

Grupos etários (anos)  Educação secundária 0,256 

18-24 -0,029 Ensino superior 0,572 

25-34 0,095 Estatuto Ocupacional  

35-44 0,051 Empregado 0,122 

45-54 0,098 Desempregado -0,245 

55-64 0,042 Reformado -0,098 

65-74 -0,113 Sem actividade económica -0,141 

>=75 -0,236 Inactivo por doença -0,282 

Estado de saúde auto-avaliado Variáveis associadas ao nível económico 

Muito Bom 0,211 Rendimento 0,065 

Bom 0,164 Cobertura  

Razoável -0,044 Beneficiário do REC -0,477 

Mau -0,229 Subsistema de saúde 0,439 

Muito Mau -0,308 Seguro privado 0,482 

Presença de doença crónica Região  

Número de doenças -0,063 Norte -0,024 

Limitações funcionais nos 15 dias anteriores 
Centro -0,081 

Lisboa e Vale do Tejo   

sem limitações 0,010 Alentejo -0,014 

1 a 4 dias com limitações -0,031 Algarve 0,063 

5 a 9 dias com limitações -0,143 Açores -0,029 

Mais de 10 dias com 
limitações 

-0,108 Madeira -0,060 

Os valores com significância estatística (p<0,05) estão sombreados a negrito 

 

É, igualmente, evidente a distribuição desigual das variáveis socioeconómicas. Os indivíduos sem 

qualquer nível de escolaridade completo, os desempregados, os indivíduos sem actividade 

económica ou inactivos por doença concentram-se fortemente nos mais pobres. Ao invés, um 

nível de escolaridade secundário ou superior assim como a cobertura por subsistema ou seguro 

privado concentram-se fortemente nos mais ricos. 

 

Por último, na Tabela 5.5 apresentam-se os resultados das contribuições de cada uma das 

variáveis para a desigualdade. A desigualdade na utilização dos medicamentos resulta da 

combinação entre a elasticidade de cada variável na utilização de medicamentos (coluna 2) e a 

respectiva desigualdade expressa pelo IC (coluna 3). 
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A contribuição deve ser interpretada do seguinte modo: i) um valor negativo da contribuição 

indica que essa variável contribui para que ocorra uma maior utilização no grupo dos mais 

pobres, o que significa que o grau de iniquidade a favor dos mais ricos seria superior se aquele 

determinante não tivesse impacto na utilização do medicamento ii) um valor positivo indica que 

a variável contribui para uma utilização nos grupos socioeconómicos superiores, o que significa 

que o valor do índice de iniquidade a favor dos mais ricos seria menor, se esta variável estivesse 

distribuída uniformemente na população ou o seu efeito na utilização não fosse significativo.  

 

Pelo método da decomposição, o valor da iniquidade corresponde à desigualdade na utilização 

(IC da utilização de MSRM) que persiste após se retirar a contribuição das variáveis associadas à 

necessidade ou justas.  

 

A decomposição da desigualdade na probabilidade de ter consumido MSRM demonstrou que a 

maioria das variáveis associadas à necessidade apresentou elasticidade positiva e estava 

concentrada nos mais pobres. Por isso, como se pode observar na Tabela 5.5, estas variáveis 

apresentaram uma contribuição negativa (Contr. = – 0,0447). Isto significa que a iniquidade seria 

superior se as variáveis associadas à necessidade não tivessem efeito na utilização dos MSRM. 

 

As variáveis com maior grau de contribuição foram o número de doenças crónicas e o ter 

reportado um mau ou muito mau estado de saúde. Apesar dos dias de actividade limitada 

também estarem fortemente concentrados nos indivíduos de menor rendimento e terem um 

efeito positivo na probabilidade de utilização, o valor da contribuição não foi muito elevado 

devido à elasticidade reduzida. Na Tabela 5.5 também se apresentam as contribuições das 

variáveis demográficas. As mulheres concentram-se nos grupos de menor rendimento mas como 

apresentam uma elasticidade positiva contribuem para atenuar a iniquidade (Contr. = -0,0029). 

O mesmo mecanismo esteve subjacente à contribuição negativa dos indivíduos com mais de 65 

anos (entre 65 e 74 anos e mais de 75 anos). 



145 
 

Tabela 5.5 - Decomposição da Desigualdade na utilização dos MSRM 

 
Se ao IC da utilização de MSRM for retirada a contribuição das variáveis que se consideraram 

justas (Contr. = – 0,0447) obtém-se um valor de 0,0241, aproximado ao índice de iniquidade 

apresentado na Tabela 5.2. Para o valor de iniquidade a favor dos mais ricos contribuiu 

Variáveis Elasticid ade Índ ice de Con centração  Co ntribu ição 

U tili zação de MSRM  nas 2 seman as an teriores -0,021  

Estad o d e saúd e au to-avaliado     

M uito B om Referência   

B om 0,020 0,164 0,003 3 

R azo ável 0,088 -0,044 -0,0038 

M au  0,051 -0,229 -0,0117 

M uito M au 0,014 -0,308 -0,0043 

Presen ça de doen ça crón ica    

N úmero  de d oenças 0,260 -0,063 -0,0164 

Limitações fun cio nais nos 15 d ias an terio res   

Sem limitaçõ es Referência   

1 a 4 dias c om limitaçõ es 0,010 -0,031 -0,0003 

5 a 9 dias c om limitaçõ es  0,004 -0,108 -0,0005 

M ais de 10 dias c om limitaçõ es 0,008 -0,143 -0,0011 

Variáveis d emográficas    

Sexo feminin o 0,153 -0,019 -0,0029 

18-24 an os Referência   

25-34 an os 0,004 0,095 0,000 4 

35-44 an os -0,004 0,051 -0,0002 

45-54 an os 0,001 0,098 0,000 1 

55-64 an os 0,010 0,042 0,000 4 

65-74 an os 0,024 -0,113 -0,0027 

>75 an os 0,021 -0,236 -0,0050 

Co ntribu ição  variáveis de necessidade  -0,0447 

Nível Educ ac ion al    

sem n ível  escolaridad e -0,020 -0,378 0,007 5 

edu cação p rimária -0,021 -0,050 0,001 1 

edu cação secu ndária -0,001 0,256 -0,0002 

ensin o sup erio r Referência   

Estatuto Ocu pacion al    

Empregado  Referência   

Desempregad o 0,001 -0,245 -0,0004 

R efo rmado  0,025 -0,098 -0,0024 

Sem activid ad e eco nómic a 0,000 -0,141 0,000 0 

Inactivo por do ença 0,002 -0,282 -0,0007 

Variáveis asso ciad as ao nível eco nóm ico    

R en dimento 0,335 0,065 0,021 6 

Co bertu ra    

B en eficiár io de R EC 0,000 -0,477 0,000 0 

Subsistema de saúd e -0,003 0,439 -0,0014 

Segu ro privado  0,002 0,482 0,000 8 

Região    

N orte 0,002 -0,024 0,000 0 

Cen tro  0,009 -0,081 -0,0007 

Lisb oa e Vale d o Tejo  Referência   

Alentejo  -0,006 -0,014 0,000 1 

Algarve -0,001 0,063 -0,0001 

Açores 0,004 -0,029 -0,0001 

M ad eira -0,006 -0,060 0,000 4 

Co ntribu ição das variáveis injustas   0,025 5 

Co ntribu ição residu al   -0,0014 

Índ ice de Iniqu idad e = IC U tilização – Con tr. Var. d e nec essidad e 0,024 1 
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essencialmente o peso das contribuições das variáveis associadas ao nível educacional e 

rendimento. 

 

O nível educacional contribuiu expressivamente para aumentar a iniquidade a favor dos mais 

ricos porque os indivíduos de menor nível educacional são também os mais pobres e utilizam 

menos os MSRM. No que respeita ao rendimento, verificou-se que este contribuiu para 

aumentar a iniquidade a favor dos mais ricos (Contr. = 0,0216), por apresentar elasticidade 

positiva e IC positivo.  

 

Relativamente ao estatuto ocupacional, como os reformados, que estão concentrados nos mais 

pobres, apresentaram uma maior propensão para a utilização de medicamentos, contribuíram 

para atenuar a iniquidade. O mesmo se verificou com os indivíduos inactivos por doença, mas, 

neste caso, a contribuição foi menor.  

 

Enquanto a cobertura por seguro de saúde privado foi um factor que também contribuiu para 

aumentar a iniquidade (Contr. = 0,0008), a cobertura por subsistemas de saúde apresentou uma 

contribuição negativa (Contr. = -0,0014). Este último resultado ocorreu porque estes indivíduos, 

apesar de estarem concentrados nos grupos de maior rendimento, apresentaram uma menor 

probabilidade de consumir MSRM. 

 

Já a variável relativa ao benefício da comparticipação adicional do Estado no custo dos 

medicamentos para os indivíduos de menor rendimento, não pareceu contribuir para aumentar 

a iniquidade na probabilidade de utilizar MSRM. Também as regiões não contribuíram, de modo 

expressivo, para a iniquidade observada. 

 

5.3.1 Variações nos índices de iniquidade com base em diferentes pressupostos 
normativos  

 

Uma das principais vantagens do método de decomposição é a de permitir calcular o índice de 

iniquidade assumindo diferentes perspectivas normativas de fontes justas de variação. Ou seja, 

não é necessário definir a priori o que se considera uma fonte legítima de variação. 

 

Ao serem apresentadas as contribuições das diferentes variáveis para a distribuição 

socioeconómica na utilização, existe uma maior transparência na apresentação dos resultados e 

possibilita a quem os analisa a adopção de diferentes perspectivas normativas de variações 

justas ou injustas. 
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Na secção anterior, assumiu-se como justa a variação decorrente das variáveis de necessidade, 

expressa pelas variáveis de estado de saúde, sexo e grupo etário e como injustas as variações 

resultantes dos outros factores. No entanto, como anteriormente observado, existem 

características que podem ser encaradas sob diferentes perspectivas e assim alterar os valores 

do índice de iniquidade. É este exercício que se apresenta nesta secção. 

 

Fazendo uso da flexibilidade do método da decomposição analisaram-se as variações na 

magnitude do índice de iniquidade em função de três cenários distintos (Tabela 5.6). 

 

Tabela 5.6 - Diferenças no valor do índice de iniquidade em função de diferentes perspectivas normativas 

 Factores 
Contribuição das 

variáveis de necessidade 
Índice de 

Iniquidade 

Cenário 
base 

Variáveis de necessidade (indicadores estado de saúde + 
demográficas) 

-0,0447 0,0240 

    

Cenário A 
Variáveis de necessidade (indicadores estado de saúde + 
demográficas + resíduos) 

-0,0458 0,0251 

Cenário B Variáveis de necessidade (indicadores estado de saúde) -0,0364 0,0157 

Cenário C 
Variáveis de necessidade (indicadores estado de saúde + 
demográficas + educação + ocupação) 

-0,0409 0,0202 

 

No cenário A considerou-se que, para além dos indicadores de morbilidade e variáveis 

demográficas, também a contribuição dos resíduos devia ser considerada como uma variável 

que expressa a necessidade e por isso uma fonte legítima de variação, com o argumento que 

podem corresponder a necessidade não mensurável pelas variáveis inseridas no modelo. 

Assumindo este cenário, o valor da iniquidade a favor dos mais ricos seria ainda maior.  

 

Na segunda situação - cenário B - consideraram-se como fonte legítima de variação apenas os 

indicadores relativos ao estado de saúde (excluíram-se as variáveis relativas à idade e sexo), 

considerando que as variáveis demográficas são também variáveis de caracterização social e 

podem em si constituir fontes de iniquidade. Neste cenário, os resultados demonstraram que se 

considerássemos as variáveis demográficas como variáveis injustas, os níveis de iniquidade 

diminuíam, mas mantinham-se a favor dos mais ricos. Isto significa que tanto os mais idosos 

como as mulheres contribuem para uma maior probabilidade de utilização nos mais pobres. 

 

Na terceira situação - cenário C - adoptou-se uma perspectiva mais abrangente e considerou-se 

que para além dos indicadores de estado de saúde, variáveis demográficas e resíduos, também 

as variáveis relacionadas com o nível educacional e estatuto ocupacional reflectem preferências 

dos indivíduos e devem, por isso, ser incluídas como fontes justas de variação. Neste último 

cenário, a iniquidade a favor dos mais ricos também diminuía. 
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5.3.2 Decomposição da desigualdade na utilização de MSRM no subgrupo que teve 
consultas nos 3 meses anteriores 

 
 

Nas secções anteriores analisou-se a equidade na utilização de MSRM, independentemente de o 

indivíduo ter reportado uma ida ao médico nos três meses anteriores. Essa opção teve em 

consideração que a análise à equidade na utilização dos MSRM abrange todas as etapas do 

processo, incluindo o acesso aos serviços de saúde. 

 

No entanto, após os resultados obtidos considera-se importante avaliar se a iniquidade na 

utilização dos MSRM a favor dos mais ricos persiste nos indivíduos que reportaram ter pelo 

menos uma consulta médica no período de referência do inquérito. Ou seja, após retirar-se o 

efeito das iniquidades no acesso aos médicos continua a existir iniquidade na utilização de 

MSRM favorecendo os mais ricos? 

 

Os resultados demonstram que os valores empíricos dos índices de iniquidade permanecem 

positivos e estatisticamente significativos (Tabela 5.7), embora o valor seja inferior (+0,004). A 

decomposição do IC da utilização de MSRM, condicional a ter tido acesso prévio aos médicos, 

identificou contribuições análogas às constantes da Tabela 5.5. No entanto, a magnitude das 

contribuições tende a ser inferior. Estes dados revelam que o acesso às consultas médicas é um 

factor importante na iniquidade existente na utilização de medicamentos. Os resultados 

completos da decomposição encontram-se no anexo 1. 

 

Tabela 5.7 - Decomposição da utilização dos MSRM (nos indivíduos que tiveram acesso ao médico nos 3 
meses anteriores) 

 

Variáveis Contribuições 

Índice de Concentração da Utilização de MSRM -0,0239 

Contribuição da necessidade -0,0281 

Nível Educacional 0,0008 

Estatuto Ocupacional -0,0017 

Rendimento 0,0109 

Beneficiário do REC -0,0014 

Cobertura Seg. Saúde/Subsistema -0,0025 

Região -0,0006 

Contribuição das variáveis injustas 0,0055 

Contribuição dos Resíduos -0,0013 

Índice de Iniquidade = IC utilização MSRM - Contr. necessidade 0,0042 
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5.3.3 Análise de grupos específicos de medicamentos 

 

Um objectivo adicional deste estudo foi testar a existência de iniquidade na utilização de grupos 

terapêuticos específicos, através do método da decomposição, considerando que existem 

diferenças nas características dos medicamentos e nas patologias que podem influenciar a 

utilização. Com base nos critérios referidos na metodologia foram seleccionadas cinco classes 

terapêuticas utilizadas no tratamento de patologias crónicas: anti-hipertensivos, anti-asmáticos, 

anti-diabéticos, anti-dislipidémicos e medicamentos para o tratamento da osteoporose. 

 

À semelhança do efectuado na análise global, calculou-se, inicialmente, para cada um dos 

grupos terapêuticos, o índice de iniquidade pelo método da padronização indirecta. Os índices 

de iniquidade na prestação para a probabilidade de utilização dos anti-asmáticos, anti-

hipertensivos, anti-dislipidémicos e medicamentos para a osteoporose apresentaram valores 

positivos e estatisticamente significativos. Isto significa que, após padronização pelas variáveis 

consideradas de necessidade, os mais ricos apresentaram uma maior probabilidade de utilizar 

estes medicamentos (Gráfico 5.1). Entre os medicamentos em estudo, apenas os anti-diabéticos 

não apresentaram um índice de iniquidade com significância estatística, embora seja igualmente 

positivo. 

 

 

 

Gráfico 5.1 - Índices de Iniquidade na utilização de grupos terapêuticos específicos (Intervalo de Confiança 
95%) 
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demonstrar que existem diferenças entre classes terapêuticas nas respectivas contribuições. Os 

resultados completos encontram-se no anexo 2. 

 

Independentemente da classe terapêutica, as variáveis de necessidade contribuíram para uma 

maior utilização nos grupos de menor rendimento. No entanto, as variáveis consideradas 

injustas também tiveram influência nessa utilização, como se observa na Tabela 5.8. 

 

Tabela 5.8 - Decomposição da desigualdade na utilização de grupos terapêuticos específicos 

 
Anti-

diabéticos 
Anti-

hipertensivos 
Anti-

asmáticos 
Medicamentos para 

a Osteoporose 
Anti-

dislipidémicos 

Índice de concentração da utilização 0,0044 -0,0056 -0,0376 0,0541 -0,0085 

Índice de Iniquidade 0,0106 0,0175 0,0535 0,0513 0,0247 

Contribuição da Educação 0,0077 0,0035 0,0088 -0,0107 0,0002 

Contribuição do Estatuto 
ocupacional 

0,0015 -0,0014 0,0113 -0,0113 -0,0045 

Contribuição do Rendimento 0,0314 0,0167 0,0287 0,0444 0,0206 

Contribuição de outras variáveis 
associadas à capacidade pagar 

0,0003 -0,0001 0,0081 0,0383 -0,0010 

Contribuição da Região -0,0008 -0,0018 -0,0007 -0,0083 0,0046 

Os valores dos índices de concentração e de iniquidade com significância estatística (p<0,05) estão sombreados a negrito 

 

As variáveis associadas à capacidade para pagar contribuíram para aumentar a iniquidade a 

favor dos mais ricos, sendo essa contribuição mais evidente no caso dos medicamentos para a 

osteoporose e anti-asmáticos. 

 

Do mesmo modo, o nível educacional contribuiu para aumentar a iniquidade a favor dos mais 

ricos nas classes em estudo, excepto no caso dos medicamentos para a osteoporose. Neste 

último caso, observa-se que, para além do nível educacional, também o estatuto ocupacional 

contribuiu para atenuar a iniquidade. O grupo dos economicamente inactivos, que inclui 

maioritariamente as designadas “donas de casa” (terminologia adoptada pelo INE no 4.º INS), foi 

aquele que contribuiu de modo mais elevado para uma utilização de medicamentos para a 

osteoporose nos grupos de menor rendimento. Estes resultados revelam que a iniquidade seria 

ainda maior se estes factores não apresentassem um efeito positivo na utilização dos 

medicamentos para a osteoporose. 

 

 

 

5.3.4 Decomposição da desigualdade na probabilidade de utilização de MNSRM 
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Os MNSRM são utilizados para o tratamento de patologias susceptíveis de serem tratadas pelos 

próprios indivíduos sem necessidade de acederem a cuidados médicos. De acordo com os 

resultados obtidos também se observou iniquidade a favor dos mais ricos na utilização de 

MNSRM (+ 0,125). A contribuição das variáveis de necessidade foi negativa (Contr. = - 0,012), 

mas menor que nos cuidados estudados anteriormente. Ao contrário do verificado nos MSRM, 

um estado de saúde auto-avaliado como “mau” e “muito mau” apresentou uma contribuição 

positiva para a iniquidade a favor dos mais ricos. Isto deveu-se ao facto destas variáveis 

apresentarem um efeito negativo na probabilidade de utilizar MNSRM e estarem concentradas 

nos grupos de menor rendimento. Os grupos etários mais elevados apresentaram também uma 

contribuição positiva, pelo mesmo mecanismo.  

 

No que concerne à contribuição das variáveis injustas, verificou-se que o nível educacional 

apresentou uma contribuição positiva para a iniquidade no acesso aos MNSRM, pela mesma 

conjugação de factores apresentados nos MSRM. Ao contrário do que aconteceu com estes 

últimos, nos MNSRM estar reformado e inactivo por doença foram factores que contribuíram 

para aumentar a iniquidade a favor dos mais ricos. Nos MNSRM, as variáveis associadas ao 

rendimento também apresentaram uma contribuição positiva assim como a cobertura por 

seguros privados ou subsistemas de saúde. 
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Tabela 5.9 - Decomposição da desigualdade na utilização de MNSRM 

 
 
 

Variáveis Efeitos marginais Média Elasticidade IC Contribuição 

Utilização de MNSRM nas 2 semanas anteriores 0,0838  0,1089  

Estado de saúde auto-avaliado     

Muito Bom Referência     

Bom 0,0085 0,3268 0,0332 0,1635 0,0054 

Razoável 0,0295 0,4048 0,1424 -0,0435 -0,0062 

Mau 0,0010 0,1554 0,0018 -0,2292 -0,0004 

Muito Mau 0,0001 0,0462 0,0001 -0,3082 0,0000 

Presença de doença crónica      

Número de doenças 0,0118 1,5175 0,2145 -0,0629 -0,0135 

Limitações funcionais nos 15 dias anteriores     

Sem limitações Referência     

1 a 4 dias com limitações 0,0701 0,0439 0,0367 -0,0310 -0,0011 

5 a 9 dias com limitações 0,0637 0,0172 0,0131 -0,1081 -0,0014 

Mais de 10 dias com 
limitações 

0,0175 0,0380 0,0079 -0,1433 -0,0011 

Variáveis demográficas      

Mulher 0,0100 0,5241 0,0623 -0,0191 -0,0012 

18-24 anos Referência     

25-34 anos 0,0040 0,1416 0,0067 0,0947 0,0006 

35-44 anos -0,0095 0,1705 -0,0193 0,0512 -0,0010 

45-54 anos -0,0252 0,1725 -0,0519 0,0982 -0,0051 

55-64 anos -0,0283 0,1541 -0,0521 0,0417 -0,0022 

65-74 anos -0,0278 0,1503 -0,0499 -0,1127 0,0056 

>75 anos -0,0320 0,1085 -0,0414 -0,2361 0,0098 

Contribuição variáveis de necessidade  -0,0118 

Nível Educacional      

sem nível escolaridade -0,0450 0,1569 -0,0843 -0,3780 0,0319 

educação primária -0,0404 0,6183 -0,2980 -0,0497 0,0148 

educação secundária -0,0205 0,1213 -0,0296 0,2563 -0,0076 

ensino superior Referência     

Estatuto Ocupacional      

empregado Referência     

desempregado 0,0160 0,0446 0,0085 -0,2452 -0,0021 

reformado -0,0010 0,2405 -0,0030 -0,0981 0,0003 

sem actividade económica -0,0014 0,1628 -0,0026 -0,1406 0,0004 

inactivo por doença -0,0122 0,0245 -0,0036 -0,2821 0,0010 

Variáveis associadas ao nível económico     

rendimento 0,0107 6,1407 0,7846 0,0646 0,0507 

Beneficiário do REC -0,0169 0,1629 -0,0328 -0,4768 0,0157 

Subsistema  de saúde 0,0026 0,1874 0,0059 0,4388 0,0026 

Seguro privado 0,0176 0,0755 0,0159 0,4820 0,0076 

Região      

Norte -0,0111 0,1489 -0,0198 -0,0236 0,0005 

Centro -0,0088 0,1458 -0,0154 -0,0809 0,0012 

Lisboa e Vale do Tejo Referência     

Alentejo -0,0189 0,1478 -0,0333 -0,0144 0,0005 

Algarve -0,0018 0,1488 -0,0033 0,0633 -0,0002 

Açores -0,0019 0,1367 -0,0032 -0,0292 0,0001 

Madeira -0,0058 0,1277 -0,0089 -0,0601 0,0005 

Contribuição variáveis injustas   0,1178 

Contr. residual    0,0029 

Índice de Iniquidade = IC MNSRM - Contr. Var. de necessidade 0,1208 
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5.4 Discussão dos resultados 

 

Com base nos resultados da decomposição do índice de concentração da utilização de MSRM 

verificou-se que factores como a educação e o rendimento contribuíram para a iniquidade a 

favor dos mais ricos e que outros, como o estatuto ocupacional, a cobertura por subsistemas de 

saúde ou seguros privados e a região de residência não apresentaram um efeito tão 

preponderante. Neste estudo identificaram-se também algumas diferenças no efeito destes 

factores entre grupos terapêuticos. 

 

Salienta-se, ainda, que as variáveis que expressam a necessidade de cuidados estão fortemente 

concentradas nos mais pobres e tiveram um efeito positivo na utilização de medicamentos, 

contribuindo assim para uma maior utilização de medicamentos pelos mais pobres e atenuando 

a iniquidade. Este resultado reforça o facto de a necessidade ser um determinante importante 

da utilização de medicamentos. Por último, demonstrou-se, também, que a iniquidade no acesso 

à consulta médica repercute-se na iniquidade na utilização de MSRM. 

 

À luz destes resultados importa agora analisar os possíveis mecanismos que fazem com que os 

factores identificados estejam associados à iniquidade a favor dos mais ricos. 

 

Entre as variáveis socioeconómicas, o rendimento foi o atributo que mais contribuiu para a 

iniquidade favorecendo os indivíduos de maior rendimento, já que apresentou uma elevada 

elasticidade na utilização de medicamentos e encontra-se desigualmente distribuído na 

população portuguesa. O rendimento pode ter contribuído para aumentar a iniquidade na 

utilização através de mecanismos distintos. Entre outros, por estar indirectamente associado a 

um melhor nível educacional ou por estar associado a uma maior capacidade económica que 

facilita o acesso aos serviços de saúde, incluindo a capacidade para pagar os medicamentos. 

 

Quanto à capacidade para pagar, estudos anteriores sobre equidade no financiamento do 

medicamento em Portugal41 identificaram a existência de regressividade nos pagamentos 

directos dos medicamentos. O resultado do presente estudo, ao identificar que o rendimento 

contribuiu para aumentar a iniquidade a favor dos mais ricos, indicia que o peso do 

financiamento privado pode estar a afectar a equidade na utilização. Se analisarmos a estrutura 

do mercado de medicamentos em 200539, altura da aplicação do inquérito, verifica-se que 

apenas 7% do mercado se enquadrava no escalão A (comparticipado na altura a 100%), o que 

significa que, na maioria dos casos, foi exigido um co-pagamento ao utente. Acrescenta-se que, 
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nesse mesmo ano, o custo médio da receita, para o utente do SNS, foi cerca de 13 euros. Face ao 

exposto, e tendo em consideração que nos doentes crónicos a aquisição de medicamentos tem 

uma periodicidade quase mensal, constata-se que o valor exigido aos utentes pode ser bastante 

elevado para alguns agregados familiares, o que pode, assim, explicar o efeito do rendimento na 

utilização. Este resultado é, de algum modo, também corroborado pelos dados obtidos com a 

análise por grupo terapêutico. Nesta análise apenas nos anti-diabéticos, comparticipados na 

altura a 100%, não se verificou iniquidade a favor dos mais ricos, o que indicia que a existência 

de co-pagamentos e a capacidade para os pagar pode afectar a utilização. Por outro lado, a 

contribuição do rendimento para a iniquidade pareceu ser superior nos medicamentos para a 

osteoporose e nos anti-asmáticos, o que pode dever-se às taxas de comparticipação em vigor na 

altura. Salienta-se que, em 2005, o nível de comparticipação dos anti-asmáticos era de 70% para 

as substâncias isoladas e de 40% para as associações fixas, sendo o encargo médio para o utente 

de 4,6 euros nas substâncias isoladas e de 30,9 euros, por embalagem, nas associações fixas. 

Neste último caso, os valores são elevados e podem ter condicionado o acesso a estes 

medicamentos.  

  

Ainda relacionado com a capacidade para pagar, verificou-se que a existência de um regime 

especial de comparticipação, que atribui uma comparticipação acrescida do Estado no preço dos 

medicamentos, não parece ser suficiente para anular o efeito do rendimento na probabilidade 

de utilizar medicamentos.  

 

A importância do rendimento, a par da educação, na relação médico - utente foi também 

identificada nos estudos de Dorais20 e de Cooper21, em que os indivíduos de nível 

socioeconómico superior tiveram maior facilidade de acesso a uma prescrição dos 

medicamentos recomendados. De facto, o rendimento não está associado apenas à capacidade 

financeira mas também a uma maior capacidade do indivíduo em se orientar dentro do sistema 

de prestação. 

 

O segundo factor que se destaca é o nível de educação, que contribuiu para uma iniquidade a 

favor dos mais ricos pelo facto de ser uma característica associada ao rendimento e ter efeito 

positivo na utilização de medicamentos. As fortes desigualdades na educação22 na população 

portuguesa podem ter influência nas desigualdades no estado de saúde, pela adopção de 

hábitos menos saudáveis, e também na predisposição para utilizar os serviços e cuidados de 

saúde. 
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No caso específico dos MSRM o nível educacional pode ter efeito na utilização por diferentes 

mecanismos. Em primeiro lugar, pode ter origem na relação que se estabelece entre o médico e 

o utente. Se estes últimos não tiverem um nível educacional que os capacite a expressar as suas 

necessidades podem não conseguir obter uma prescrição médica. Ao invés, o utente com um 

nível de educação superior pode ter um maior conhecimento das terapêuticas existentes e, 

através da comunicação que é estabelecida com o médico, induzir a prescrição. Por outro lado, o 

médico pode também ser influenciado pelo estatuto socioeconómico do utente20,21 e adoptar 

diferentes práticas de prescrição. Adicionalmente, um indivíduo com maior literacia em saúde ao 

ter um maior conhecimento da importância de reportar ao médico informação completa, como 

a existência de factores de risco, histórico de doenças na família ou medicamentos previamente 

utilizados para essa indicação, pode influenciar positivamente o acto de prescrição. Por último, 

os indivíduos com menor nível de educação podem não percepcionar o benefício da utilização 

de medicamentos e não aderir à prescrição. 

 

Na análise aos grupos terapêuticos, salienta-se também a contribuição da educação para os 

índices de iniquidade observados. No caso específico dos medicamentos para a osteoporose os 

indivíduos com menor nível de educação apresentaram uma maior propensão para utilizar estes 

medicamentos. Este resultado não seria totalmente esperado tendo em consideração o facto de 

esta terapêutica ter uma forte componente preventiva e este tipo de cuidados ser geralmente 

mais frequente nos indivíduos de nível socioeconómico superior. Uma possível explicação pode 

estar relacionada com o facto das mulheres que não têm um nível de escolaridade completo 

serem pessoas mais idosas e esta variável estar a reflectir necessidades acrescidas não 

observadas através das variáveis incluídas no modelo. Nos outros medicamentos, a educação 

contribuiu para aumentar a iniquidade a favor dos mais ricos. Embora não existam muitos dados 

que relacionem resultados em saúde com nível educacional, identificou-se um estudo - 1º 

Inquérito Nacional sobre a Asma42 - que revela que são os indivíduos com nível de educação 

inferior os que apresentam uma taxa de asma não controlada superior. 

 

Na literatura revista o efeito da educação na geração de iniquidades não foi claro, com a maior 

parte dos estudos a não detectar uma associação estatisticamente significativa6,15,18,43,44,45. 

Embora não existam estudos que analisem as contribuições para a iniquidade nos medicamentos 

através do método da decomposição, a análise efectuada por Van Doorslaer et al
24 para as 

consultas médicas refere que em Portugal, a seguir ao rendimento, a educação foi o atributo que 

mais contribuiu para uma maior iniquidade a favor dos mais ricos. Em Portugal, o grau de 
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contribuição da educação foi bastante superior quando comparado com os restantes países em 

estudo. Este facto pode dever-se a uma menor desigualdade educacional nos países incluídos no 

estudo mas também a uma melhor capacidade desses sistemas de prestação em integrarem as 

pessoas com menor literacia. 

 

Quanto ao estatuto ocupacional o estar reformado e estar inactivo (economicamente ou por 

motivo de doença) foram características que contribuíram para diminuir a iniquidade na 

utilização de medicamentos. Apesar de serem segmentos da população tendencialmente mais 

pobres, apresentaram uma maior propensão para a utilização de medicamentos. Este efeito 

positivo na utilização foi também evidenciado em estudos anteriores sobre medicamentos8,15 e 

pode estar assente em mecanismos distintos. Pode dever-se a uma maior disponibilidade para 

aceder aos serviços de saúde, uma vez que os reformados ou inactivos ocupacionalmente não 

incorrem em custos por ausência ao serviço. Mas pode também estar associado às maiores 

necessidades destes grupos. De facto, os indivíduos economicamente inactivos, na sua maioria 

domésticas, ou os reformados, maioritariamente os mais idosos, podem ter limitações no seu 

estado de saúde que não estejam a ser capturadas pelas variáveis de necessidade. É, de facto, 

possível que as variáveis relacionadas com o estatuto ocupacional estejam a captar necessidades 

em saúde e estilos de vida não reflectidos por outras variáveis incluídas no modelo. Neste caso, 

o estatuto ocupacional está a funcionar como proxy do estado de saúde e poder-se-á estar a 

subestimar a necessidade nos mais pobres. Este facto tem implicações nos valores empíricos da 

dimensão da iniquidade, como se viu na Tabela 5.6, embora não elimine a iniquidade a favor dos 

mais ricos. 

 

No que respeita à contribuição do local de residência, constatou-se, também, que a região 

geográfica contribuiu para a geração de iniquidades, embora de modo residual. Na avaliação da 

contribuição das variáveis geográficas há que salientar que dentro de cada região de Portugal 

existem diferenças evidentes, quer relativamente à densidade de serviços de saúde por 

habitante quer à distância que é necessário percorrer para aceder aos serviços de saúde. 

Existem disparidades nestes mesmos indicadores dentro de cada região com o litoral mais 

urbanizado e com maior densidade de serviços46. No entanto, os dados disponíveis no 4.º INS 

não permitem considerar esta realidade. O facto de a informação não estar disponível de um 

modo desagregado, expressando as desigualdades na oferta entre regiões, pode ser o motivo 

subjacente à contribuição residual das regiões para a desigualdade na utilização de 

medicamentos.  
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Como já referido, neste estudo consideraram-se abordagens alternativas no que diz respeito às 

variáveis justas e injustas, permitindo analisar diferentes pressupostos normativos. Na 

abordagem base consideraram-se como sendo legítimas, ou justas, as variações associadas ao 

estado de saúde e às variáveis demográficas. Nos cenários alternativos, considerou-se, primeiro, 

que a variação legítima era expressa apenas pelo estado de saúde e posteriormente incluíram-

se, para além das variáveis demográficas, os resíduos (variação não observada), o estatuto 

ocupacional, por poder captar necessidades não observadas e o nível educacional, por poder 

reflectir as preferências de cada indivíduo. Contudo, em todos os cenários considerados 

mantém-se a iniquidade a favor dos mais ricos ainda que com ligeiras alterações no grau de 

iniquidade.  

 

Por último, demonstrou-se neste estudo que as dificuldades no acesso à consulta médica e, 

consequentemente, à prescrição contribuem para aumentar a dimensão da iniquidade nos 

medicamentos. Ou seja, a iniquidade no acesso às consultas médicas, observada no Capítulo 4, 

reflecte-se na iniquidade na utilização de medicamentos. Ainda que a iniquidade persista mesmo 

condicional ao acesso ao médico. Este resultado indica que os indivíduos de nível 

socioeconómico inferior podem ter dificuldades adicionais em obter ou renovar uma prescrição 

médica, quer pelas listas de espera associadas às consultas, essencialmente de especialidade, 

quer pelo facto de não poderem deslocar-se aos serviços de saúde para não faltarem ao 

trabalho.  

 

Iniquidade na utilização de MNSRM 

Nos MNSRM verificou-se iniquidade a favor dos mais ricos e mais marcante que a observada 

com os MSRM. Nos MNSRM a contribuição da necessidade foi inferior à dos MSRM, devido ao 

menor peso das doenças crónicas e de um mau estado de saúde. Estes resultados reflectem, de 

algum modo, o facto de os MNSRM serem utilizados para tratar sintomatologias de menor 

importância. Por outro lado, é esperado que os doentes com pior estado de saúde estejam 

sujeitos a um maior acompanhamento médico e tenham, por esse motivo, menos hábitos de 

auto-medicação. À semelhança do observado noutros estudos8,16,47 verificou-se, igualmente, que 

os mais idosos e os reformados consomem menos MNSRM e mais MSRM. Este resultado pode 

dever-se a uma menor capacidade para efectuar opções terapêuticas para sintomatologias 

minor ou ausência de capacidade financeira para adquirir os MNSRM, os quais não eram, na sua 

maioria, comparticipados. 
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Na decomposição da desigualdade na utilização dos MNSRM salienta-se a forte contribuição da 

educação e do rendimento. O facto de as pessoas com nível educacional superior apresentarem 

uma maior probabilidade de consumo de MNSRM e contribuírem, assim, para aumentar a 

iniquidade a favor dos mais ricos, pode explicar-se pelo maior nível de literacia em saúde. Deste 

modo conseguem em situações de sintomatologia minor fazer a auto-gestão de estado de saúde 

e efectuar escolhas de auto-medicação sem necessitarem de utilizar os serviços de saúde. Por 

outro lado, uma maior capacidade financeira permite suportar os encargos com estes 

medicamentos, que não são financiados pelo Estado. 

 

A iniquidade a favor dos mais ricos na utilização dos MNSRM não é totalmente comum a outros 

países europeus15, o que significa que em determinados contextos a promoção da utilização dos 

MNSRM pode ser, de facto, uma medida efectiva para um acesso mais facilitado à terapêutica. 

 

Considerações metodológicas 

Este estudo constituiu uma primeira abordagem aos factores associados à iniquidade no acesso 

aos medicamentos. Embora introduza aspectos relevantes para a política de saúde, os 

resultados devem ser interpretados considerando algumas limitações, associadas à fonte de 

dados e à própria metodologia. 

 

O INS é uma das principais fontes de informação em saúde e apresenta um conjunto detalhado 

de dados sobre o estado de saúde, utilização de serviços de saúde e caracterização 

socioeconómica da população portuguesa. Para os estudos sobre a equidade tem a vantagem 

adicional de disponibilizar informação não só sobre os utilizadores mas também sobre os que, 

tendo necessidade, não utilizaram os cuidados de saúde. No entanto, apresenta limitações 

associadas ao auto-reporte e à disponibilidade de informação. Estas limitações foram detalhadas 

no Capítulo 4. Aqui reforçam-se apenas as limitações na informação sobre as variáveis de 

necessidade, nomeadamente o facto dos indicadores de saúde disponíveis serem de carácter 

geral, como o estado de saúde auto-avaliado, presença de doenças crónicas ou limitações 

funcionais, o que não possibilita aferir sobre os diferentes níveis de severidade. Assim, os 

indicadores disponíveis sobre estado de saúde podem não reflectir adequadamente a 

necessidade de utilização de MSRM e as variáveis socioeconómicas estarem a captar parte dessa 

necessidade. Consideremos um indivíduo que tem a prescrição correcta e é aderente à 

terapêutica. Nessas circunstâncias o indivíduo está controlado em termos de sintomatologia e as 
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variáveis relativas às limitações funcionais e estado de saúde auto-avaliado podem não reflectir 

a real necessidade dos MSRM. Neste caso a necessidade pode estar a ser captada pelas variáveis 

demográficas e ocupacionais. Pelos motivos acima expostos, o modo como se expressa a 

necessidade é claramente uma área que necessita de maior desenvolvimento, quer ao nível da 

disponibilidade de informação quer ao nível do tratamento dos dados, de modo a obterem-se 

estimativas mais fiáveis da necessidade de cuidados de saúde.  

 

Adicionalmente, refere-se que no caso de utilização de modelos não lineares, os resultados 

obtidos da aplicação do método da decomposição são uma aproximação do modelo linear e a 

contribuição dos resíduos capta os erros associados a esta aproximação. Em termos 

metodológicos, salienta-se ainda que embora o método utilizado pretenda identificar a 

contribuição de diferentes variáveis para a iniquidade, não se pretende estabelecer uma relação 

de causalidade devido ao carácter transversal dos dados. Deste modo também não se sabe se as 

diferenças observadas têm origem no utente ou no prescritor, ou seja, se ocorreram porque os 

medicamentos não foram prescritos ou porque houve medicamentos prescritos que não foram 

adquiridos.  

 

Implicações para a política de saúde 

Dos resultados deste estudo retiram-se algumas ilações de âmbito mais geral, para as políticas 

públicas, e mais específicas, direccionadas para a política de saúde.  

 

Em primeiro lugar, ao nível das política públicas, os resultados reforçam a associação entre 

estado de saúde e o nível económico da população com os indicadores de morbilidade 

maioritariamente concentrados nos indivíduos de menor rendimento. Esta desigualdade no 

estado de saúde já tinha sido identificada em estudos prévios sobre a realidade portuguesa38. A 

este facto acrescenta-se a marcada desigualdade em atributos como o rendimento ou o nível 

educacional22. A Organização Mundial de Saúde na análise que efectuou ao Plano Nacional de 

Saúde 2004–201048 refere que o plano focou-se nos ganhos em saúde mas não direccionou a 

atenção ao modo como a saúde se distribui na população. Esta mesma organização sugere, 

noutro documento49, que Portugal deve conduzir uma análise abrangente aos determinantes 

sociais da saúde e às desigualdades em saúde assim como desenvolver sistemas de informação 

que permitam a monitorização sistemática da equidade em saúde. Por este motivo identifica-se 

como essencial uma avaliação e posterior actuação direccionada aos determinantes sociais da 

saúde, como o nível educacional, condições habitacionais e outras políticas públicas. De facto, na 
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maioria dos países que implementaram planos de redução das desigualdades em saúde a 

abordagem foi invariavelmente intersectorial38, incluindo uma (i) acção conjunta entre 

diferentes ministérios na melhoria das condições económicas e de educação, redução do 

desemprego e das más condições habitacionais; (ii) acção nos factores de risco e na adopção de 

estilos de vida saudáveis, com especial enfoque nos grupos mais desfavorecidos; (iii) melhoria da 

disponibilidade e da qualidade dos serviços de prestação de cuidados de saúde e (iv) melhoria da 

informação sobre o estado de saúde e as desigualdades. 

 

Em segundo lugar, ao nível da política de saúde, é necessário identificar e implementar medidas 

que atenuem o efeito das desigualdades na geração de iniquidade na utilização de serviços de 

saúde, em particular dos medicamentos, com especial enfoque para o rendimento e educação. 

São áreas que podem ser influenciadas por medidas sectoriais, com alterações ao nível dos co-

pagamentos, regimes de isenções ou facilidade de acesso aos serviços de saúde. 

 

Salienta-se que o regime de comparticipação dos medicamentos ao ter escalões de 

financiamento público tão distintos (actualmente 15%, 37%, 69% e 90%) com reflexo directo nos 

encargos para os utentes e também ao não incluir um limite máximo aos encargos por utente 

pode gerar iniquidades na utilização dos medicamentos. Uma abordagem integrada do 

indivíduo, considerando o seu nível de morbilidade e consequente necessidade de 

medicamentos assim como a condição económica para suportar os encargos dos mesmos 

poderia atenuar as desigualdades no acesso. Deste modo, um critério de comparticipação 

baseado preferencialmente nas necessidades dos indivíduos, em detrimento do medicamento, 

poderia constituir uma alternativa de financiamento público dos medicamentos com impacto na 

equidade na utilização e, especialmente, nos resultados em saúde. 

 

Outro factor que se identificou como importante na dimensão da iniquidade a favor dos mais 

ricos foi a acessibilidade à consulta médica e consequentemente à prescrição médica. Embora a 

diminuição da iniquidade nas consultas médicas seja uma área que ultrapassa, em parte, o 

âmbito desta tese existem medidas que poderiam facilitar o acesso aos medicamentos. Ao nível 

da consulta médica, o aumento do número de vias da receita médica para os doentes com 

tratamento crónico ou outro método que facilite a renovação da terapêutica, poderia ser 

equacionada como uma medida com repercussões na facilidade de acesso aos medicamentos. 

Ao invés, medidas como a introdução de taxas moderadoras para a renovação de prescrições 

médicas pode ter o efeito oposto. Em 2012 a taxa moderadora para este tipo de acto médico 
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passou para 3 euros50, um valor inferior ao exigido para uma consulta médica no centro de 

saúde mas que pode ser superior ao encargo para o utente com o medicamento prescrito. Este 

facto pode diminuir a obtenção de receitas médicas ou induzir comportamentos de compra de 

medicamentos sem receita. 

 

Para além de factores que diminuam o efeito do rendimento é necessário direccionar também a 

atenção para o papel da educação. Capacitar médicos e outros profissionais de saúde para uma 

melhor comunicação com os utentes que apresentem menor literacia ou capacidade para 

expressar as suas necessidades pode resultar em importantes ganhos em saúde e diminuir as 

desigualdades no estado de saúde. 

 

Por último, considera-se que a promoção do mercado dos MNSRM devia ser reavaliada à luz 

destes resultados. Nos últimos anos verificou-se a transferência de alguns MSRM para o 

mercado de venda livre, sem que questões de equidade tenham sido avaliadas. Recentemente 

foi criada uma nova categoria de MNSRM de dispensa exclusiva em farmácias23 que caso alargue 

o espectro de medicamentos que não necessitam de receita médica, sem que as questões de 

acesso sejam alteradas, pode potenciar as iniquidades já observadas. De facto, é necessário que 

os indivíduos tenham os conhecimentos adequados para optarem por esta abordagem e os 

meios financeiros necessários para a aquisição dos MNSRM, uma vez que, actualmente, o 

pagamento é da responsabilidade total do utente. Os resultados deste estudo, que indicam que 

os indivíduos de maior rendimento e nível de educação têm acesso mais facilitado a estes 

medicamentos, perante idênticas necessidades, devem ser considerados numa eventual 

continuação da política de incentivo à auto-medicação nas patologias de menor importância, 

pois com o objectivo de aumentar a acessibilidade a determinadas opções terapêuticas poder-

se-á, inadvertidamente, aumentar as iniquidades socioeconómicas na utilização. 

 

Em conclusão salienta-se que este estudo contribuiu para aumentar o conhecimento sobre os 

factores associados à iniquidade no acesso aos MSRM. Uma área que, apesar da sua importância 

crescente, ainda não tinha sido analisada. Considerando que a iniquidade na utilização de 

medicamentos pode constituir uma barreira à obtenção do objectivo de equidade no estado de 

saúde das populações, os resultados obtidos neste estudo devem apoiar decisores políticos, 

médicos e outros profissionais de saúde no apoio aos grupos mais vulneráveis. 
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Anexo 1 

 

 

 

 
Efeito 

marginal 
Média Elasticidade 

Índice de 
Concentração 

Contribuição 

Utilização de MSRM 
 

0,7863 
 

-0,0239 
 

Estado de saúde auto-avaliado 
     

Muito Bom Referência 
    

Bom 0,0152 0,2426 0,0047 0,2457 0,0011 

Razoável 0,0697 0,4353 0,0386 -0,0145 -0,0006 

Mau 0,0989 0,2166 0,0272 -0,2096 -0,0057 

Muito Mau 0,0895 0,0687 0,0078 -0,2989 -0,0023 

Presença de doença crónica      

Número de doenças 0,0651 2,0704 0,1714 -0,0711 -0,0122 

Limitações funcionais nos 15 dias anteriores 
    

Sem limitações Referência 
    

1 a 4 dias com limitações 0,0872 0,0674 0,0075 -0,0230 -0,0002 

5 a 9 dias com limitações 0,0965 0,0282 0,0035 -0,1077 -0,0004 

Mais de 10 dias com limitações 0,0611 0,0637 0,0049 -0,1366 -0,0007 

Variáveis demográficas 
     

Sexo feminino 0,0960 0,5878 0,0718 -0,0223 -0,0016 

18-24 anos Referência 
    

25-34 anos 0,0110 0,1076 0,0015 0,1314 0,0002 

35-44 anos 0,0061 0,1409 0,0011 0,0902 0,0001 

45-54 anos 0,0201 0,1688 0,0043 0,1098 0,0005 

55-64 anos 0,0640 0,1792 0,0146 0,0393 0,0006 

65-74 anos 0,0970 0,1952 0,0241 -0,1141 -0,0027 

>75 anos 0,1010 0,1397 0,0179 -0,2359 -0,0042 

Contribuição das variáveis de necessidade 
   

-0,0281 

Nível Educacional 
     

Sem nível escolaridade -0,0099 0,1892 -0,0024 -0,3742 0,0009 

Educação primária 0,0057 0,6093 0,0044 -0,0360 -0,0002 

Educação secundária 0,0008 0,1015 0,0001 0,3193 0,0000 

Ensino superior Referência 
    

Estatuto Ocupacional      

Empregado Referência 
    

Desempregado 0,0120 0,0409 0,0006 -0,1981 -0,0001 

Reformado 0,0294 0,3135 0,0117 -0,0992 -0,0012 

Sem actividade económica 0,0048 0,1602 0,0010 -0,1282 -0,0001 

Inactivo por doença 0,0277 0,0332 0,0012 -0,2578 -0,0003 

Variáveis associadas ao nível económico 
    

Rendimento 0,0215 6,1492 0,1682 0,0651 0,0109 

Cobertura      

Beneficiário de REC 0,0109 0,2100 0,0029 -0,4787 -0,0014 

Subsistema de saúde -0,0241 0,1968 -0,0060 0,4614 -0,0028 

Seguro privado 0,0066 0,0774 0,0006 0,5028 0,0003 

Região      

Norte 0,0003 0,1637 0,0001 -0,0207 0,0000 

Centro 0,0295 0,1634 0,0061 -0,0934 -0,0006 

Lisboa e Vale do Tejo Referência 
    

Alentejo -0,0221 0,1462 -0,0041 -0,0342 0,0001 

Algarve -0,0057 0,1424 -0,0010 0,0376 0,0000 

Açores 0,0232 0,1201 0,0035 0,0011 0,0000 

Madeira 0,0254 0,1000 0,0032 -0,0475 -0,0002 

Contribuição das variáveis 

injustas      

Contribuição residual 
     

Índice de Iniquidade = IC Utilização – Contr. var. Legítimas 0,0042 
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 Ef. marginal Média Elasticidade IC Contribuição 

Utilização de anti-dislipidémicos 0,2718   -0,0085   

Estado de saúde auto-avaliado          

Muito Bom Referência         

Bom 0,1451 0,1592 0,0850 0,2883 0,0245 

Razoável 0,2169 0,4772 0,3809 0,0276 0,0105 

Mau 0,2549 0,2622 0,2459 -0,1566 -0,0385 

Muito Mau 0,3255 0,0893 0,1070 -0,2373 -0,0254 

Presença de doença crónica         

Hipertensão arterial 0,0915 0,9097 0,3063 -0,0073 -0,0022 

Diabetes 0,0814 0,1813 0,0543 -0,0617 -0,0034 

EAM 0,1513 0,0383 0,0213 -0,0486 -0,0010 

Obesidade 0,0148 0,0747 0,0041 0,1045 0,0004 

Problemas circulatórios 0,0181 0,0469 0,0031 -0,1060 -0,0003 

Limitações funcionais nos 15 dias anteriores       

Sem limitações Referência         

1 a 4 dias com limitações 0,0056 0,0611 0,0013 -0,0066 0,0000 

5 a 9 dias com limitações 0,0171 0,0639 0,0040 -0,1208 -0,0005 

Mais de 10 dias com limitações 0,0044 0,0278 0,0005 -0,1287 -0,0001 

Variáveis demográficas         

Sexo feminino -0,0047 0,6052 -0,01045 -0,04509 0,000471 

18-24 anos Referência         

25-34 anos 0,6807 0,0328 0,0822 0,0685 0,0056 

35-44 anos 0,6529 0,0792 0,1902 0,0682 0,0130 

45-54 anos 0,6188 0,1615 0,3677 0,1454 0,0535 

55-64 anos 0,6292 0,2358 0,5459 0,0757 0,0413 

65-74 anos 0,6296 0,2849 0,6600 -0,0508 -0,0335 

>75 anos 0,6314 0,1974 0,4585 -0,1764 -0,0809 

Contribuição das variáveis de necessidade   -0,0365 

Nível Educacional     -0,0365 

Sem nível escolaridade -0,0252 0,2700 -0,0250 -0,2983 0,0075 

Educação primária -0,0285 0,6276 -0,0659 0,0242 -0,0016 

Educação secundária -0,0622 0,0500 -0,0114 0,5003 -0,0057 

Ensino superior Referência       -0,0045 

Estatuto Ocupacional       

Empregado Referência         

Desempregado -0,0618 0,0310 -0,0071 -0,1769 0,0012 

Reformado 0,0342 0,4350 0,0547 -0,0464 -0,0025 

Sem actividade económica 0,0359 0,1571 0,0207 -0,1379 -0,0029 

Inactivo por doença 0,0132 0,0342 0,0017 -0,2319 -0,0004 

Variáveis associadas ao nível económico       

Rendimento 0,0147 6,0697 0,3273 0,0628 0,0206 

Cobertura      

Beneficiário de REC 0,0042 0,2919 0,0045 -0,4117 -0,0019 

Subsistema de saúde 0,0044 0,1700 0,0028 0,4861 0,0013 

Seguro privado -0,0046 0,0524 -0,0009 0,5375 -0,0005 

Região           

Norte -0,0250 0,1535 -0,0141 -0,0214 0,0003 

Centro -0,0607 0,1607 -0,0359 -0,1127 0,0040 

Lisboa e Vale do Tejo Referência         

Alentejo -0,0355 0,1648 -0,0215 -0,0285 0,0006 

Algarve -0,0610 0,1384 -0,0311 0,0574 -0,0018 

Açores -0,0992 0,1157 -0,0422 -0,0047 0,0002 

Madeira -0,0568 0,1038 -0,0217 -0,0552 0,0012 

Contribuição das var. injustas     0,0197 

Contribuição residual     0,0082 

Índice de Iniquidade = IC Utilização – Contr. var. Legítimas 0,0280 



 

 

 

 

 

 
Efeito marginal Média Elasticidade 

Índice de 
Concentração 

Contribuição 

Utilização de Anti-asmáticos 0,3755 
 

-0,0376 
 

Estado de saúde auto-avaliado 

     

Muito Bom Referência 
    

Bom 0,1286 0,1774 0,0607 0,3825 0,0232 

Razoável 0,2170 0,4117 0,2379 0,0214 0,0051 

Mau 0,2621 0,2752 0,1921 -0,2238 -0,0430 

Muito Mau 0,3224 0,1092 0,0937 -0,2601 -0,0244 

Presença de doença crónica 

     

Enfisema (DPOC), Bronquite Crónica 0,0852 0,1703 0,0386 -0,1210 -0,0047 

Problema nos 12 meses anteriores 0,3107 0,6720 0,5560 -0,0515 -0,0286 

Crise asmática 0,0256 0,5856 0,0399 -0,1705 -0,0068 

Sentir-se mal devido a problemas 

respiratórios 
0,0785 0,1431 0,0299 -0,0579 -0,0017 

Limitações funcionais nos 15 dias anteriores 
    

Sem limitações Referência 
    

1 a 4 dias com limitações -0,0766 0,0790 -0,0161 0,0371 -0,0006 

5 a 9 dias com limitações -0,0290 0,0733 -0,0057 -0,2303 0,0013 

Mais de 10 dias com limitações -0,0186 0,0292 -0,0014 -0,1244 0,0002 

Variáveis demográficas 
     

Sexo feminino 0,0314 0,5707 0,0477 -0,0151 -0,0007 

18-24 anos Referência 
    

25-34 anos 0,0630 0,1082 0,0181 0,2156 
 

35-44 anos 0,0267 0,1322 0,0094 0,1359 
 

45-54 anos 0,0314 0,1351 0,0113 0,1391 0,0016 

55-64 anos 0,0908 0,1563 0,0378 -0,0598 -0,0023 

65-74 anos 0,1658 0,2221 0,0981 -0,1453 -0,0143 

>75 anos 0,1646 0,1402 0,0615 -0,2145 -0,0132 

Contribuição das variáveis de necessidade 
   

-0,1088 

Nível Educacional 
     

Sem nível escolaridade -0,0203 0,2290 -0,0124 -0,3805 0,0047 

Educação primária 0,0079 0,5547 0,0117 -0,0408 -0,0005 

Educação secundária 0,0549 0,0996 0,0146 0,3124 0,0045 

Ensino superior Referência 
    

Estatuto Ocupacional 
     

Empregado Referência 
    

Desempregado -0,0323 0,0424 -0,0036 -0,2466 0,0009 

Reformado -0,0799 0,3469 -0,0738 -0,1264 0,0093 

Sem actividade económica -0,0081 0,1820 -0,0039 -0,0730 0,0003 

Inactivo por doença -0,0324 0,0286 -0,0025 -0,3392 0,0008 

Variáveis associadas ao nível económico 
    

Rendimento 0,0260 6,0973 0,4221 0,0681 0,0287 

Cobertura      

Beneficiário de REC 0,0369 0,2524 0,0248 -0,4390 -0,0109 

Subsistema de saúde 0,0667 0,1986 0,0353 0,4981 0,0176 

Seguro privado 0,0127 0,0722 0,0024 0,5920 0,0014 

Região 
     

Norte -0,0315 0,1620 -0,0136 -0,0619 0,0008 

Centro 0,0307 0,1431 0,0117 -0,0608 -0,0007 

Lisboa e Vale do Tejo Referência 
    

Alentejo -0,0152 0,1254 -0,0051 -0,0551 0,0003 

Algarve 0,0090 0,1580 0,0038 0,0490 0,0002 

Açores 0,0430 0,1477 0,0169 -0,0238 -0,0004 

Madeira 0,0577 0,1088 0,0167 -0,0562 -0,0009 

Contribuição das variáveis injustas 
   

0,0562 

Contribuição residual 
    

0,0150 

Índice de Iniquidade = IC Utilização – Contr. var. Legítimas 
 

0,0713 



 

 

 

 

 Ef. marginal Média Elasticidade IC Contribuição 

 Utilização de anti-hipertensivos 0,7721   -0,0056   

Estado de saúde auto-avaliado          

Muito Bom Referência     

Bom 0,0360 0,1524 0,0071 0,2937 0,0021 

Razoável 0,1033 0,4823 0,0645 0,0282 0,0018 

Mau 0,1101 0,2649 0,0378 -0,1520 -0,0057 

Muito Mau 0,1147 0,0897 0,0133 -0,2349 -0,0031 

Presença de doença crónica     

Hipertensão arterial 0,1390 0,8178 0,1473 -0,0044 -0,0006 

Diabetes 0,0645 0,1853 0,0155 -0,0603 -0,0009 

EAM 0,0886 0,0389 0,0045 -0,0404 -0,0002 

Obesidade 0,0679 0,0471 0,0041 0,0919 0,0004 

Problemas circulatórios 0,0818 0,0459 0,0049 -0,1013 -0,0005 

Limitações funcionais nos 15 dias anteriores    

Sem limitações Referência     

1 a 4 dias com limitações -0,0206 0,0613 -0,0016 -0,0150 0,0000 

5 a 9 dias com limitações 0,0049 0,0610 0,0004 -0,1116 0,0000 

Mais de 10 dias com limitações -0,0235 0,0280 -0,0009 -0,1361 0,0001 

Variáveis demográficas     

Sexo feminino 0,0211 0,6098 0,0167 -0,0483 -0,0008 

18-24 anos Referência     

25-34 anos 0,1322 0,0257 0,0044 0,0750  

35-44 anos 0,1970 0,0727 0,0186 0,0691  

45-54 anos 0,2617 0,1596 0,0541 0,1465 0,0079 

55-64 anos 0,3367 0,2424 0,1057 0,0730 0,0077 

65-74 anos 0,4067 0,2945 0,1551 -0,0486 -0,0075 

>75 anos 0,3473 0,1998 0,0899 -0,1703 -0,0153 

Contribuição das variáveis de necessidade   -0,0148 

Nível Educacional      

Sem nível escolaridade -0,0573 0,2772 -0,0206 -0,2925 0,0060 

Educação primária -0,0360 0,6287 -0,0294 0,0299 -0,0009 

Educação secundária -0,0524 0,0461 -0,0031 0,5254 -0,0016 

Ensino superior Referência     

Estatuto Ocupacional    

Empregado Referência     

Desempregado -0,0247 0,0301 -0,0010 -0,1740 0,0002 

Reformado 0,0265 0,4443 0,0153 -0,0445 -0,0007 

Sem actividade económica 0,0345 0,1596 0,0071 -0,1401 -0,0010 

Inactivo por doença -0,0107 0,0317 -0,0004 -0,2231 0,0001 

Variáveis associadas ao nível económico    

Rendimento 0,0340 6,0628 0,2668 0,0625 0,0167 

Cobertura      

Beneficiário de REC -0,0034 0,2965 -0,0013 -0,4073 0,0005 

Subsistema de saúde -0,0030 0,1678 -0,0007 0,4886 -0,0003 

Seguro privado -0,0086 0,0496 -0,0006 0,5423 -0,0003 

Região      

Norte 0,0038 0,1486 0,0007 -0,0232 0,0000 

Centro 0,0447 0,1624 0,0094 -0,1047 -0,0010 

Lisboa e Vale do Tejo Referência     

Alentejo 0,0090 0,1668 0,0019 -0,0256 0,0000 

Algarve -0,0239 0,1404 -0,0044 0,0622 -0,0003 

Açores 0,0540 0,1170 0,0082 -0,0015 0,0000 

Madeira 0,0731 0,1062 0,0101 -0,0465 -0,0005 

Contribuição das variáveis injustas     0,0169 

Contribuição residual     -0,0077 

Índice de Iniquidade = IC Utilização – Contr. var. Legítimas   0,0092 

 



 

 

 

 

 

 

 
Efeito 

marginal 
Média Elasticidade 

Índice de 
Concentração 

Contribuição 

Utilização de anti-diabéticos 0,7148 
 

0,0044 
 

Estado de saúde auto-avaliado     

Muito Bom Referência 
    

Bom 0,0521 0,0892 0,0065 0,2208 0,0014 

Razoável 0,1510 0,4543 0,0960 0,0607 0,0058 

Mau 0,1898 0,3328 0,0884 -0,0993 -0,0088 

Muito Mau 0,1802 0,1129 0,0285 -0,1640 -0,0047 

Presença de doença crónica     

Ida à urgência devido à diabetes 0,0546 0,5585 0,0427 -0,0177 -0,0008 

Hipertensão Arterial 0,3182 0,8370 0,3726 0,0038 0,0014 

Mau-estar devido a problemas 

endócrinos 
0,1279 0,0281 0,0050 -0,1379 -0,0007 

Limitações funcionais nos 15 dias anteriores     

Sem limitações Referência 
    

1 a 4 dias com limitações -0,0350 0,0621 -0,0030 -0,0584 0,0002 

5 a 9 dias com limitações -0,1743 0,0772 -0,0188 -0,1164 0,0022 

Mais de 10 dias com limitações 0,0313 0,0281 0,0012 -0,0536 -0,0001 

Variáveis demográficas 
    

Sexo feminino -0,0538 0,5758 -0,0434 -0,0583 0,0025 

18-24 anos Referência 
    

45-54 anos 0,1062 0,1428 0,0212 0,1101 0,0023 

55-64 anos 0,1172 0,2498 0,0410 0,0644 0,0026 

65-74 anos 0,1151 0,3116 0,0502 -0,0426 -0,0021 

>75 anos 0,0932 0,2069 0,0270 -0,0912 -0,0025 

Contribuição das variáveis de necessidade   -0,0010 

Nível Educacional 
    

-0,0010 

Sem nível escolaridade 0,0606 0,2992 0,0254 -0,2493 -0,0063 

Educação primária 0,0677 0,6359 0,0602 0,0540 0,0033 

Educação secundária 0,0645 0,0302 0,0027 0,4227 0,0012 

Ensino superior Referência 
    

Estatuto Ocupacional 
    

Empregado Referência 
    

Desempregado -0,0194 0,0336 -0,0009 -0,1509 0,0001 

Reformado 0,0728 0,4774 0,0486 -0,0211 -0,0010 

Sem actividade económica 0,0157 0,1596 0,0035 -0,1242 -0,0004 

Inactivo por doença 0,0105 0,0388 0,0006 -0,1291 -0,0001 

Variáveis associadas ao nível económico 
   

Rendimento 0,0313 6,0076 0,2634 0,0579 0,0153 

Cobertura      

Beneficiário de REC -0,0346 0,3288 -0,0159 -0,3440 0,0055 

Subsistema de saúde -0,0512 0,1458 -0,0104 0,4504 -0,0047 

Seguro privado 0,0195 0,0323 0,0009 0,4928 0,0004 

Região      

Norte 0,0093 0,1682 0,0022 -0,0195 0,0000 

Centro 0,0691 0,1380 0,0133 -0,0896 -0,0012 

Lisboa e Vale do Tejo Referência 
    

Alentejo 0,0325 0,1682 0,0076 -0,0065 0,0000 

Algarve -0,0193 0,1263 -0,0034 0,0747 -0,0003 

Açores 0,0778 0,1462 0,0159 -0,0297 -0,0005 

Madeira 0,0825 0,1136 0,0131 -0,0409 -0,0005 

Contribuição das variáveis injustas    0,0106 

Contribuição residual 
   

 
-0,0040 

Índice de Iniquidade = IC Utilização – Contr. var. Legítimas 
 

0,0066 

 



 

 

 
Efeito marginal Média Elasticidade 

Índice de 
Concentração 

Contribuição 

Utilização de medicamentos para a 

Osteoporose 
0,0700 

 
0,0541 

 

Estado de saúde auto-avaliado    

Muito Bom Referência 
    

Bom -0,0157 0,2073 -0,0464 0,1635 -0,0076 

Razoável -0,0076 0,4645 -0,0507 -0,0435 0,0022 

Mau 0,0046 0,2294 0,0152 -0,2292 -0,0035 

Muito Mau 0,0214 0,0718 0,0220 -0,3082 -0,0068 

Presença de 
doença crónica 

     

Osteoporose 0,2087 0,1980 0,5904 -0,0702 -0,0415 

Limitações funcionais nos 15 dias anteriores    

Sem limitações Referência 
    

1 a 4 dias com 

limitações 
-0,0087 0,0539 -0,0067 -0,0310 0,0002 

5 a 9 dias com 

limitações 
-0,0209 0,0243 -0,0073 -0,1081 0,0008 

Mais de 10 dias 

com limitações 
-0,0162 0,0544 -0,0126 -0,1433 0,0018 

Grupos etários 
    

45-54 anos Referência 
    

55-64 anos 0,0161 0,2276 0,0523 0,0417 0,0022 

65-74 anos -0,0189 0,2318 -0,0625 -0,1127 0,0070 

>75 anos -0,0283 0,1710 -0,0692 -0,2361 0,0163 

Contribuição das variáveis de necessidade   -0,0287 

Nível Educacional 
   

-0,0287 

Sem nível 

escolaridade 
0,0055 0,2727 0,0216 -0,3780 -0,0082 

Educação primária 0,0103 0,6051 0,0888 -0,0497 -0,0044 

Educação 

secundária 
0,0095 0,0528 0,0072 0,2563 0,0018 

Ensino superior Referência 
    

Estatuto Ocupacional 
    

Empregado Referência 
    

Desempregado 0,0124 0,0311 0,0055 -0,2452 -0,0013 

Reformado 0,0070 0,3319 0,0334 -0,0981 -0,0033 

Sem actividade 

económica 
0,0100 0,2524 0,0359 -0,1406 -0,0050 

Inactivo por 

doença 
0,0155 0,0265 0,0059 -0,2821 -0,0017 

Variáveis associadas ao nível económico 
   

Rendimento 0,0079 6,0956 0,6867 0,0646 0,0444 

Cobertura      

Beneficiário de REC -0,0059 0,2253 -0,0190 -0,4768 0,0091 

Subsistema de 

saúde 
0,0155 0,1922 0,0426 0,4388 0,0187 

Seguro privado 0,0279 0,0547 0,0218 0,4820 0,0105 

Região      

Norte -0,0025 0,1452 -0,0051 -0,0236 0,0001 

Centro 0,0238 0,1572 0,0535 -0,0809 -0,0043 

Lisboa e Vale do 

Tejo 
Referência 

    

Alentejo -0,0015 0,1575 -0,0034 -0,0144 0,0000 

Algarve -0,0126 0,1465 -0,0264 0,0633 -0,0017 

Açores 0,0065 0,1199 0,0112 -0,0292 -0,0003 

Madeira 0,0196 0,1281 0,0358 -0,0601 -0,0022 

Contribuição das variáveis injustas 
  

0,0522 

Contribuição residual 
  

0,0306 

Índice de Iniquidade = IC Utilização – Contr. var. Legítimas 0,0829 
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6 Equidade na distribuição da despesa pública com medicamentos em Portugal 

6.1 Introdução 

 

No contexto da actual crise económica, e provavelmente mais do que em qualquer outro 

momento, reconhece-se que os recursos públicos são finitos. No âmbito do Programa de 

Assistência Financeira da Comissão Europeia, Banco Central Europeu e do Fundo Monetário 

Internacional são vários os sectores em Portugal afectados por medidas de restrição da despesa 

pública1. Na área da saúde, o sector do medicamento é, sem dúvida, um dos que tem de 

apresentar um maior nível de redução. De acordo com o memorando de entendimento entre o 

Estado Português e esta Comissão Tripartida, a meta a atingir para a despesa pública com 

medicamentos em 2013 foi fixada em 1,0% do Produto Interno Bruto (PIB). Esta é uma redução 

elevada num curto período temporal, se considerarmos que a despesa pública com 

medicamentos correspondia, em 2010, a 1,99% do PIB2. Perante esta realidade é ainda mais 

premente a análise à equidade na distribuição da despesa pública com medicamentos. Com esta 

análise é possível identificar que grupos da população beneficiam mais da despesa do Estado e 

deste modo, mesmo num contexto de redução de despesa, possibilitar que as medidas políticas 

a serem implementadas diminuam ou pelo menos não agravem as iniquidades na utilização 

observadas no Capítulo 4. É este estudo que se pretende efectuar no presente capítulo. 

 

Na gestão dos recursos público, se é certo que é essencial maximizar a eficiência na distribuição 

dos recursos públicos é, igualmente, importante que seja dada atenção ao modo como se 

procede à distribuição socioeconómica desses mesmos recursos na população. A distribuição da 

despesa pública é um importante instrumento que os governos têm ao dispor para reduzir as 

desigualdades socioeconómicas da população com o objectivo de melhorar o bem-estar da 

mesma. Este facto é particularmente relevante num sistema de saúde, como o português, 

assente num Serviço Nacional de Saúde (SNS), o qual deve, de acordo com a Lei de Bases da 

Saúde3, ser o garante da “equidade na distribuição de recursos e na utilização de serviços” e 

constituir um instrumento para “atenuar os efeitos das desigualdades económicas, geográficas e 

quaisquer outras no acesso aos cuidados”. Ou seja, há um reconhecimento legislativo de que os 

recursos públicos na saúde podem ser um meio para atenuar o efeito que as desigualdades 

económicas ou geográficas possam ter no estado de saúde da população. Isto pode ser feito 

através da incidência preferencial da despesa pública nos cuidados prestados aos grupos com 

maiores necessidades. Deste modo importa analisar se a intervenção do Estado na distribuição 

dos recursos públicos potencia ou atenua a iniquidade na prestação. 
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Na literatura revista não se identificou qualquer estudo que aborde a equidade na despesa 

pública com medicamentos quer no sistema português quer no contexto internacional. No 

sistema de saúde português esta análise reveste-se de particular importância, não só pela 

redução da despesa pública imposta pelo memorando de entendimento mas também devido às 

características ao nível do financiamento público de medicamentos que, numa sociedade com 

forte desigualdades socioeconómicas, podem potenciar a iniquidade na prestação.  

 

Neste âmbito, salienta-se, em primeiro lugar, que nas duas últimas décadas foram aplicadas 

várias medidas com o objectivo de controlar a despesa pública com medicamentos4,5, 

nomeadamente a redução dos escalões de comparticipação ou a introdução do sistema de 

preços de referência, as quais foram descritas no Capítulo 2. Em alguns casos, estas medidas 

implicaram a transferência de gastos do sector do Estado para os utentes fazendo com que, 

actualmente, a participação financeira dos utentes no custo dos medicamentos, em média, 

corresponda a quase 40% do preço de venda ao público - uma das percentagens mais elevadas 

na União Europeia6. 

 

Em segundo lugar, o mecanismo de protecção dos grupos mais vulneráveis não é tão abrangente 

como o de outros cuidados de saúde, designadamente consultas médicas ou meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica. Dados recentemente publicados referem que o 

número de indivíduos isentos de taxas moderadoras nos cuidados ambulatórios ultrapassa os 

cinco milhões de utentes7. No sector do medicamento, em ambulatório, as isenções associadas 

ao indivíduoa são escassas8,9 e representam apenas 0,5% do total de receitas dispensadas nas 

farmácias comunitárias10. De referir, no entanto, que existem isenções associadas a dois tipos de 

medicamentos: insulinas e imunomoduladores. O mecanismo de protecção dos grupos 

economicamente mais vulneráveis consiste no Regime Especial de Comparticipação (doravante 

designado por REC), que proporciona um financiamento adicional do preço dos medicamentos 

comparticipados no grupo de indivíduos cujo rendimento seja inferior ao salário mínimo 

nacional. Contudo, como o REC não tem em consideração o nível de utilização e sendo os mais 

pobres aqueles que têm mais necessidades em saúde, pode não ser suficiente para eliminar as 

barreiras financeiras na utilização de medicamentos. Por outro lado, qualquer indivíduo que 

tenha um rendimento mensal superior ao salário mínimo nacional contribui de igual modo no 

co-pagamento do medicamento, independentemente do valor do seu rendimento. Deste modo, 

                                                 

a
 Apenas estão isentos de co-pagamentos indivíduos com Paramiloidose, Lúpus, Hemofilia e Hemoglobinopatias. 
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a despesa privada com medicamentos é proporcionalmente superior à exigida na utilização de 

outros cuidados de saúde, à semelhança do que ocorre noutros países da OCDE11.  

 

Por este motivo, neste contexto de recursos escassos e de introdução de várias medidas de 

contenção de gastos, considera-se que, para um melhor apoio à tomada de decisão, é 

fundamental perceber como estão a ser distribuídos os recursos públicos com medicamentos na 

população portuguesa. São as pessoas que mais necessitam as que recebem uma maior parte 

desses recursos? Ou existem outros factores não associados à necessidade que condicionam 

essa distribuição? Face ao exposto o principal objectivo deste estudo é avaliar a equidade na 

distribuição da despesa pública com medicamentos no sistema de saúde português. 

  

Para avaliar a distribuição dos benefícios da despesa pública são frequentes duas abordagens 

metodológicas: uma comportamental, também designada de abordagem do bem-estar, e uma 

abordagem não comportamental, designada por análise da incidência dos benefícios (Benefit 

Incidence Analysis)
12,13,14

. A primeira abordagem dá destaque ao valor, ou utilidade, que o 

indivíduo dá a determinado bem e quanto está disposto a pagar para o ter enquanto a técnica 

da incidência dos benefícios assenta no pressuposto que o valor do benefício de um cuidado 

público corresponde ao custo de produção desse cuidado12,13,15,16. Neste estudo optou-se por 

esta última abordagem como se fundamentará na secção da metodologia. 

 

Após se estimar a despesa pública com medicamentos e o respectivo perfil de distribuição na 

população portuguesa, aferiu-se, através de índices de iniquidade, se a distribuição da despesa 

do Estado com medicamentos estava assente em critérios de equidade, assumindo-se que 

desigualdades na distribuição de recursos não atribuíveis à necessidade constituem iniquidades 

no sistema de prestação de cuidados.  

 

Este capítulo foi estruturado do seguinte modo: na secção 6.2 explicitam-se i) as fontes de dados 

utilizadas, ii) o método de cálculo dos benefícios públicos com medicamentos e iii) a 

metodologia utilizada para a avaliação da equidade da distribuição dos recursos. Na secção 6.3 

apresentam-se os resultados e por último efectua-se uma discussão dos mesmos e as possíveis 

implicações para a política de saúde. 
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6.2 Métodos  

 
Para avaliar a distribuição dos benefícios da despesa pública apresentam-se duas abordagens 

metodológicas: uma abordagem comportamental e uma não comportamental, designada por 

análise da incidência dos benefícios12,13,14
. A abordagem comportamental avalia a utilidade que o 

indivíduo dá a determinado bem e quanto está disposto a pagar para o ter. Ou seja, reflecte a 

decisão do indivíduo sobre se a utilidade do consumo de determinado bem ou serviço é superior 

à perda de parte do poder de compra que resulta da aquisição do bem. Para bens de mercado, o 

preço pago reflecte, de um modo adequado, a disposição para pagar. No entanto, nos casos em 

que os bens são subsidiados pelo Estado e o preço a pagar, se existente, pode não reflectir o 

valor marginal para o indivíduo, a avaliação da disposição a pagar pode não reflectir 

adequadamente a utilidade que o bem tem para esse mesmo indivíduo. Nestas situações, a 

técnica da análise da incidência dos benefícios constitui uma alternativa adequada. Com a 

técnica da incidência dos benefícios assume-se que o valor do benefício de um cuidado público 

corresponde ao custo de produção desse cuidado12,13,15,16. Salienta-se, no entanto, que não se 

pode assumir que o custo para o Estado corresponde aos benefícios que o indivíduo retira desse 

cuidado, corresponde apenas ao valor que o Estado atribui a esse bem. 

 

Estas duas abordagens, com as suas vantagens e limitações, foram aplicadas em diversos 

estudos, como está suportado na análise efectuada por Van de Walle14. Contudo, refere-se que a 

investigação mais recente tem sido aplicada essencialmente em países subdesenvolvidos ou em 

vias de desenvolvimento, por organizações como o Banco Mundial ou a Organização Mundial de 

Saúde14. Poucos estudos foram efectuados, nestas duas últimas décadas, ao nível dos sistemas 

de saúde europeus. No contexto português identificaram-se apenas três estudos com aplicação 

ao sector da saúde, utilizando quer a abordagem do bem-estar quer a técnica da incidência da 

despesa pública12,17,18. 

Para este estudo optou-se pela técnica da incidência dos benefícios. Em primeiro lugar, porque o 

sector do medicamento tem preços regulados e subsidiados pelo Estado. No momento da 

aquisição do medicamento a taxa de co-pagamento é inversamente proporcional ao valor 

terapêutico do medicamento, pois o nível de comparticipação depende da necessidade 

terapêutica. Por conseguinte, o valor pago, a existir, não reflecte o benefício da utilização. Por 

outro lado, o co-pagamento do medicamento também depende do rendimento devido à 

existência de um REC para indivíduos com rendimento mensal inferior ao salário mínimo 

nacional e é inversamente proporcional ao mesmo. Ou seja, os indivíduos beneficiários do REC 
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têm um co-pagamento inferior mas tal não significa que a utilidade para o indivíduo seja inferior. 

Por último, é de referir que a opção por esta técnica foi também reforçada pelo facto do âmbito 

desta análise ser a prestação do sector público. 

Ao adoptar a técnica da análise dos benefícios salienta-se que foram tidas em consideração 

algumas das principais limitações apontadas a este método como as possíveis variações 

associadas ao valor do co-pagamento19. Este facto é particularmente importante nos 

medicamentos porque o co-pagamento varia em função do tipo de medicamento prescrito e da 

existência de um REC. 

Após estimativa dos benefícios públicos analisou-se a sua distribuição na população ordenada 

em função do rendimento e avaliou-se a equidade na prestação através da comparação da 

distribuição dos recursos públicos com a distribuição da necessidade na população.  

Em suma, neste estudo avaliou-se a equidade da distribuição de recursos públicos com 

medicamentos, através da valorização do benefício público da utilização de medicamentos, 

aplicando-se, para tal, os seguintes passos: 

 

i) Estimativa dos benefícios públicos da utilização de medicamentos, através da 

despesa pública;  

ii) Identificação dos factores que contribuíram para o nível de despesa pública com 

medicamentos; 

iii) Análise da distribuição da despesa pública na população ordenada pelo rendimento 

e por último 

iv) Estimativa do grau de iniquidade na distribuição dos recursos públicos com 

medicamentos, através de um índice baseado na diferença entre a concentração da 

utilização e da necessidade indexada ao rendimento. 

 

Para o efeito foram utilizadas duas fontes de dados: o 4.º Inquérito Nacional de Saúde (INS) e a 

base de dados de dispensa e facturação de medicamentos no SNS. 
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6.2.1 Fonte de dados 

 

4.º Inquérito Nacional de Saúde 

Os dados sobre a utilização de medicamentos e as características socioeconómicas dos 

indivíduos provém do 4.ºINS, o qual foi aplicado entre Fevereiro de 2005 e Janeiro de 2006 em 

Portugal Continental e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. O âmbito populacional 

do 4.ºINS abrange os residentes em unidades de alojamento familiares no país à data da 

realização das entrevistas, incluindo os estrangeiros. Porém, estão excluídos os residentes em 

alojamentos colectivos20. O 4.ºINS, assim como as variáveis de interesse para o estudo da 

equidade na utilização de medicamentos, já foram descritos no Capítulo 4. Salienta-se, aqui, que 

a amostra final em estudo é constituída por 33 027 indivíduos com idade superior a 18 anos, 

representativos da população portuguesa não institucionalizada.   

 

 

Base de dados de dispensa e facturação de medicamentos no SNS 

Para estimar a despesa pública efectivamente gasta com medicamentos foi utilizada informação 

proveniente da base de dados de dispensa de medicamentos aos utentes do SNS. Como esta 

fonte de informação não tem sido frequentemente descrita em trabalhos publicados salienta-se, 

aqui, que o processo que conduz à obtenção desta informação inicia-se com a dispensa de 

medicamentos aos utentes. Após dispensa dos medicamentos prescritos e comparticipados ao 

utente, a receita médica é enviada pela farmácia aos serviços centrais do ministério da saúde 

responsáveis pela validação das embalagens dispensadas e facturação dos respectivos encargos. 

Este procedimento é efectuado pelas farmácias com uma periodicidade mensal. Até 2009, a 

actividade de validação e facturação das receitas dispensadas era da responsabilidade das 

Administrações Regionais de Saúde mas, a partir de 2010, essa actividade passou a estar 

centralizada no Centro de Conferência de Facturas (estrutura actualmente sob a tutela dos 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde).  

 

Através do sistema de conferência de receitas médicas dispensadas nas farmácias comunitárias 

é possível identificar quais os medicamentos dispensados a cada utente, o número de 

embalagens dispensadas, assim como o encargo do SNS e do utente com esse medicamento. 

Adicionalmente permite identificar se o utente pertence ao regime normal ou ao REC, o que 

possibilita a diferenciação dos encargos do Estado em função do tipo de regime em que o 

indivíduo se enquadre. Com esta informação é possível obter a despesa pública que, em média, 
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é dispendida com uma embalagem de um medicamento, de determinada classe terapêutica, 

cedida a um utente que pertença ao regime normal ou REC. 

 

Esta base de dados engloba todas as receitas médicas facturadas ao SNS sendo por isso 

completa na informação sobre a dispensa e encargos públicos e privados com medicamentos 

comparticipados em ambulatório. O INFARMED, I.P. disponibiliza anualmente esta informação 

compilada na Estatística do Medicamento21. 

 

6.2.2 Análise da incidência dos benefícios 

 

A técnica da análise da incidência dos benefícios tem sido utilizada para avaliar o impacto 

distributivo das despesas públicas nos cuidados de saúde e para identificar os grupos que mais 

beneficiam dessa despesa22.  

 

A aplicação deste método inclui, em geral, três etapas: restrição da análise ao sector em estudo, 

valorização do benefício do cuidado prestado e avaliação da distribuição dos cuidados, sendo a 

etapa de valorização do benefício aquela que acarreta uma maior complexidade13,15. 

 

6.2.2.1 Restrição dos dados ao universo em análise 
 

A metodologia da análise da incidência dos benefícios serve para avaliar a distribuição dos 

recursos no sistema de saúde, como um todo, ou em sectores específicos. Neste estudo avaliou-

se unicamente o sector do medicamento, restringindo a análise aos medicamentos sujeitos a 

receita médica dispensados nas farmácias comunitárias. Como os medicamentos não sujeitos a 

receita médica são considerados bens não essenciais e, por este motivo, não comparticipados 

pelo Estado, a decisão de aquisição e os encargos com os medicamentos são, na totalidade, da 

responsabilidade do utente. Como tal optou-se por não incluí-los na análise da incidência dos 

benefícios públicos. 

Ainda na definição do universo em análise, é de referir que incluiu-se neste estudo a utilização 

de medicamentos efectuada por utentes do SNS, subsistemas de saúde públicos, subsistemas 

ou seguros privados. Tanto os beneficiários dos subsistemas, públicos ou privados, como dos 

seguros privados têm uma comparticipação pública do medicamento, para além da eventual 
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cobertura adicional proporcionada pelo subsistema ou seguro privado. Por conseguinte, devem 

ser igualmente incluídos na análise da incidência dos benefícios públicos com medicamentos. 

6.2.2.2 Estimativa e valorização da despesa pública com medicamentos 

 

Em termos metodológicos os benefícios públicos foram imputados ao indivíduo em função da 

utilização que este fez dos recursos públicos. Para este efeito, combinou-se informação sobre o 

nível de utilização individual de medicamentos, através do 4.ºINS, com os benefícios públicos 

dessa utilização. 

 

Como o 4.ºINS não dispõe de informação sobre o resultado ou benefício resultante da utilização 

de medicamentos foi necessário imputar um valor ao benefício esperado. Idealmente, a 

valorização do benefício público da utilização dos medicamentos corresponderia aos resultados 

em saúde que advém da sua utilização. Mas, na ausência desta informação, e à semelhança dos 

pressupostos assumidos noutros estudos, considerou-se que o benefício público pode ser 

reflectido, adequadamente, pelo valor que o Estado está disposto a financiar pelos 

medicamentos prescritos ao utente13,19,23. No sector do medicamento este pressuposto tem uma 

forte sustentação na legislação existente sobre comparticipação de medicamentos, em que o 

valor comparticipado pelo Estado decorre da mais-valia terapêutica do medicamento, logo, dos 

benefícios esperados24,25. 

 

No processo de valorização do benefício público da utilização dos medicamentos devem incluir-

se apenas os encargos para o Estado. Em consequência, identificaram-se e excluíram-se da 

análise os co-pagamentos ou outras contribuições privadas de modo a obter uma estimativa o 

mais precisa possível do valor real da despesa pública. Para tal foram igualmente tidas em 

consideração as características dos indivíduos que utilizaram medicamentos pois o co-

pagamento depende da cobertura a que o indivíduo está sujeito em termos de financiamento de 

medicamentos: utente do SNS, do regime normal ou do REC, utente de subsistemas públicos e 

utentes de subsistemas privados ou seguros privados.  
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Face ao exposto, os recursos públicos foram, neste estudo, valorizados através dos encargos do 

Estado com a comparticipação dos medicamentos, os quais correspondem ao preço de venda ao 

público do medicamento utilizado deduzido do co-pagamento requerido ao utente.  

��� = ���,�
�

	�,�
  

Em que ���  é a despesa pública com o indivíduo � ,	��,� é o preço do medicamento  

consumido pelo indivíduo � e 	�,�
   é a taxa de comparticipação financiada pelo Estado para o 

medicamento  que varia em função do regime de comparticipação � do indivíduo �. 

������� =	����
�

 

Para estimar ���  combinaram-se os dados disponíveis no 4.ºINS sobre utilização de 

medicamentos e tipo de cobertura a que o indivíduo estava sujeito com os dados sobre a 

despesa pública com medicamentos, disponíveis na base de dados de dispensa e facturação de 

medicamentos no SNS conforme se explicará de seguida. 

 

A. Dados sobre a utilização de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

Para identificar o nível de utilização individual de medicamentos adoptou-se o seguinte 

procedimento: 

� Com base na questão: “Tomou algum medicamento prescrito (incluindo contraceptivos 

orais ou hormonas, medicamentos tópicos, injecções ou vacinas) nas duas últimas 

semanas?” criou-se uma variável binária que assume o valor 1 quando o indivíduo 

reportou ter utilizado MSRM e o valor 0 quando tal não ocorreu; 

� No INS aos indivíduos que referiram ter consumido medicamentos foi aplicada uma 

segunda questão relativa às indicações terapêuticas para as quais os medicamentos 

foram administrados. Com base nesta resposta identificaram-se as classes ou grupos 

terapêuticos dos medicamentos consumidos, indo ao nível mais desagregado possível 

com a informação constante no inquérito. Esta informação é essencial porque os preços 

e os escalões de comparticipação diferem entre classes terapêuticas mas dentro da 

mesma classe terapêutica os escalões são normalmente idênticos26 e os encargos 

públicos comparáveis. 
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De seguida, e com base na informação disponível no 4º INS, identificou-se, igualmente, o tipo de 

cobertura no financiamento dos medicamentos. No SNS a diferenciação por tipo de regime é 

particularmente importante pois os indivíduos pensionistas com rendimentos inferiores ao 

salário mínimo nacional usufruem de uma comparticipação acrescida do Estado no preço do 

medicamentob, correspondente a 15% no escalão B, C e D. Em 2005 beneficiavam também de 

uma majoração de 25% sobre o preço de referência dos medicamentos genéricos27. Por outro 

lado, alguns subsistemas públicos usufruíam ainda de uma cobertura adicional no preço do 

medicamento. 

 

O tipo de cobertura foi obtido do seguinte modo: 

� Com base nas questões do 4.ºINS sobre qual dos serviços recorre mais vezes para 

utilização de benefícios “E dos serviços que vou referir, a qual é que recorre mais vezes 

para utilização de benefícios?” e se “ (…) tem algum seguro de saúde?” identificou-se o 

tipo de cobertura: SNS, tipo de subsistema de saúde ou seguro privado; 

� Nos utentes do SNS identificaram-se os pertencentes ao regime normal e os 

beneficiários do REC:  

o Como a identificação de beneficiário do REC não estava disponível no 4.ºINS 

estimou-se esta variável com base no estatuto ocupacional do indivíduo – 

reformado e reformado por invalidez - e no rendimento inferior ao salário 

mínimo nacional em vigor no ano de 2005. Esta variável apresenta uma 

proporção de 16% na amostra em estudo, valor semelhante ao apresentado 

pelo INE para o número de pensionistas com estas características na população 

portuguesa em 2005 (17%)28. 

� Nos utentes não utilizadores do SNS identificou-se o tipo de subsistema e se este tinha 

cobertura adicional pública no financiamento dos medicamentos, comparativamente ao 

regime normal do SNS. 

 

B. Valorização da utilização de MSRM 

Após identificação dos medicamentos utilizados por cada indivíduo e tipo de cobertura a que 

estão sujeitos, associou-se a cada tipo de medicamento reportado pelo indivíduo o valor 

correspondente ao benefício do cuidado prestado, estimado através do valor da 

comparticipação do Estado. Este valor foi estimado através da informação disponível na base de 

dados de dispensa e facturação de medicamentos ao SNS com base no seguinte procedimento: 

                                                 

b
 Em 2005 não existia a comparticipação adicional 5% no escalão A, pois este era comparticipado a 100% 
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� Numa primeira etapa solicitou-se ao INFARMED, I.P. informação sobre o consumo de 

medicamentos no SNS, no ano de 2005, em número de embalagens, despesa a preço de 

venda ao público e encargos para o SNS.  

� De seguida agruparam-se os dados em função da classe terapêutica e do regime de 

comparticipação (regime normal e REC). 

� Para cada classe terapêutica e tipo de regime identificaram-se as embalagens 

dispensadas através do SNS, os respectivos preços médios de venda ao público e 

encargos médios do SNS. De salientar que ao utilizarem-se os dados reais da facturação 

conseguiu-se incorporar na estimativa da despesa pública possíveis diferenças nos 

padrões de prescrição entre beneficiários do regime normal e REC.  

� Por último, para cada classe terapêutica calculou-se a despesa pública por embalagem 

dispensada no SNS, ao abrigo do regime normal e regime especial de comparticipação. 

 

De referir que, neste estudo, avaliou-se a utilização de medicamentos em ambulatório no 

período de referência do inquérito. Por este motivo os dados da despesa pública referem-se à 

média da despesa pública com as embalagens de determinada classe terapêutica, no momento 

da aplicação do inquérito. 

 

Por fim, estimou-se, igualmente, a despesa pública com medicamentos nos indivíduos 

pertencentes a subsistemas de saúde ou seguros privados. No caso dos subsistemas públicos, a 

comparticipação dos medicamentos a beneficiários da ADSE era em 2005 idêntica à dos utentes 

do regime normal do SNS. No entanto, os beneficiários dos serviços de assistência na doença aos 

militares das Forças Armadas (ADM) ou militares da Guarda Nacional Republicana (ADMG) 

apresentavam nesse ano comparticipações suplementares à do SNS29,30,31,32. Face ao exposto 

estimou-se para cada subsistema a comparticipação com origem pública quer o financiamento 

provenha do ministério da saúde ou de outros ministérios, como o da administração interna ou 

da justiça. 

 

6.2.2.3 Avaliação da distribuição da despesa pública  

 

Com base na informação obtida sobre a despesa pública com cada indivíduo analisou-se o perfil 

de distribuição dos benefícios estimados. Para além de uma análise descritiva, o perfil de 

distribuição dos benefícios públicos pode ser avaliado em função de critérios previamente 
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estabelecidos. Neste estudo, analisou-se se os recursos públicos foram distribuídos de um modo 

equitativo ou se existiram outros factores, considerados injustos, que afectaram a sua 

distribuição na população. Sendo a equidade uma questão normativa é necessário explicitar que, 

no âmbito deste trabalho, considerou-se como equitativa uma distribuição dos recursos em 

função da necessidade dos mesmos.  

 

A distribuição dos recursos na população foi analisada através da aplicação de curvas e índices 

de concentração e a equidade avaliada através de índices de iniquidade. Como explicado no 

Capítulo 4, o índice de concentração (equação 1) apresenta a distribuição da utilização na 

população, indexada a uma variável socioeconómica, neste caso, o rendimento. Ou seja, reflecte 

a desigualdade socioeconómica na utilização de cuidados de saúde. 

 

2	��� ���
� � = � + ��� +  			(equação 1) 

 

Nesta equação ri corresponde à ordenação relativa (fractional rank) ocupada pelo indivíduo � na 

distribuição do rendimento e é obtido através da fórmula �/N, em que �=1 no indivíduo mais 

pobre e � =N no mais rico33. No termo do lado esquerdo da equação 1, ��� é a variância da 

ordenação relativa (fractional rank) e μ  é a média de !, que corresponde à despesa pública com 

medicamentos. No lado direito da equação, ��  corresponde à ordenação relativa de � e o 

coeficiente � representa o grau de desigualdade na distribuição da despesa pública, ou seja, 

corresponde ao índice de concentração. 

 

Com base no índice de concentração, a equidade na distribuição da despesa pública pode ser 

avaliada através de índices de iniquidade, que efectuam a comparação entre as distribuições 

socioeconómicas da despesa pública e da necessidade.  

 

Índice	de	Iniquidade = IC-./0./1	0ú34561	 −		 IC8.6.//5-1-.	 

 

De acordo com o método da padronização indirecta a necessidade corresponde à despesa 

pública esperada (!*), i.e, aos recursos públicos que o indivíduo � teria recebido se tivesse sido 

tratado como os outros indivíduos com as mesmas necessidades são, em média, tratados pelo 

sistema de saúde. Deste modo, os valores da despesa esperada são obtidos fazendo uma 

regressão da despesa pública actual (!�) num conjunto de indicadores de necessidade, como o 

estado de saúde, morbilidade, idade e sexo. Embora para o cálculo do índice de iniquidade seja 
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apenas necessário padronizar para as variáveis de necessidade, o método de padronização deve 

incluir também outras variáveis - variáveis de controlo - que apesar de não reflectirem a 

necessidade de cuidados permitem obter uma estimativa mais fiável da associação entre 

necessidade e utilização de recursos.  

 

O índice de iniquidade na prestação é obtido através da comparação entre a distribuição da 

despesa pública actual (!) e a despesa pública esperada (!*) (equação 2). O coeficiente β  

representa o índice de iniquidade na distribuição da despesa pública com medicamentos.  

 

2	��� ���
� − ��∗

�∗	� = �∗∗ + ���∗∗ +  ∗∗(equação 2) 

 

O índice de iniquidade apresenta valor nulo quando os indivíduos usufruem dos mesmos 

recursos públicos para idênticos níveis de necessidade – esta situação reflecte um equilíbrio 

entre a distribuição socioeconómica da despesa pública e da necessidade. Quando o índice de 

iniquidade apresenta um valor positivo significa que, para idênticas necessidades, os recursos 

concentram-se nos grupos mais favorecidos da população, quando o índice é negativo verifica-se 

o inverso.  

 

6.2.2.4 Modelo Estatístico 

 
Para aplicar este método é necessário especificar um modelo explicativo da distribuição dos 

recursos públicos com medicamentos. Com base nos estudos incluídos na revisão da literatura 

constante do Capítulo 3, que identificaram atributos associados à utilização de medicamentos, e 

na estrutura do sector do medicamento em Portugal (Capítulo 2), estabeleceu-se um modelo 

empírico já fundamentado no Capítulo 4 desta tese. 

 

Neste modelo foram incluídas variáveis associadas à necessidade, que estão relacionadas com o 

estado de saúde, sexo e idade, e variáveis não associadas à necessidade relacionadas com 

características socioeconómicas e região de residência. 

 

6.2.2.4.1 Variáveis associadas à necessidade 

 

Estado de saúde 

No modelo de regressão incluiu-se um conjunto de variáveis que reflectem o estado de saúde do 

indivíduo e que foram associadas em estudos anteriores à utilização de medicamentos34,35,36. 
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Neste âmbito foi considerada a presença de doença crónica diagnosticada por um profissional 

de saúde, pois apenas os casos diagnosticados podem estar sujeitos a tratamento com MSRM. 

Com base na informação sobre a presença de doença crónica, criou-se uma nova variável que 

traduz o número de doenças crónicas que cada indivíduo reportou, o que permite diferenciar o 

nível de morbilidade.  

 

Outras variáveis importantes na avaliação da severidade da doença e consequentemente do 

nível de necessidade são as relacionadas com as capacidades funcionais, as quais estão 

reflectidas no inquérito através de questões sobre o número de dias com actividade limitada - 

modelo funcional. No 4.ºINS os indivíduos foram questionados sobre o número de dias em que 

deixaram de efectuar alguma actividade habitual devido a doença, acidente, violência ou 

motivos relacionados com a saúde. As respostas foram agrupadas em quatro categorias: sem 

limitações, com limitações ligeiras (entre 1 e 4 dias), limitações moderadas (entre 5 e 9 dias) e 

limitações severas (mais de 10 dias). 

 

Adicionalmente, e com o intuito de obter uma avaliação mais completa da necessidade de 

cuidados de saúde incluíram-se, igualmente, variáveis associadas ao estado de saúde auto-

avaliado (muito bom, bom, razoável, mau e muito mau). 

 

Variáveis demográficas 

As variáveis demográficas têm sido frequentemente incluídas em modelos de utilização de 

cuidados de saúde, incluindo a utilização de medicamentos34,35,36,37,38,39,40,41,42, pelo que no 

modelo introduziram-se variáveis binárias que reflectem tanto o sexo como o escalão etário dos 

indivíduos (18-24; 25-34; 35-44; 45-54; 55-64; 65-74 e maiores que 75 anos). 

 

6.2.2.4.2 Variáveis não associadas à necessidade 

 

 

Nível educacional e Estatuto ocupacional 

O nível educacional demonstrou estar associado à utilização de medicamentos35,41,43. Esse efeito 

pode ter origem na relação médico – utente ou pode resultar do modo como os utentes com 

mais educação e literacia percepcionam os benefícios da adesão à terapêutica prescrita. Neste 

estudo os indivíduos da amostra foram agrupados em quatro categorias: sem nível de 

escolaridade, escolaridade básica (quatro anos), ensino secundário (até 12 anos) e ensino 

superior.  
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Do mesmo modo, verificaram-se, na literatura revista, diferenças na utilização consoante o 

estatuto ocupacional44,45,46. Por isso, inseriram-se no modelo cinco categorias: empregado, 

desempregado, reformado, inactivo por doença e inactivo economicamente, englobando esta 

última categoria as domésticas. 

 

Rendimento 

Na maioria dos estudos já efectuados o rendimento do indivíduo demonstrou ter efeito na 

utilização dos medicamentos, com as pessoas de menor rendimento a apresentarem uma menor 

probabilidade de utilização de medicamentos47,48,49,50. 

 

No 4.ºINS o rendimento foi obtido ao nível do agregado familiar e para se obterem dados 

individuais foi necessário ajustar o rendimento familiar para o tamanho e composição do 

agregado, através da utilização de escalas de equivalência51, conforme explicado no Capítulo 4. 

 
Regime Especial de Comparticipação  

Para além do rendimento incluiu-se outra variável - estatuto de beneficiário de comparticipação 

acrescida do Estado – o qual reflecte, como já explicado, um regime especial de comparticipação 

para os indivíduos pensionistas com rendimento mensal inferior ao salário mínimo. Estes 

indivíduos usufruem de um benefício adicional de 15% na comparticipação do Estado nos 

medicamentosc.  

 

Seguros de saúde e subsistemas de saúde 

Estudos já efectuados52,53,54 demonstraram que os indivíduos cobertos por seguros de saúde 

tendem a utilizar mais medicamentos que os não cobertos ou com menor cobertura, após 

padronização para as variáveis de necessidade. Por este motivo foram incluídas no modelo 

explicativo duas variáveis: cobertura por seguros de saúde privados e cobertura por subsistemas 

de saúde. Em Portugal, os subsistemas de saúde actuam de modo suplementar ao SNS e estão 

reservados a algumas categorias profissionais como os funcionários públicos, funcionários das 

forças armadas, entre outros. Para além de um acesso mais facilitado às consultas médicas, 

através do sector convencionado, alguns beneficiários de subsistemas de saúde públicos, como o 

subsistema das Forças Militares e Militarizadas, tinham em 2005 uma cobertura adicional do co-

pagamento requerido na aquisição de medicamentos, o que podia induzir a procura por 

medicamentos. 

                                                 

c
 No escalão A, que corresponde a medicamentos comparticipados a 90%, os pensionistas têm um acréscimo de 5%. 



 

 

180 

 

Local de residência 

O local de residência expressa, entre outros factores, a oferta de cuidados e, por esse motivo, 

pode ter também efeito na utilização de medicamentos37,55. Com o intuito de analisar a 

contribuição do local de residência e das diferenças na oferta de cuidados na utilização de 

medicamentos, incluíram-se no modelo variáveis relativas às cinco regiões de Portugal 

Continental e às duas regiões autónomas da Madeira e dos Açores.  

 

Modelo Estatístico 

 

Com base no modelo empírico definiu-se um modelo estatístico, em que a despesa pública com 

medicamentos (!) do indivíduo � ocorre em função das variáveis de estado de saúde (:), 

demográficas (;), de educação e estatuto ocupacional (<), de rendimento e outras variáveis 

relacionadas com a capacidade de pagar (�) e relacionadas com o local de residência (=). 
 

!� = � +	��>?�,>
>

+	��@?�,@
@

+	��A?�,A
A

+	���?�,�
�

+ ���?�,�
�

+	 � 

 

A especificação do modelo de despesa pública deve ter em consideração as características das 

variáveis incluídas no modelo.  

 

Tabela 6.1 - Características dos dados de despesa pública 

 

Cuidados de Saúde Média Desvio Padrão Min. Max. Curtose Assimetria 

Despesa pública 14,6 20,5 0 183,9 7,1 1,9 

 

 

Os dados da Tabela 6.1, em conjunção com a representação gráfica (Gráfico 6.1) da despesa 

pública, revelam que: 

 

i) a amostra em estudo apresenta uma proporção considerável de 

respondentes que não utilizou medicamentos no período de referência e 

que por isso apresenta valor nulo de despesa pública; 

ii) a despesa pública apresenta apenas valores positivos; 

iii) uma distribuição não normal dos dados. 
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Gráfico 6.1 - Distribuição da despesa pública com medicamentos no período de referência do INS 

 

 
 
 
Face ao exposto deve seleccionar-se um modelo que se aplique a dados com estas distribuições 

e que seja adequado à natureza do processo de utilização de recursos públicos com 

medicamentos. Com este tipo de dados, a aplicação dos métodos de regressão linear, por 

exemplo, não é a melhor opção pois as estimativas daí resultantes podem incluir valores 

negativos, os quais não são compatíveis com os dados de despesa pública. Como referido no 

Capítulo 4, em análises empíricas sobre utilização de medicamentos a aplicação de um modelo 

em duas partes constitui uma opção adequada pois incorpora a possibilidade de um processo 

em duas etapas56,57,58: o ter acesso aos medicamentos e, condicional a ter acesso, o nível de 

despesa pública.  

 

No caso específico da utilização de medicamentos, Grootendorst59 concluiu, através de testes de 

desempenho, que o modelo em duas partes era o que melhor se adaptava ao processo de 

utilização de medicamentos. Gundgaard50 também optou por efectuar a análise da equidade na 

utilização de medicamentos com um modelo em duas partes. Duan et al
60, Inês61, Leibowitz et 

al
62, Street et al

63, Costa-Font et al
64 utilizaram, igualmente, este tipo de modelos para modelizar 

a despesa com medicamentos. 

 

No caso específico deste estudo é esperado que os mecanismos que afectam a probabilidade de 

utilizar MSRM sejam distintos dos que afectam o nível de despesa pública, caso o acesso se 

tenha efectivado. Na primeira parte espera-se uma maior influência das características do 
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utente enquanto na segunda parte, no nível de despesa, espera-se um maior efeito do tipo de 

prescrição e do sistema de comparticipação, ou seja, do sistema de prestação. Por este motivo 

neste estudo aplicou-se um modelo em duas partes em que na primeira parte do modelo 

analisou-se a probabilidade de utilizar medicamentos B!� > 0E e na segunda parte do modelo 

analisou-se o nível da despesa pública, condicional à primeira parte ser positiva B!�|	!� > 0E.  

 

B!|GE = ��HI	B! > 0|GE	ΕB!|! > 0, GE 

 

Na primeira parte do modelo a variável dependente (!) representa a utilização de 

medicamentos e é uma variável binária, assumindo o valor de 1 se o indivíduo utilizou 

medicamentos e 0 se não utilizou. 

 

Se a variável ! depende de um conjunto de variáveis explicativas G então a estimativa 

condicional de ! dado G é: 

 

KB!|?E = ��HI	B! = 1|?E = 	MB?E 

 

Tendo em consideração que com modelos de probabilidade linear os valores estimados podem 

situar-se fora do intervalo (0,1), optou-se por especificar a função F(x) através de um modelo 

não linear. 

 

Na segunda parte do modelo foi analisado o nível de despesa pública na sub-amostra que 

consumiu medicamentos no período de referência do 4º INS, aplicando-se um modelo linear 

generalizado. Os modelos lineares generalizados permitem estimar a despesa pública sem 

necessidade de retransformar, por exemplo da escala logarítmica, e através da selecção da 

família permitem acomodar a heterocedasticidade.  
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6.3 Resultados 

6.3.1 Análise descritiva 

 

Cerca de 59% dos indivíduos da amostra utilizou medicamentos nas duas semanas anteriores à 

aplicação do 4º INS. O tipo de medicamentos utilizados foi diverso (Gráfico 6.2), existindo um 

maior reporte de utilização de medicamentos para as doenças cardiovasculares (anti-

hipertensivos e anti-dislipidémicos) assim como de medicamentos utilizados para as dores nas 

articulações. 

 
Gráfico 6.2 - Tipo de medicamentos utilizados 

 

 

Entre os indivíduos da amostra verificou-se que, quanto ao número de medicamentos utilizados, 

a mediana de utilização foi de 1 medicamento. 

 

Gráfico 6.3 - Número de medicamentos utilizados 

 

Quanto à despesa pública, estimada conforme explicado na metodologia, verificou-se que 

apresentou um valor máximo de 183,9 euros e uma média de 24,8, nos indivíduos que 
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reportaram consumo de medicamentos (Tabela 6.2). Na interpretação destes valores relembra-

se que neste estudo avaliou-se a utilização de medicamentos em ambulatório no período de 

referência do 4.ºINS e não a despesa anual. 

 

Tabela 6.2 - Probabilidade de utilizar, número médio de medicamentos e valor médio da despesa pública 
 (por variáveis de necessidade) 

 
Probabilidade de 

utilizar 
Nº médio de 

medicamentos* 
Média da Despesa 

Pública (€) * 

Média (desvio padrão) 0,59 (0,49) 2,44 (1,67) 24,83  (21,56) 

Estado de saúde auto-avaliado 

Muito Bom 0,32 1,34 9,79 

Bom 0,44 1,60 13,94 

Razoável 0,73 2,45 25,19 

Mau 0,91 3,42 36,82 

Muito Mau 0,94 4,23 45,94 

Limitações funcionais nos 15 dias anteriores 

Sem limitações 0,56 23,18 23,60 

1 a 4 dias com limitações 0,84 29,38 29,07 

5 a 9 dias com limitações 0,90 32,43 31,92 

Mais de 10 dias com limitações 0,90 33,74 35,01 

Variáveis demográficas 

Sexo feminino 0,71 2,61 25,50 

Sexo masculino 0,45 2,15 23,66 

Grupo Etário    

18-24 0,30 1,38 8,92 

25-34 0,40 1,57 10,38 

35-44 0,45 1,87 14,56 

45-54 0,57 2,19 22,06 

55-64 0,72 2,77 30,52 

65-74 0,82 3,00 33,61 

>=75 0,85 2,95 32,00 

 *Condicional a ter utilizado medicamentos 

 

Na Tabela 6.2 apresentam-se, igualmente, as características da amostra desagregadas por 

variáveis de necessidade e variáveis socioeconómicas. Para cada variável apresenta-se a 

percentagem de indivíduos que utilizou pelo menos um MSRM e, condicional a essa utilização, o 

número de medicamentos e o valor da despesa pública que resultou dessa utilização. Na 

apresentação de resultados dar-se-á particular enfoque aos valores da despesa pública. 

 

Como esperado, a utilização de medicamentos, o número de medicamentos utilizados e a 

despesa pública distribuem-se de forma diferente entre os vários grupos da população, com as 

variáveis associadas a um maior grau de morbilidade ou mau estado de saúde auto-avaliado a 

apresentarem, em média, um maior nível de despesa pública. Estes dados corroboram a ideia de 

que quanto pior o estado de saúde maior a utilização de medicamentos e os recursos 

envolvidos. 
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Quanto às características demográficas salienta-se que as mulheres reportaram maior utilização 

de medicamentos e, em consequência, apresentaram um maior nível de despesa pública que os 

homens (25,5€ vs 23,6€). De igual modo verificou-se que com a idade também aumenta a 

despesa pública embora com uma ligeira diminuição no grupo com mais de 75 anos. 

 

Quanto às características socioeconómicas (Tabela 6.3) constata-se que com o aumento da 

educação diminui a prevalência de utilização e isso reflecte-se também na despesa pública. Um 

padrão de distribuição semelhante ocorreu com a variável rendimento: indivíduos pertencentes 

ao quintil superior apresentaram uma menor prevalência de utilização de medicamentos e um 

menor nível de despesa pública. 

 

Tabela 6.3 - Probabilidade de utilizar, número médio de medicamentos e valor médio da despesa pública (por 
variáveis socioeconómicas) 

  Probabilidade 
de utilizar 

Nº médio de 
medicamentos* 

Média da Despesa 
Pública* 

Nível Educacional 

Sem nível escolaridade 0,78 3,00 32,30 

Educação primária 0,58 2,43 24,87 

Educação secundária 0,43 1,78 14,98 

Ensino superior 0,50 1,87 16,78 

Estatuto Ocupacional 

Empregado 0,47 1,96 18,45 

Desempregado 0,53 2,05 18,53 

Reformado 0,82 2,99 33,10 

Sem actividade económica 0,60 2,56 24,95 

Inactivo por doença 0,82 2,93 29,03 

Rendimento 

1º quintil 0,58 2,58 26,20 

2º quintil 0,62 2,59 26,69 

3º quintil 0,60 2,46 25,03 

4º quintil 0,57 2,36 24,04 

5º quintil 0,56 2,18 21,71 

Cobertura 

Beneficiário do regime normal 0,54 2,28 22,47 

Beneficiário de REC 0,82 3,00 32,78 

Subsistema público 0,57 2,30 23,26 

Seguro privado 0,53 1,98 18,14 

Região 

Norte 0,62 2,54 25,31 

Centro 0,66 2,49 25,82 

Lisboa e Vale do Tejo 0,62 2,64 26,95 

Alentejo 0,58 2,51 26,05 

Algarve 0,58 2,25 22,50 

Açores 0,56 2,35 22,84 

Madeira 0,49 2,24 23,51 

*Condicional a ter utilizado medicamentos 

 

Os beneficiários de regime especial de comparticipação resultante do estatuto de auferirem um 

rendimento mensal inferior ao salário mínimo nacional, comparativamente aos beneficiários do 
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regime normal, apresentaram um maior nível de despesa pública. Existem, também, diferenças 

na distribuição da despesa pública entre as regiões do país, com a Região Centro e de Lisboa e 

Vale do Tejo a apresentarem a maior utilização de recursos públicos com medicamentos. 

 

6.3.2 Resultados do modelo de utilização de recursos públicos com medicamentos 

 

Para análise dos factores associados à distribuição da despesa pública foi aplicado um modelo 

em duas partes. Na primeira parte analisou-se a probabilidade de utilizar MSRM através de um 

modelo logit e na segunda parte analisou-se o nível de despesa pública, condicional a ter 

utilizado, através de um modelo linear generalizado. A categoria de referência correspondeu ao 

indivíduo do sexo masculino, com idade entre 18 e 24 anos, com nível de educação superior, 

empregado e a viver na região de Lisboa e Vale do Tejo. 

 

Os resultados do modelo em duas partes estão sumariados na Tabela 6.4 e constata-se que 

tanto o sinal como a significância dos efeitos das variáveis diferem entre as duas partes do 

modelo.  

 

Os indicadores de estado de saúde auto-avaliado, número de doenças crónicas e limitações 

funcionais apresentaram, como esperado, um efeito positivo e estatisticamente significativo na 

probabilidade de utilizar medicamentos e no nível de despesa pública.  

 

Quanto às variáveis demográficas, as mulheres apresentaram uma probabilidade superior de 

utilizar medicamentos mas no nível de despesa pública esta variável deixou de apresentar 

significado estatístico e o sinal passou a ser negativo, o que indicia uma tendência, embora não 

significativa, para uma menor utilização de recursos. Quanto à idade verifica-se que o nível de 

despesa pública aumenta com a idade embora no último grupo etário (igual ou superior a 75 

anos) o coeficiente seja inferior ao do grupo imediatamente anterior. 
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Tabela 6.4 - Coeficientes do modelo em duas partes 
 

 1ª Parte 2ª Parte 

Variáveis efeito 

marginal 

erro padrão Intervalo de Confiança (95%) coeficiente erro padrão Intervalo de Confiança  

Estado de saúde auto-avaliado 

Muito Bom referência       

Bom 0,037 0,010 0,018 0,056 0,140 0,036 0,069 0,210 

Razoável 0,128 0,011 0,106 0,150 0,364 0,036 0,293 0,435 

Mau 0,193 0,012 0,169 0,217 0,465 0,038 0,390 0,540 

Muito Mau 0,177 0,019 0,140 0,215 0,524 0,042 0,441 0,606 

Presença de doença crónica 

Número de doenças 0,101 0,002 0,096 0,105 0,196 0,004 0,188 0,203 

Limitações funcionais nos 15 dias anteriores 

Sem limitações referência       

1 a 4 dias com limitações 0,137 0,013 0,112 0,162 0,124 0,023 0,078 0,169 

5 a 9 dias com limitações 0,149 0,024 0,103 0,195 0,076 0,035 0,009 0,144 

Mais de 10 dias com limitações 0,123 0,018 0,087 0,159 0,089 0,025 0,041 0,138 

Variáveis demográficas 

Sexo feminino 0,171 0,006 0,160 0,183 -0,012 0,013 -0,038 0,014 

Grupo Etário (anos)         

18-24 referência       

25-34 0,016 0,012 -0,007 0,039 -0,007 0,045 -0,095 0,081 

35-44 -0,012 0,012 -0,035 0,011 0,188 0,043 0,104 0,271 

45-54 0,004 0,012 -0,020 0,027 0,424 0,042 0,341 0,506 

55-64 0,037 0,013 0,012 0,062 0,565 0,042 0,484 0,647 

65-74 0,093 0,014 0,065 0,121 0,600 0,043 0,516 0,684 

igual ou superior a 75 0,114 0,015 0,083 0,144 0,560 0,044 0,474 0,645 
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Tabela 6.4 - Coeficientes do modelo em duas partes (continuação) 

 1ª Parte 2ª Parte 

 efeito marginal erro padrão 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
coeficiente erro padrão 

Intervalo de Confiança 

(95%) 

Nível Educacional         

Sem nível escolaridade -0,075 0,014 -0,102 -0,047 -0,026 0,032 -0,089 0,036 

Educação primária -0,020 0,010 -0,040 0,000 -0,030 0,028 -0,086 0,025 
Educação secundária -0,004 0,011 -0,026 0,018 -0,062 0,033 -0,128 0,003 

Ensino superior referência        

Estatuto Ocupacional         
Empregado referência        

Desempregado 0,019 0,012 -0,005 0,043 -0,045 0,034 -0,111 0,021 

Reformado 0,061 0,012 0,037 0,085 0,098 0,020 0,058 0,138 
Sem actividade económica 0,000 0,008 -0,017 0,016 0,039 0,019 0,001 0,076 

Inactivo por doença 0,057 0,025 0,009 0,106 0,059 0,035 -0,009 0,127 
Variáveis associadas ao nível económico        

Rendimento 0,033 0,005 0,023 0,042 0,007 0,011 -0,015 0,028 

Cobertura         
Beneficiário de REC -0,001 0,013 -0,027 0,025 -0,058 0,019 -0,096 -0,020 

Subsistema de saúde -0,011 0,007 -0,026 0,004 -0,005 0,017 -0,039 0,028 

Seguro privado 0,012 0,010 -0,008 0,031 0,009 0,028 -0,047 0,064 
Região         

Norte 0,008 0,010 -0,012 0,027 -0,033 0,021 -0,074 0,008 

Centro 0,037 0,010 0,017 0,057 -0,038 0,021 -0,078 0,003 
Lisboa e Vale do Tejo referência        

Alentejo -0,018 0,010 -0,038 0,002 -0,046 0,021 -0,087 -0,005 
Algarve 0,001 0,010 -0,019 0,020 -0,013 0,021 -0,055 0,029 

Açores 0,023 0,010 0,004 0,042 -0,022 0,022 -0,065 0,020 

Madeira -0,013 0,011 -0,034 0,009 0,006 0,024 -0,042 0,054 

Modelo logit : pseudo R2=0.2714; Log likelihood = -10763.217; AIC=21592.43; BIC= 21857.53;  

Modelo GLM (family gamma, link log) Log likelihood=-60547.74923; AIC=  8.208774; BIC = -135011.4
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Relativamente ao nível educacional, enquanto na primeira parte do modelo os indivíduos com 

menor nível de educação apresentaram uma menor probabilidade de acesso aos medicamentos, 

na segunda parte do modelo não existiram diferenças estatisticamente significativas nos níveis 

de despesa pública, comparativamente à categoria de referência, embora os coeficientes sejam 

todos negativos. 

 

Em relação ao estatuto ocupacional, salienta-se que, comparativamente à categoria de 

referência (indivíduos com emprego) e à semelhança do observado na primeira parte do 

modelo, apenas o estatuto de reformado apresentou uma associação estatisticamente 

significativa e positiva no nível de despesa pública. 

 

Já as variáveis associadas ao rendimento e cobertura apresentaram efeitos distintos nas duas 

partes do modelo. Na 1ª parte, o rendimento apresentou um efeito positivo enquanto ser 

beneficiário do REC ou estar coberto por um subsistema ou seguro privado não apresentaram 

um efeito com significância estatística. Na segunda parte verificou-se que o rendimento não teve 

um efeito com significado estatístico no nível de despesa pública mas o estatuto de beneficiário 

do REC teve um efeito negativo no nível de despesa pública. 

 

Os coeficientes das variáveis associadas à região de residência dos inquiridos demonstraram que 

todas as regiões apresentaram uma tendência para usufruírem de menos recursos que a região 

de referência (Lisboa e Vale do Tejo). Embora esse efeito só seja significativo no Alentejo e nos 

Açores.  

 

Os dados acima expostos demonstram que existem factores, para além dos que estão 

associados à necessidade de cuidados, como a educação e o rendimento, que têm efeito na 

probabilidade de utilizar medicamentos. No nível de despesa pública o efeito das variáveis 

associadas ao estatuto socioeconómico do utente parece ser inferior, uma vez que tanto o 

rendimento como o nível de educação foram não significativos. 
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6.3.3 Desigualdade e iniquidade na distribuição da despesa pública 

 

Neste estudo pretendeu-se, igualmente, avaliar a desigualdade e iniquidade na distribuição dos 

recursos públicos com medicamentos em função do rendimento da população. 

 

Desigualdades na distribuição da despesa pública 

Para avaliar a desigualdade na distribuição da despesa pública com medicamentos, na população 

ordenada pelo rendimento, utilizaram-se os quintis de rendimento assim como o índice e curva 

de concentração. 

 

Tabela 6.5 - Distribuição da despesa pública por quintis e índices de concentração 

 Probabilidade de utilizar Nível de despesa pública 

1º quintil 0,58 26,20 

2º quintil 0,62 26,69 

3º quintil 0,60 25,03 

4º quintil 0,57 24,04 

5º quintil 0,56 21,71 

Índice de Concentração 
(intervalo de confiança 95%) 

-0,021 (-0,026; -0,015) -0,048 (-0,055; -0,041) 

 
 

Os índices de concentração (Tabela 6.5) e as curvas de concentração (Gráfico 6.4) reflectem uma 

maior concentração dos recursos públicos nas classes de menor rendimento.  

 

Gráfico 6.4 - Curva de Concentração para a probabilidade de utilização e despesa pública 
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A curva de concentração representa a distribuição cumulativa da probabilidade de utilizar e do 

nível de despesa pública contra a distribuição cumulativa da população ordenada pelo 

rendimento. Em ambos os casos, embora o desvio da diagonal seja relativamente pequeno, a 

curva encontra-se acima da diagonal o que significa que quer a probabilidade de utilizar quer o 

nível de despesa pública estão concentrados nos grupos de menor rendimento. 

 
 
Índice de Iniquidade na distribuição da despesa pública 

A análise do perfil de distribuição dos benefícios públicos pode ser apenas de cariz descritivo - 

que grupos socioeconómicos receberam uma maior percentagem da despesa pública - mas pode 

também ser avaliada em função de outros critérios estabelecidos pela sociedade, como a 

necessidade desses recursos. Neste estudo avaliou-se a equidade na prestação através da 

comparação da distribuição dos recursos públicos com a distribuição da necessidade na 

população.  

 

O índice de iniquidade na prestação foi obtido através da comparação entre a distribuição dos 

recursos públicos utilizados (!) e a utilização esperada (!*) com base na necessidade33. Para o 

efeito, estimou-se a utilização esperada com base nos indicadores de morbilidade e variáveis 

demográficas, mas controlando para o efeito das variáveis socioeconómicas e regionais incluídas 

no modelo. 

 

Gráfico 6.5 - Curva de Concentração para a necessidade e despesa pública 
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Tabela 6.6 - Índices de iniquidade na prestação 

 Índice de iniquidade Estatística t 

Probabilidade de utilizar 0,024 10,19 

Nível de despesa pública  
(cond. a utilização positiva) 

0,010 3,00 

Resultado conjunto 0,017 4,86 

 
 

Os índices de iniquidade são positivos e revelam que, perante idênticas necessidades, a 

probabilidade de utilizar medicamentos e o nível de despesa pública, condicional a uma 

utilização positiva, concentram-se nos indivíduos de rendimento mais elevado. O índice de 

iniquidade global apresenta também um valor positivo e estatisticamente significativo. 

 

6.4 Discussão 
 

A análise à distribuição dos benefícios públicos ainda não tinha sido, de acordo com o nosso 

conhecimento, aplicada ao sector do medicamento quer em Portugal quer ao nível 

internacional. Esta primeira abordagem introduz novos dados à discussão sobre os recursos 

públicos com medicamentos que, neste contexto de crise económica, tem sido uma constante 

no debate público em Portugal. Contudo, ao contrário de colocar a discussão no nível da 

despesa pública a atingir, este trabalho introduz a temática da distribuição da despesa, ou seja, 

quem beneficia da despesa pública com medicamentos, algo essencial tendo em consideração o 

papel social e redistributivo do Estado. Em primeiro lugar, verificou-se que, para além das 

variáveis de necessidade, existem características da população que influenciam a despesa 

pública com medicamentos. Em segundo lugar, o índice de iniquidade na distribuição dos 

recursos públicos em função do rendimento, demonstrou que existe iniquidade a favor dos mais 

ricos quer na probabilidade de utilização quer no nível de despesa pública.  

 

Relativamente aos factores que influenciam a despesa pública, constata-se que tanto na 

probabilidade de utilizar medicamentos como no nível de despesa pública, os indicadores do 

estado de saúde auto-avaliado, número de doenças crónicas e as limitações funcionais 

apresentaram um efeito positivo e significativo. Estes resultados são consistentes com a 

literatura sobre os factores explicativos da utilização de medicamentos59,62,63,64
 e corroboram 

que o estado de saúde é um importante determinante da utilização de recursos públicos. 
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Ao nível dos grupos etários salienta-se o efeito positivo da idade na probabilidade e no nível da 

despesa pública, como de algum modo seria esperado devido ao maior número de co-

morbilidades e à severidade da doença nos mais idosos. No entanto, verificou-se que o 

coeficiente do grupo etário com mais de 75 anos foi inferior ao do grupo entre os 64 e 75, o que 

indica uma diminuição da despesa pública com medicamentos nos mais idosos 

comparativamente ao grupo etário anterior. Embora os resultados deste estudo não permitam 

identificar os factores que motivaram esta ligeira diminuição nos recursos, introduzem-se nesta 

discussão algumas explicações possíveis. A diminuição da despesa pública no grupo com mais de 

75 anos pode dever-se: i) à transferência de recursos - há um menor investimento em 

medicamentos mas ocorre um maior investimento noutro tipo de tratamentos; ii) a razões 

clínicas associadas ao risco de polimedicação nestes indivíduos ou iii) à ausência de benefício da 

utilização de determinados fármacos de prevenção secundária, tendo em consideração a idade 

dos indivíduos. Por exemplo, em indivíduos polimedicados a introdução de mais medicamentos 

pode ser um risco, em termos de efeitos adversos ou interacções, superior ao benefício 

resultante da utilização. Nos casos acima referidos, a diminuição do nível de despesa teria uma 

origem que pode ser considerada legítima. Contudo, se verificarmos que ocorre uma 

discriminação dos mais idosos porque o médico considera que estes têm uma menor capacidade 

de beneficiarem da utilização de recursos sem que haja evidência que suporte essa tomada de 

decisão, então poderemos estar perante uma potencial iniquidade na prestação. Alguns estudos 

realizados na área da terapêutica cardiovascular apontam para este efeito, verificando-se que 

são prescritos menos medicamentos do que os esperados aos indivíduos com mais de 74 anos 

tendo em consideração a necessidade dos mesmos35,40,41.  

 

Neste âmbito há que referir que a maioria dos ensaios clínicos exclui a participação dos 

indivíduos acima de 65 anos, não possibilitando deste modo a produção de evidência sobre a 

eficácia, riscos e benefícios da terapêutica neste segmento da população. Esta lacuna na 

informação pode potenciar a subutilização dos recursos existentes, devido à ausência de 

conhecimento sobre a relação risco – benefício dos medicamentos neste grupo da população. 

 

Esta área deve merecer mais atenção pois existem indicadores de contratualização nos Cuidados 

de Saúde Primários que consideram a prescrição de um máximo de 5 medicamentos a indivíduos 

com mais de 75 anos como uma boa prática clínica. Por este motivo é essencial assegurar que a 

restrição no número de medicamentos reflecte, de facto, a qualidade na prescrição. 
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Ainda no que concerne às variáveis demográficas, as mulheres apresentaram uma maior 

probabilidade de utilizar medicamentos, o que parece estar de acordo com parte da 

literatura34,38,39, mas o efeito no nível de despesa pública foi negativo embora sem significância 

estatística. Isto pode significar que os homens quando acedem ao tratamento farmacológico já 

apresentam uma severidade superior ou um nível de co-morbilidades mais elevado. Por isso, 

utilizam proporcionalmente medicamentos mais complexos e, em consequência, mais caros. Por 

outro lado, pode também traduzir um tratamento mais adequado dos homens e neste caso 

reflectiria uma iniquidade na prestação. Alguns estudos efectuados na área cardiovascular e, em 

particular, após Enfarte Agudo do Miocárdio, revelaram que os homens tendem a utilizar mais 

medicamentos recomendados que as mulheres40,41,42. Por último, pode significar que os homens 

devido ao seu poder de compra podem adquirir com mais facilidade os medicamentos que lhe 

foram prescritos. 

 

Estes dados reforçam o interesse em aprofundar o efeito das variáveis demográficas na 

utilização de medicamentos assim como noutros cuidados de saúde. O pressuposto assumido 

em diversos estudos de que as variáveis demográficas correspondem a variáveis de necessidade 

pode ocultar iniquidades decorrentes da idade e sexo dos indivíduos.  

  

No modelo explicativo da despesa pública existem outras variáveis, como o estatuto 

ocupacional, que podem ter mais do que uma interpretação. Neste estudo, o estatuto de 

reformado apresentou uma contribuição positiva para o nível de despesa pública com 

medicamentos, o que pode estar relacionado com uma maior disponibilidade para aceder aos 

serviços de saúde, uma vez que não incorrem em custos por ausência ao serviço. Por outro lado 

pode também dever-se às maiores necessidades deste grupo populacional, que sendo 

constituído pelos mais idosos apresenta um pior estado de saúde. Neste caso, o estatuto 

ocupacional pode estar a funcionar como proxy da necessidade de cuidados, não expressa pelas 

variáveis incluídas no modelo. 

 

Já as variáveis relacionadas com o estatuto socioeconómico como o rendimento e nível 

educacional apesar de terem efeito na probabilidade de utilizar medicamentos, deixaram de ter 

significado estatístico no nível da despesa pública, condicional a terem acesso. Isto sugere que as 

características socioeconómicas influenciam mais a probabilidade de utilizar o medicamento 

enquanto o nível de recursos públicos é provavelmente mais influenciado pelo sistema de 

prestação e financiamento de cuidados. 
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Quanto ao estatuto de beneficiário de uma comparticipação adicional por parte do Estado 

constata-se que na primeira parte do modelo o efeito não foi significativo mas na segunda etapa 

foi negativo e estatisticamente significativo. Isto significa que, apesar de beneficiarem de uma 

comparticipação adicional do Estado no preço de aquisição dos medicamentos, ser beneficiário 

de REC é um factor com efeito negativo na despesa pública, mantendo as restantes variáveis 

constantes. Este resultado parece à partida um pouco contraditório mas pode ser o reflexo das 

características dos prestadores e do sistema de financiamento público. Por um lado, pode 

traduzir a prescrição preferencial, aos beneficiários do REC de substâncias activas onde existam 

medicamentos genéricos comercializados, normalmente de custo inferior. Para o Estado, 

quando existem medicamentos genéricos comercializados, o valor da despesa pública 

corresponde à comparticipação sobre o preço de referência e tende a ser menor 

comparativamente a outros medicamentos da mesma classe que não tenham medicamentos 

genéricos comercializados. Ou seja, o financiamento público é inferior. Esta discrepância pode 

aumentar se aos beneficiários do regime geral e de subsistemas forem prescritos medicamentos 

mais recentes os quais tendem a ser mais caros, quer para o utente quer para o Estado. Neste 

âmbito refere-se que num estudo sobre a utilização de medicamentos do aparelho 

cardiovascular verificou-se que as prescrições com origem nos cuidados privados de saúde 

tinham um encargo para o SNS, por Dose Diária Definida, superior às prescrições efectuadas nos 

cuidados primários de saúde65. Isto significa que os indivíduos que acedem aos cuidados 

privados, e que normalmente apresentam um rendimento superior, têm uma utilização de 

recursos públicos superiores para o mesmo nível de utilização de medicamentos dentro da 

mesma classe terapêutica. 

 

O efeito negativo no nível de despesa pública pode também indiciar a prescrição de menos 

medicamentos ou medicamentos de menor valor aos beneficiários do REC, para idênticas 

necessidades em saúde, o que, mais uma vez, pode estar relacionado com a percepção que o 

médico pode ter da menor capacidade dos mais idosos beneficiarem da utilização de 

determinados medicamentos. As diferenças qualitativas na prescrição em função do estatuto 

socioeconómico foram observadas por Haider43, que identificou que aos indivíduos de menor 

nível educacional eram prescritos mais medicamentos mas uma menor proporção de 

medicamentos novos. 

 

A discussão centrou-se, até ao momento, no efeito dos factores relacionados com o estado de 

saúde, características demográficas e socioeconómicas no nível da despesa pública. No entanto, 
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para além da análise do perfil de distribuição, um dos principais objectivos deste estudo foi 

avaliar a consecução do objectivo de equidade na distribuição da despesa pública. Na análise à 

equidade da distribuição dos recursos, comparando a distribuição da despesa pública com a 

distribuição da necessidade desses recursos, na população ordenada pelo rendimento, verificou-

se que existe iniquidade a favor dos mais ricos. Isto ocorreu tanto na probabilidade de acesso 

como na intensidade dos recursos utilizados. Em termos de redistribuição da despesa este 

resultado deve ser alvo de análise, pois perante idênticas necessidades são os mais ricos quem 

mais beneficiam da despesa pública. Este resultado, como já referido, pode dever-se não só a 

um maior acesso à terapêutica como à utilização de terapêuticas mais recentes e por este 

motivo mais caras por parte dos indivíduos de rendimento mais elevado. Por outro lado, aos 

indivíduos mais pobres, beneficiários do REC, podem ser prescritos com maior frequência 

medicamentos com genéricos comercializados devido ao baixo estatuto económico, significando 

que para o mesmo nível de utilização a incidência da despesa pública pode ser menor. A 

iniquidade não deve estar associada ao número de medicamentos, porque, como se observou 

no Capítulo 4, não se verificou um índice de iniquidade, com valor estatisticamente significativo, 

no número de medicamentos utilizados na amostra em estudo. 

 

Por estes dados, conclui-se que os mecanismos do Estado para protecção dos mais 

desfavorecidos podem ter atenuado o efeito do rendimento na utilização, mas caso pretendam 

diminuir de modo efectivo a desigualdade económica e em saúde, subjacente a este grupo, 

terão, provavelmente, de ser mais abrangentes. 

 

Apesar destes resultados, que nos parecem ser importantes para a discussão sobre despesa 

pública com medicamentos, convém referir algumas das limitações, nomeadamente ao nível da 

valorização do benefício público da utilização dos medicamentos.  

 

A valorização do benefício da utilização de medicamentos apresentou várias dificuldades, como 

muitos autores já identificaram para outros cuidados de saúde14,15
. Neste estudo assumiu-se que 

o benefício era equivalente ao valor da comparticipação do Estado com medicamentos, o que 

apresenta algumas limitações, nomeadamente no que concerne à relação entre o valor da 

comparticipação e o benefício decorrente da utilização23. Em primeiro lugar, não se pode 

assumir que o custo para o Estado corresponde aos benefícios que o indivíduo retira desse 

cuidado, mas sim à valorização que o Estado atribui a esse bem. Neste âmbito é de referir que 

no sistema de saúde português, o preço dos novos medicamentos financiados pelo Estado em 
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sede de comparticipação é atribuído com base nos preço das alternativas terapêuticas já 

existentes e só pode ser superior a essas alternativas se apresentar um valor terapêutico 

acrescentado. Paralelamente, no caso de substâncias activas com medicamentos genéricos 

comercializados o Estado comparticipa sobre o valor do preço de referência do grupo 

homogéneo. Em consequência, pode inferir-se, de um modo geral, que dentro do mesmo grupo 

terapêutico um valor monetário superior corresponde a um valor terapêutico superior. Contudo, 

esta relação não se pode estabelecer entre grupos terapêuticos distintos. Ou seja, não podemos 

afirmar que um anti-hipertensivo, cujo preço médio unitário era cerca de 0,31 euros, 

apresentava um benefício menor que um medicamento para a osteoporose, que tinha um preço 

médio unitário de 1,4 euros, embora ambos os medicamentos pertençam ao mesmo escalão de 

comparticipação. Ainda que não se possa estabelecer essa relação, pode assumir-se que se o 

Estado está disposto a pagar mais por um medicamento é porque lhe atribui um valor público 

superior. 

 

Neste estudo, pretendeu-se contornar algumas das limitações identificadas por Wagstaff19 na 

valorização da despesa pública, como a não inclusão do valor pago pelos utentes e de este poder 

diferir entre indivíduos. Deste modo, o valor da comparticipação não inclui o co-pagamento e 

conseguiu-se também diferenciar os valores de co-pagamento consoante o indivíduo 

pertencesse ao regime normal ou REC. 

 

Outra limitação, habitualmente associada à técnica da análise da incidência de benefícios, é a 

dificuldade em valorizar os benefícios indirectos da utilização dos cuidados de saúde. No 

entanto, no caso dos medicamentos comparticipados pelo Estado essa limitação assume menor 

importância. De facto, na atribuição da comparticipação, os medicamentos estão sujeitos a uma 

avaliação económica e terapêutica, na qual são tidos em consideração os benefícios indirectos 

da utilização de medicamentos, como a existência de cuidados de saúde que são evitados pela 

utilização dos medicamentos. 

 

Por último, salienta-se que com os dados existentes não foi possível analisar variações na 

qualidade da prescrição e, por isso, níveis mais elevados de despesa pública podem não 

equivaler a melhores cuidados do ponto de vista qualitativo. Ou seja, não se consegue avaliar os 

resultados em saúde ou a utilidade resultante dos recursos públicos utilizados, a qual pode 

diferir consoante os grupos socioeconómicos.  
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Para além das limitações associadas à valorização dos benefícios públicos existem limitações 

relativas às bases de dados. Neste sentido, destaca-se que o 4.ºINS não permitiu identificar o 

medicamento pela substância activa, pelo que não foi possível estimar a despesa pública com os 

medicamentos efectivamente utilizados, mas sim com a classe ou grupo terapêutico ao nível 

mais desagregado possível. Outra das limitações que se refere é o período de referência de 15 

dias do 4º INS. Nos medicamentos com indicação de tratamento crónico este período parece 

adequado para obter a prevalência de utilização sem introduzir um grande viés de memória. No 

entanto, a utilização de medicamentos em patologias de carácter agudo pode estar sub-

representada.  

 

Por último salienta-se que os dados provenientes do 4.ºINS referem-se a medicamentos 

utilizados em ambulatório, não estando neste estudo, por isso, incluída a utilização de 

medicamentos cedidos em meio hospitalar. No sector hospitalar, que tem vindo a crescer em 

termos de recursos públicos com medicamentos66, os resultados podem diferir uma vez que não 

existem constrangimentos financeiros por parte do utente considerando que os medicamentos 

são totalmente financiados pelo Estado.  

 

Para além das limitações associadas à utilização dos cuidados também existiram 

constrangimentos no modo como se mediu a necessidade de cuidados com base nos dados do 

4.ºINS e já referidas, mais detalhadamente, nos capítulos anteriores. Salientam-se, neste âmbito, 

a pouca informação sobre a severidade de cada doença crónica reportada pelo indivíduo. 

 

Implicações para a política de saúde 

Este estudo contribuiu para um melhor conhecimento do perfil de distribuição socioeconómica e 

equidade na distribuição dos recursos públicos com medicamentos. Os resultados obtidos, ao 

terem permitido a identificação dos grupos que beneficiam mais da despesa pública com 

medicamentos no sistema de saúde português, podem constituir um contributo importante no 

delineamento das políticas de financiamento público de medicamentos. Salienta-se, no entanto, 

que a tomada de decisão política deve ser complementado com outras análises, como se 

pretende nesta tese. 

 

Com o objectivo de melhorar a informação que apoia a decisão política refere-se que o tipo de 

informação que é recolhida com financiamento público, como é o caso do Inquérito Nacional de 

Saúde, deve ser melhorada. Esta fonte de dados é extremamente importante para a análise da 

equidade na prestação mas apresenta algumas lacunas que podiam ser colmatadas. Assim, 
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considera-se importante o apuramento de informação mais detalhada sobre o medicamento em 

futuros inquéritos nacionais de saúde. Embora no 4.ºINS existam várias questões sobre 

medicamentos (no grupo 3 relacionados especificamente com determinadas patologias e no 

grupo 8 só sobre os medicamentos) estas não permitem avaliar nem quais as substâncias activas 

utilizadas nem a quantidade, dificultando assim uma análise aprofundada dos recursos 

efectivamente utilizados. 

 

Quanto aos resultados obtidos neste estudo é importante que, ao nível dos decisores políticos, 

seja dado maior enfoque à efectividade dos mecanismos de financiamento público dos 

medicamentos. Os resultados indicam que os benefícios públicos não estão direccionados para 

quem mais precisa. Como patente na Lei de Bases da Saúde3 os recursos públicos são um 

instrumento para atenuar as desigualdades económicas da população. Por conseguinte, a 

distribuição de recursos públicos no sector do medicamento, através de uma discriminação 

positiva a favor dos grupos socioeconómicos mais desfavorecidos, pode ser um meio para 

atenuar as desigualdades económicas e sociais previamente existentes. Por este motivo, é 

importante direccionar de um modo mais acentuado os recursos para os grupos mais 

vulneráveis e com mais necessidades, quer actuando nos escalões de comparticipação quer nos 

benefícios adicionais aos grupos economicamente mais vulneráveis. 

 

É importante compreender que um maior nível de despesa não significa que esta esteja 

distribuída equitativamente. Deste modo, este tipo de estudo é útil no apoio à tomada de 

decisões pois, através de microsimulações, poder-se-á analisar o impacto na equidade 

resultante, por exemplo, de um possível alargamento do REC ou da indexação do co-pagamento 

ao rendimento do indivíduo. Este é um contributo importante numa área que está 

constantemente a ser alvo de mudanças nos níveis de subsidiação pública permitindo identificar 

quais os grupos mais atingidos por possíveis alterações legislativas. 

 

Por último, este estudo também indica que as análises sobre a distribuição dos benefícios 

públicos podem ser importantes instrumentos de monitorização da equidade nos países 

desenvolvidos. A maior parte da investigação sobre distribuição dos benefícios públicos tem sido 

efectuada em países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, porque em muitos 

destes países não existem sistemas implementados de protecção social dos mais desfavorecidos. 

Contudo, os dados deste estudo indicam que também nos países desenvolvidos a despesa 

pública, apesar de incidir nos mais pobres, pode não ser suficiente para compensar as suas 

necessidades acrescidas. Deste modo, seria importante que a análise sobre a distribuição da 
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despesa pública em saúde fosse aplicada com maior frequência em países desenvolvidos 

envolvendo diferentes sectores da prestação de cuidados de saúde. 

 

Em suma, direccionar os recursos públicos para os grupos mais vulneráveis e com mais 

necessidades pode melhorar a efectividade das políticas destinadas a garantir a utilização 

equitativa dos cuidados de saúde e a equidade no estado de saúde. 
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7 Revisão da Literatura sobre Não Adesão Primária aos Medicamentos 

7.1 Introdução 

 
 
A não adesão aos medicamentos é um factor que pode gerar ou potenciar a iniquidade na 

utilização de medicamentos, caso este comportamento resulte de decisões não informadas e 

incida nos grupos mais vulneráveis da sociedade. A análise sobre o comportamento de não 

aquisição dos medicamentos – não adesão primária – é particularmente importante no contexto 

deste estudo pois é um dos factores que pode explicar a iniquidade observada nos capítulos 

anteriores.  

 

A não adesão à terapêutica é um comportamento complexo e que pode ocorrer em diversas 

fases do processo terapêutico. Pode surgir na fase inicial – não adesão primária – ou pode 

ocorrer em fases subsequentes – não persistência ou não conformidade com o esquema 

terapêutico1. Embora estas divisões não sejam estanques, e variem consoante os autores, pode 

considerar-se que a não adesão primária corresponde à não aquisição dos medicamentos 

prescritos, enquanto a não persistência na terapêutica representa a não continuação do regime 

terapêutico, sem que isso tenha sido determinado por orientação do prescritor. A terceira 

categoria – não conformidade – corresponde à não utilização do medicamento conforme o 

esquema terapêutico acordado com o médico. Neste caso o indivíduo pode administrar o 

medicamento de modo incorrecto, sendo a periodicidade da administração e as doses 

administradas alguns dos problemas que podem surgir neste processo. A não persistência e a 

não conformidade são, por alguns autores, englobadas no conceito de não adesão secundária2.  

 

Diversos estudos demonstraram que a não adesão impede que os resultados em saúde 

esperados sejam atingidos e tem, por este motivo, impacto na morbilidade e na mortalidade da 

população, para além dos custos adicionais para o sistema de saúde3,4,5. De facto, se os 

resultados em saúde esperados não forem atingidos, provavelmente, serão realizados mais 

procedimentos de diagnóstico, mais consultas ou até mais admissões hospitalares, caso o estado 

de saúde se agrave. Por outro lado, podem ser prescritos tratamentos mais complexos, por 

vezes mais onerosos, que não seriam necessários se o tratamento inicial tivesse sido cumprido.  

 

Pelo impacto no estado de saúde e na eficiência do sistema de saúde a não adesão é, sem 

dúvida, um importante problema de saúde pública que deve ser mais conhecido pelos 

prestadores de cuidados de saúde e também pelos decisores políticos. Embora exista um 
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conjunto de investigação relevante na área6, a maior parte dos estudos reporta-se a dados de 

adesão secundária, expressos pelo número de aquisições de medicamentos, posse ou número 

de administrações, em determinado período de tempo, sendo que para o cálculo destes 

indicadores incluem-se, normalmente, apenas os doentes que iniciaram a terapêutica. 

 

Apesar das importantes implicações para a saúde pública, e da importância de intervir na fase 

inicial, a não adesão primária foi, até há poucos anos, um comportamento em saúde pouco 

estudado. Contudo, a introdução dos sistemas de prescrição electrónica, ao permitir a 

integração dos dados de prescrição com a dispensa de medicamentos, tem contribuído para o 

desenvolvimento da investigação nesta área assim como para o conhecimento da dimensão 

deste problema.  

 

Para além da dimensão da não adesão primária é, igualmente, importante explorar quais os 

factores associados a este comportamento, os quais podem ser distintos dos factores que 

afectam a não adesão secundária. Se existem características que se espera que influenciem os 

diferentes tipos de não adesão, como uma má comunicação entre médico e utente ou a 

ausência de benefício percepcionado pelo utente, existem outros factores que se espera que 

tenham um maior impacto na não adesão primária como o custo associado à aquisição do 

medicamento ou a dificuldade de acesso à farmácia. De salientar que análises baseadas no auto-

reporte dos indivíduos referem que, na impossibilidade de suportar os encargos com a aquisição 

dos medicamentos, os utentes adoptam algumas estratégias de redução dos custos como a 

aquisição de quantidades inferiores às prescritas ou a não aquisição dos medicamentos7,8,9,10,11. 

Contudo, é ainda escasso o conhecimento sobre a associação da não adesão primária, expressa 

através da não aquisição efectiva dos medicamentos prescritos, com factores relacionados com 

os co-pagamentos, estatuto socioeconómico ou outras características dos utentes ou do sistema 

de prestação. 

 

Embora a não adesão secundária aos medicamentos já tenha sido objecto de revisões 

sistemáticas da literatura e meta-análises, o comportamento de não adesão primária, por ter 

investigação em número mais reduzido e mais recente, ainda não foi sujeita a uma revisão 

sistemática da literatura. Por este motivo propusemo-nos efectuar uma revisão da literatura 

sobre a dimensão da não adesão primária aos medicamentos e factores associados a este 

comportamento. 
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7.2 Metodologia 
 

Segundo o relatório “Adherence to Long-term Therapies: Evidence for Action”12, elaborado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), existem vários factores que podem constituir barreiras à 

adesão à terapêutica, os quais interagem frequentemente entre si. A OMS destaca os seguintes: 

i) factores demográficos e socioeconómicos, factores relacionados com o ii) doente, com a iii) 

doença, com o iv) medicamento e com o v) sistema de prestação de cuidados de saúde, 

incluindo o prestador.  

 

Esquema 7.1 - Dimensões que influenciam a adesão à terapêutica 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Adaptado da OMS
12

 

 

Nos factores demográficos e socioeconómicos incluem-se, entre outras variáveis, a idade, sexo, 

raça, rendimento ou factores culturais como as percepções individuais de necessidade ou 

benefício da administração dos medicamentos. Existem também factores relacionados com o 

sistema de prestação e prestador. Neste grupo incluem-se os regimes de comparticipação dos 

preços dos medicamentos, a cadeia de distribuição, a oferta de farmácias e a capacidade da 

equipa de profissionais de saúde para dar suporte ao doente no processo terapêutico. 

 

No que concerne às diferenças na adesão entre doenças, doentes e medicamentos verifica-se 

que podem existir variações entre doenças que apresentam, ou não, sintomatologia e consoante 

o medicamento se destine ao tratamento, controlo ou prevenção da doença. A não adesão pode 

também ocorrer quando o regime terapêutico é complexo e esta complexidade pode derivar de 

um elevado número de medicamentos, horários difíceis de cumprir, modo de administração 

complexo, entre outras características.  
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Para rever a literatura existente sobre os factores que afectam a não adesão primária 

agruparam-se os factores em três grandes grupos: factores demográficos e socioeconómicos; 

factores relacionados com a doença, medicamento e doente e factores relacionados com o 

sistema de prestação. 

 

7.3 Metodologia de Pesquisa 

 

Base de dados pesquisadas 

Medline, ISI Web of Knowledge, Jstor  

 

Termos de Pesquisa 

A pesquisa foi efectuada em inglês e utilizou-se a seguinte associação de termos: 

("Primary non-compliance" or "primary nonadherence" or "primary non-adherence" or "unfilled 

prescriptions" or "Unclaimed prescriptions" or "Non-redemption rate" or "Initial non-

compliance") or ((nonadherence or adherence or non-compliance or compliance) and “Electronic 

prescription”). 

 

Intervalo temporal  

Dados disponíveis até 31 Dezembro 2012 

 

Critérios de inclusão: 

 

� Estudos que analisem a não adesão primária, expressa através da comparação da prescrição 

com a aquisição; 

� Estudos completos que definam o critério de não adesão, a(s) fonte(s) de dados, o tamanho 

da amostra e o modo como a não adesão foi medida; 

� Artigos publicados numa revista com peer review, com excepção de editoriais ou 

comentários.   

� Na pesquisa às bases de dados não foram efectuadas restrições linguísticas.  

 

Critérios de exclusão: 

 

� Estudos que analisem a não adesão por auto-reporte. A análise baseada no auto-reporte 

pode ter associada alguma subjectividade e viés de memória, os quais podem ter influência 

no reporte de não adesão primária. 
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� Estudos que analisem a dispensa de medicamentos nas farmácias dos próprios hospitais. Em 

diversos sistemas de saúde a dispensa de medicamentos em meio hospitalar aplica-se 

apenas a patologias muito específicas (Oncologia, Infecção por VIH, doenças órfãs, etc), que 

requerem uma monitorização mais rigorosa e estão frequentemente associadas a 

mecanismos de financiamento específico13. 

� Análises aplicadas a países classificados pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) como subdesenvolvidos ou em vias de 

desenvolvimento, pois as características do sistema de saúde, em particular do circuito do 

medicamento, são muito distintas das dos países desenvolvidos, podendo este facto 

introduzir algum enviesamento na análise do comportamento de não adesão e dos 

respectivos factores explicativos. 

� Estudos que incluam intervenções nos comportamentos de adesão. 

� Teses, resumos de conferências e capítulos de livros. 

� Não foram efectuadas exclusões em função da data de publicação 

 

Após aplicação dos critérios de pesquisa foram obtidas 98 referências bibliográficas para serem 

analisadas. Adicionalmente analisaram-se as referências bibliográficas dos artigos seleccionados 

de modo a incluir algum estudo com potencial interesse e que tivesse ficado excluído do 

resultado da pesquisa. Às referências obtidas pela metodologia de pesquisa foram aplicados os 

critérios de inclusão e exclusão.  

 

Nos artigos incluídos na revisão foram analisados dois resultados: taxa de não adesão primária e 

factores associados a este indicador. Para cada artigo extraiu-se a seguinte informação: fonte de 

dados, período de recolha, local, critérios de selecção da amostra, tipo de doença ou 

medicamento, método de medição da não adesão, tempo considerado para avaliar a não adesão 

e taxa de não adesão. Os resultados dos estudos cujo indicador em análise foi a taxa de adesão 

primária foram convertidos para taxas de não adesão primária, para que existisse uma 

uniformização na análise dos resultados da revisão.  

Para os estudos que tiveram como objectivo adicional identificar factores associados à taxa de 

não adesão extraiu-se informação sobre as variáveis incluídas no modelo, método de análise, 

variáveis com significância estatística, que influenciam positiva ou negativamente a não adesão, 

assim como variáveis que não apresentaram efeito estatisticamente significativo. Excluíram-se 

as associações que basearam-se exclusivamente na análise bivariada. 
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7.4 Resultados 

7.4.1 Caracterização dos estudos revistos 

 
Na revisão à literatura existente sobre adesão primária identificaram-se 33 estudos que 

cumpriram com os critérios de inclusão referidos na metodologia. 
14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30 31,32,33,34,35 36,37,38 

Os estudos seleccionados têm origem, na sua maioria, nos Estados Unidos da América (n=17)14-

30, embora aplicados em diferentes sistemas de seguro de saúde, mas foram também 

identificados estudos em Inglaterra (n=5)31-35, Suécia (n=3)36-38, Canadá (n=2)39,40, Holanda 

(n=2)41,42, Austrália43, Dinamarca44, Espanha45 e Islândia46. A maioria dos estudos foi realizada 

com dados obtidos entre 2000 e 2010 embora a investigação nesta área remonte a 197634.  

 

Os primeiros estudos sobre não adesão primária foram efectuados antes da introdução da 

prescrição electrónica pelo que nestes casos as análises basearam-se na utilização de duplicados 

da prescrição médica31,33-35,45. Os estudos mais recentes assentam, na sua maioria, no 

cruzamento entre bases de prescrição electrónica e de dispensa de medicamentos na farmácia. 

Como seria esperado, a fonte de obtenção dos dados condicionou, em parte, o tamanho da 

amostra. Nos estudos que utilizaram duplicados da prescrição a amostra foi em média mais 

reduzida (tamanho médio=1 317), assim como nos estudos que utilizaram os registos clínicos 

(tamanho médio=5 723), comparativamente aos estudos que utilizaram os sistemas de 

prescrição electrónica (tamanho médio=649 802). De facto, a amplitude na dimensão das 

amostras é elevada e variou entre 65 prescrições no estudo efectuado por Wright43, relativo a 

admissões pediátricas num serviço de urgência, e 10 349139 prescrições no estudo de Shrank25.  

 

Outro factor com impacto no tamanho da amostra, e também na extrapolação dos resultados, 

está relacionado com o período de recolha. Nos estudos de Tobi42 e de Rashid33 o período de 

recolha das prescrições incidiu em apenas três dias, enquanto nos estudos efectuados com a 

fonte de dados do sistema Geisinger, nos Estados Unidos da América, as prescrições analisadas 

abrangem um período superior a quatro anos19,20,21. 

 

Quanto ao universo alvo, 52% (n=17) dos estudos revistos incidiram sobre todos os 

medicamentos1 enquanto os restantes analisaram grupos terapêuticos específicos ou patologias, 

como o Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM). Salienta-se que determinados estudos incidiram a 

análise apenas nos novos medicamentos prescritos. Se esta restrição permitiu garantir que a não 

                                                 
1
 Consideraram-se neste grupo os estudos que incluíam mais de 8 grupos terapêuticos assim como o estudo de 

Kajioka relativo a medicamentos prioritários 
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adesão não era devida ao excedente de medicamentos resultante de prescrições anteriores, 

limitou, por outro lado, a análise a um tipo específico de prescrição, facto que deve ser 

considerado na interpretação dos resultados.  

 

A maioria dos estudos diz respeito à prescrição em ambulatório embora tenham sido também 

identificados estudos sobre a adesão primária às prescrições após alta hospitalar27-29,32,38-40,43 

quer de internamento quer do serviço de urgência. Para além do grupo terapêutico e local de 

prescrição existiram diferenças entre estudos na população-alvo: uns estudos incidiram na 

população total enquanto outros apenas nas crianças27,28,30,43 ou nos mais idosos29,38. O estudo 

de Lagu22 incidiu apenas em afro-americanos. Nas análises sobre grupos terapêuticos específicos 

os critérios de selecção da amostra, ao nível das patologias associadas e dos grupos etários, 

apresentaram uma maior variação do que nas análises que abrangem todas as classes 

terapêuticas.  

 

Se os critérios de selecção da amostra e período de recolha de dados variaram 

consideravelmente entre estudos, o modo como se estimou a não adesão primária foi mais 

uniforme na literatura passada em revista. Em termos metodológicos, em todos os estudos, a 

taxa de não adesão primária consistiu na diferença percentual entre as prescrições efectuadas e 

as prescrições dispensadas. Contudo, a unidade de análise diferiu ligeiramente entre estudos: na 

maioria a unidade foi o medicamento prescrito, noutros, as prescrições por utente16,19,20,29,46. Já o 

período de tempo considerado para definir uma prescrição como não aviada variou 

consideravelmente: entre 7, 10, 14, 30, 60, 90 e 120 dias. Apenas os estudos de Freeman32 e 

Wright43não explicitaram qual o período considerado. O resumo das características dos estudos 

seleccionados encontra-se na Tabela7.1. 
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Tabela 7.1 - Lista de estudos incluídos na revisão ordenados por data de publicação 

 
 
 
 
 
 
 

1º autor 

ano 
País 

Base de dados 

(período de análise das prescrições) 
Amostra (critérios  de e legibilidade) 

Doença/ 

Medicamentos 

Pe ríodo 

NAP 

Linnet 
2012 

Islândia 
Prescrições em centros de saúde durante 4 
semanas (Jan a abril 2010 ); 
 

Prescrições d e 140  médicos  em 16 centros 
de saúde; 
n=21 571 utentes; n=22 991 prescrições. 

8 grupos 
terapêuticos 

90 dias  

Zweigoron 
2012 

EUA 
Base de prescrição electrónica do Illinois Medicaid 
e dados  de dispensa de medicamentos nas 
farmácias. (Out 2008 a Dez 2 010). 

Doentes com consulta de cuidados 
primários em dois locais que apenas 
tratam crianças. N=4833 utentes; n= 16 
953 prescrições  

todos 60 dias  

Shin 
2012 EUA 

Kaiser Permanente Southern  California. 
(Dez  20 09 a Fev 201 0). 

Utentes incluídos no esquema de 
benefícios há pelo menos 1 2 meses. 
Novas prescrições 
n=569 095 prescrições. 

10 grupos 
terapêuticos 14 dias  

Sjölander 
2012 

Suécia 
Base de dados Riks -Stroke - Swedish Stroke 
Register- e base de medicamentos prescritos. 
(Jul 2005 a Jun  2 006). 

Utentes com doença isquémica e tratado s 
no hospital. n=18 349 utentes 

Medicamentos  
utilizado s após 
EAM 

120 dias  

Fisher 
2011 

EUA 

Prescrições electrónicas (i-scribe);  receitas 

dispensadas nas farmácias (CVS Caremark); 
benefícios utentes (Ano 2008) 

nº de prescrições =979 242; nº de novas 
prescrições  = 423 616 

todos 180 dias  

Cooke 

2011 
EUA 

Prescrições electrónicas e receitas dispensadas nas 
farmácias (Mid -Atlantic managed care 
organization). (Ano 2008 ) 

Ter um medicamento anti-hipertensivo 
prescrito e ter mais de 18 anos. n = 14 693 
prescrições  

Anti-hipertens ivos  14 dias  

Raebel 
2011 

EUA 
Coorte de utentes do Kaiser Permanent Colorado. 
(Jan 2007 a Jun  2 008). 

Ter nova prescrição de ant-hipertens ivos,  
anti-diabéticos ou anti-dislipidémicos. 

N=16 173 doentes. 

Anti-hipertens ivos,  
anti-diabéticos, 

anti-dislipidémicos 

30 dias  

Fisher 
2010 

EUA 

Prescrições electrónicas (eRx Collaborative in 
Massachusetts); receitas dispensadas nas 
farmácias e características do prescritor. 

(Abril 2004 a Mar 2005) 

Utentes com pelo menos uma prescrição 
electrónica. nº de prescrições 195 930; nº 
de novas pres crições = 82 245 

todos 180 dias  

Shrank 
2010 

EUA 
Prescrições dos utentes com seguros através  da 
Caremark. Dad os de dispensa na farmácia da 
cadeia CVS (Rhode Island). (Jul a Set de 2008) 

Todas as prescrições aviadas  ou 
abandonadas nas farmácias CVS foram 
identificadas. n = 10 349 139 prescrições  

todos 30 dias  

Liberman 
2010 

EUA 

Prescrição electrónica (i scribe) da Horizon Blue 
Cross Blue Shield de 507 prescritores que 
participam no projecto; Dad os de dispens a na 
farmácia CVS Caremark. 

(  Jan 2005 a Out 2 006) 

Prescrições d e novos antiasmáticos  ou 
anti-dislip idémicos em indivíduos com 
menos de 65 anos e com cobertura total 
dos medicamentos. N= 2116  utentes; nº 

prescrições  = 2243;  11 82 para a asma e 
1061 para a dislipidemia 

Anti-asmáticos e 
anti-dislipidémicos 

60 dias  

Ax 
2010 

Suécia 
Prescrições electrónicas transmitidas às farmácias  
de uma  região  da Suécia. (Jan a Mar 2002). 

Todas as prescrições electrónicas  
transmitidas às farmácias da região 

n=44607 prescrições 

todos 90 dias  

Shah 
2009 

EUA 
Base Geisinger Health Plan e Geis inger Clinic. (Jan 
2002 a Set 2006). 

Indivíduos co m mais de 18 anos, inclu ídos 
no plano de saúde há mais de um ano, a 
quem tenha sido prescrito pela 1ª vez  um 
anti-hipertensivo. N= 3240  utentes 

Anti-hipertens ivos  30 dias  

Berger 
2009 

EUA 
Base Geisinger Health Plan e Geis inger Clinic. (Jan 
2002 a Set 2006). 

Indivíduos co m mais de 18 anos, inclu ídos 
no plano de saúde há mais de um ano, a 
quem tenha sido prescrito pela primeira 
vez um anti-asmático. N= 2023 utentes 

Anti-asmáticos 30 dias  

Lagu 
2009 

EUA 

Prescrições no plano de saúde Medicaid e tratados 
em 6 práticas de cuidados de saúde primários. 
Registo de dispensa na farmácia.  (Jan 200 3 a fev 
2005) 

Prescrições a 327 afro-americanos com 
mais de 18 anos. Os utentes tinham 
cobertura total para os  medicamentos. 
N=1742 prescrições 

Anti-hipertens ivos  30 dias  

Karter 
2009 

EUA Registo - Kaiser Permanente Northern California 
Diabetes 

Doentes com prescrição electrónica de 
novos medicamentos cardiovasculares ou 
anti-diabéticos e mais de 19 anos. N=27 
329 utentes  

Anti-hipertens ivos,  
anti-diabéticos e 
anti-dislipidémicos 

60 dias  

van Geffen 
2009 

Holanda 
Base que comb ina dados de consultas médicas, 
dispensa de medicamentos e dados do censos. 
(Ano 2 001). 

Maiores de 18 anos com uma 1ª 
prescrição de anti-depress ivos de 2ª  
geração por p arte de um médico de 

clínica geral. N=965 utentes 

Anti-depressivos 30 dias  
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Tabela 7.1 – Lista de estudos incluídos na revisão ordenados por data de publicação (Cont.) 

 

Notas: NAP – Não adesão primária; EAM - Enfarte Agudo do Miocárdio; nd – não disponível 
 

 

1º autor 
ano 

País 
Base de dados 

(período de análise das prescrições) 
Amostra (critérios de elegibilidade) 

Doença/ 
Medicamentos 

Período 
NAP 

Shah 

2008 
EUA 

Base Geisinger Health Plan e Geisinger Clinic. (Jan 

2002 a Set 2006). 

Indivíduos com mais de 18 anos, incluídos 

no plano de saúde há mais de um ano, a 
quem tenha sido prescrito pela primeira 
vez um medicamento para a 
hiperglicemia. N= 1132 utentes 

Anti-diabéticos 30 dias 

Storm 

2008 
Dinamarca 

Registos clínicos do departamento de 
dermatologia do hospital e registos de dispensa 
nas farmácias. Ano 2006 

Prescrições de novos tratamentos. n=322 

utentes;  n=390 prescrições 

Medicamentos  

dermatológicos 
30 dias 

Jackevicius 
2008 

Canadá 

Base de registos de EAM (hospital) e registo de 

dispensa de medicamentos nas farmácias, registo 
de utilização de serviços de saúde e registo dos  
planos de saúde (1999-2001). 

Doentes com alta após EAM e com mais 

de 66 anos. Excluídos doentes com 
prescrições nos 120 dias anteriores à 
prescrição index. N=4591 

Medicamentos  
prescritos após 
EAM 

120 dias  

Williams 
2007 

EUA 

Sistema integrado de prescrição electrónica e 

dados de dispensa na farmácia (Health 
Maintenance organization). (Fev 2005 a Jun 2006) 

Idade entre 5 e 56 anos, integrado no 
plano de saúde há pelo menos 12 meses e 
com 1 diagnóstico de asma. N=1064 

utentes  

Corticosteróides 
inalados 

90 dias 

Jackevicius 
2007 Canadá 

Registos médicos hospitalares associados  a dados  

de dispensa de medicamentos nas farmácias - base 
de dados ODB Ontario. (Abril 1998 a Mar 2000). 

Indivíduos com mais de 66 anos com alta 

hospitalar após EAM.  N=337 utentes e n= 
1469 prescrições  

Medicamentos  

utilizados após 
EAM 

120 dias  

Kajioka 

2005 
EUA 

prescrições cruzadas com registo de dispensa nas 
farmácias da seguradora que abrange quase 

metade da população do Estado (beneficiários do 
medicaid e privados); (Abr a Jun 2001) 

Serviço de urgência de hospital pediátrico. 
Apenas prescrições consideradas com 
prioridade elevada. N=403 prescrições 

Classes 
consideradas  de 
prioridade elevada 

(nd) 

Ekedahl 
2004 

Suécia 

Bases  de prescrição electrónica. Análise dos 
ficheiros informáticos e manuais das farmácias 
para identificação das receitas não dispensadas. 
(Mar a Maio de 2000) 

Estudo em 3 distritos da Suécia 
englobando 21 farmácias. Todas as 
prescrições transmitidas às farmácias. 
N=89533 prescrições 

todos 90 dias 

Tobi 

2004 
Holanda 

Registo de prescrições transmitidas à farmácia e 
dispensa de 3 farmácias da região cobertas pela 
InterAction database. (Out 2002) 

Prescrições efectuadas em 3 dias. nº de 

prescrições = 3946 
todos 30 dias 

Wright 
2003 

Austrália 
Prescrições num hospital pediátrico e num hospital 
terciário comparadas com as dispensas na 

farmácia. (Abril a Jul 2000). 

Dados de admissão e alta. 65 Prescrições 
a doentes pediátricos. 

todos (nd) 

Butler 
2002 EUA 

Coorte de bene ficiários que tiveram alta após 
EAM, inseridos no programa Medicare e 
Tennessee Medicaid, que assegura benefícios nos 

medicamentos.  (8 meses 1994-95) 

Doentes com alta após EAM (1ª 
hospitalização). N=846 utentes 

Bloqueadores-
beta após EAM 30 dias 

Cooper 
2001 EUA 

Base de dados do Medicaid Tennesse e. 
(Jul 1995 a Dez 1997) 

Crianças entre 2 e 17 anos com alta 
hospitalar com diagnóstico de asma 
(internamento ou episódio urgência); 
n=8137 utentes 

corticoesteróide 
oral 7 dias 

Campos 

1997 
Espanha 

Prescrições no centro de saúde de uma área rural 
de Espanha e dispensas na única farmácia da 
localidade. (Nov 1994 a Jan 1995). 

Prescrições realizadas a 3100 pessoas que 
foram atendidas no Centro de Saúde. 
n=8100 prescrições 

todos 10 dias 

Beardon 
1993 

Inglaterra 
Prescrições comparadas com as dispensas na 
farmácia. (Jan a Mar 1989) 

Centro de saúde numa área rural. 

Todos os 4854 utentes que receberam 
prescrições médicas (n=20291). 

todos 30 dias 

Freeman 

1985 
Inglaterra Receitas prescritas FP10s  (Fev 1983) 

Prescrições num departamento de 

urgência hospitalar 
todos (nd) 

Begg 

1984 
Inglaterra 

Prescrições efectuadas em papel duplicado. 
Prescription Pricing Bureau devolveu os originais 

dispensados e estes foram comparados com os 
duplicados. (maio de 1982). 

Nº prescrições= 1,395 todos 180 dias  

Rashid 

1982 
Inglaterra 

prescrições efectuadas em papel duplicado. 
Análise das receitas dispensadas  através do 
Prescription Pricing authority. (3 dias -Nov  1982) 

3 práticas de cuidados primários da região 

de Preston. n=162 utentes ou prescrições 
todos 90 dias 

Waters 
1976 

Inglaterra 

Prescrições FP10s (prescription forms) efectuadas 
em papel duplicado. Prescription Pricing Bureau 
devolveu os originais dispensados e estes foram 

comparados com os duplicados. (Nov de 1974) 

 
Receitas prescritas por um médico e 
assistente. n= 1611receitas e n= 2393 

itens prescritos  

todos 60 dias 
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7.4.2 Taxa de não adesão primária 

 

Como já referido, os estudos foram aplicados a diferentes grupos-alvo. Para facilitar a 

interpretação dividiu-se a apresentação dos resultados em estudos que não se restringiram a 

uma classe ou grupo terapêutico (Tabela 7.2) e estudos específicos de determinados grupos ou 

patologias (Tabela 7.3). 

 

Nos estudos que não se restringiram a uma classe ou grupo terapêutico a taxa de não adesão 

primária variou entre 0,23% e 35% (Tabela 7.2). O valor mais elevado foi observado no estudo de 

Kajioka28 numa população pediátrica atendida num serviço de urgência. No caso específico dos 

dois estudos de Fisher e colegas23,24, em que foi analisada a taxa global e posteriormente 

efectuada uma análise ao segmento dos novos medicamentos, a taxa de não adesão aos novos 

medicamentos foi de 28,3% e 24,0%, o que comparado com as taxas de não adesão global 

nesses mesmos estudos, 22,5% e 14,0%, demonstra que a não adesão primária foi superior com 

as novas prescrições. 

 

Tabela 7.2 - Taxa de não adesão primária nos estudos com todos os grupos terapêuticos 

1º Autor e ano Taxa de Não Adesão Primária 

Kajioka 2005 35,0% 

Wright 2003 25,0% 

Fisher 2010 22,5% e 28,3%* 

Rashid 1982 20,0% 

Freeman 1985 16,0% 

Fisher 2011 14,0% e 24,0%* 

Zweigoron 2012 11,9% 

Shin 2012 9,8% 

Begg  1984 6,4% 

Waters 1976 6,1% 

Linnet  2012 6,2% 

Beardon 1993 5,2% 

Campos 1997 2,7% 

Ax  2010 2,5% 

Ekedahl 2004 2,4% 

Shrank 2010 1,8% 

Tobi 2004 0,23%-0,82% 

*Consideradas apenas as novas prescrições 

 

À excepção do estudo de Shrank25, os valores mais baixos de não adesão primária foram 

observados em análises com dados do continente europeu25,31,34-37, 42,45,46.  
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Contudo, mesmo em estudos de âmbito europeu foram identificados casos com taxas de não 

adesão primária elevadas, como é exemplo o estudo de Storm44 relativo a medicamentos 

dermatológicos (Tabela 7.3).  

 

Tabela 7.3 - Taxa de não adesão primária nos estudos aplicados a grupos terapêuticos ou patologias específicas 

Doença/Medicamentos analisados Taxa de Não Adesão Primária 1ºAutor e ano 

Medicamentos utilizados após EAM 

Anti-hipertensivos (4,3%) 

Anti-agregantes plaquetários  (5,5%) 

Anti-dislipidémicos (7,6%) 

Varfarina (10,8%) 

Sjölander 2012 

Medicamentos utilizados após EAM 18% Jackevicius 2007 

Medicamentos prescritos após EAM 21,4% Jackevicius 2008 

Bloqueadores-beta após EAM 15% Butler 2002 

Medicamentos cardiometabólicos 

(anti-hipertensivos, anti-diabéticos e 

anti-dislipidémicos) 

4,7% Karter 2009 

Anti-hipertensivos 15,6% Cooke 2011 

Anti-hipertensivos 17% Shah 2009 

Anti-hipertensivos 24,9% Lagu 2009 

Anti-hipertensivos, anti-diabéticos e 

anti-dislipidémicos 

Anti-hipertensivo (7%) 

Anti-dislipidémicos (13%) 

 Anti-diabéticos (11%) 

Raebel 2011 

Anti-diabéticos 15% Shah 2008 

Anti-asmáticos 22% Berger 2009 

Anti-asmáticos e anti-dislipidémicos 
Anti-asmáticos (20,3%) 

Anti-dislipidémicos (34,1%). 
Liberman 2010 

Corticosteróides inalados 10% Williams 2007 

Corticoesteróides orais 
55,2% nas crianças (alta de internamento) 

44,5% nas crianças (alta de serviço de urgência) 
Cooper  2001 

Anti-depressivos  4,2% van Geffen 2009 

Medicamentos dermatológicos 29,2% Storm 2008 

Notas: EAM - Enfarte Agudo do Miocárdio 

 

No que se refere às análises a grupos terapêuticos ou patologias específicas (Tabela 7.3) a maior 

parte dos estudos diz respeito à área cardiovascular e a medicamentos para patologias crónicas 

como os anti-diabéticos ou anti-asmáticos. Nestas análises as taxas de não adesão variaram 

consideravelmente entre estudos e entre grupos terapêuticos, sendo difícil estabelecer um 

padrão. Por exemplo, nos anti-hipertensivos observaram-se taxas de não adesão que variaram 

entre 4,3% no estudo de Sjölander38 e 24,9% no estudo de Lagu22, embora este tenha sido 

aplicado a um grupo considerado mais vulnerável – os afro-americanos, o que pode explicar o 

nível elevado de não adesão primária. Mais consensual na literatura revista foi o facto de os anti-
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dislipidémicos apresentarem taxas de não adesão primária superiores às de outros subgrupos 

terapêuticos da área cardiovascular, como os anti-hipertensivos26,38 ou mesmo 

comparativamente a outro tipo de medicamentos, como os anti-asmáticos15. 

 

A taxa de não adesão primária mais elevada observou-se no estudo de Cooper27, que analisou a 

não adesão primária das prescrições pediátricas de corticosteróides orais após admissão 

hospitalar. Este estudo foi também aquele que considerou o menor período de tempo para 

avaliar a não adesão (7 dias) o que pode explicar em parte este valor tão elevado. Outro factor 

explicativo para este resultado pode ser o tipo de medicamento em análise - corticosteróides - o 

qual tem efeitos secundários conhecidos pela população e que podem diminuir a adesão. 

 

7.4.3 Factores associados à não adesão primária 

 

Dos estudos que analisaram a taxa de não adesão primária, dezasseis identificaram factores 

associados aos comportamentos de não adesão através de análises multivariadas. As variáveis 

incluídas nos modelos diferiram entre estudos: variáveis demográficas (sexo, idade e raça), 

variáveis socioeconómicas, variáveis relacionadas com a doença e variáveis relacionadas com o 

sistema de prestação. 

 

Face ao exposto, os factores associados à não adesão foram agrupados em três grandes grupos: 

i) factores demográficos e socioeconómicos, ii) factores relacionados com o doente, com a 

doença e com os medicamentos e iii) factores associados ao sistema de prestação de cuidados 

de saúde.  

 

Factores demográficos e socioeconómicos 

 

Relativamente ao género verifica-se que esta variável ou não estava associada com significância 

estatística à não adesão primária ou as mulheres tendiam a apresentar uma maior probabilidade 

de não adquirirem os medicamentos (Tabela 7.4). No estudo de Shin18 verificou-se que, para os 

tratamentos crónicos, as mulheres apresentavam maior probabilidade de não adesão enquanto 

nos tratamentos de carácter agudo o efeito do género foi não significativo. Em nenhum dos 

estudos revistos os homens apresentaram uma maior probabilidade de não adesão primária 

(Tabela 7.4). 
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Tabela 7.4 - Factores demográficos e socioeconómicos e relação com a taxa de não adesão primária 

Factores demográficos e 

socioeconómicos 
Associação positiva NAP Associação negativa NAP ↔    Sem associação 

Sexo feminino 

Shrank 2010, Williams 2007,  

Kajioka 2005, Shin 2012, 

Fisher 2011, Zweigoron 2012 

 

Fisher 2011, Fisher 2010, Shah 

2009, Shah 2008, Jackevicius 

2008,   Liberman 2010, Shin  

2012, Lagu 2009 

Afro-americanos ou hispânicos 
Shin 2012, Raebel 2011, 

Williams 2007, Cooper 2001 
Zweigoron 2012 

Shah 2009, Shah 2008,Kajioka 

2005 

Idade 

Liberman 2010,  Shah 2009, 

Fisher 2011, Fisher 2010, 

Williams 2007 

Jackevicius  2008, Lagu 

2009; Shrank 2010, Storm 

2008 

Sjölander 2012,  Raebel 

2011,Shah 2009, Shah 2008, 

Zweigoron 2012 

Baixo Rendimento Fisher 2011,  Shrank 2010 Jackevicius  2008  
Liberman 2010 , Raebel 2011, 

Shin 2012 

Seguro de Saúde  

(Ter seguro privado/cobertura 

dupla) 

 
Shin  2012,  Shrank 2010, 

Kajioka 2005, Raebel 2011 
Raebel 2011 

Institucionalização    Sjölander  2012 

Meio rural Cooper 2001  Shrank 2010  

    NAP – Não Adesão Primária 

 

Nos estudos revistos o efeito da idade não apresenta um efeito claro e nalguns estudos foi uma 

variável que não apresentou significância estatística. Esta diversidade pode, em parte, ser 

decorrente dos universos-alvo dos estudos, por a idade ser um critério de selecção da amostra 

ou pela patologia em análise incidir apenas em determinados grupos etários. Por exemplo, nos 

estudos com anti-asmáticos o limite etário superior, para inclusão na amostra, foi de 5614 e 64 

anos15. Já nos estudos após alta de Enfarte Agudo do Miocárdio os indivíduos tinham, na sua 

maioria, idade superior a 65 anos39. Para minimizar parte destes efeitos, subjacentes ao critério 

de selecção da amostra, o efeito da idade em estudos aplicados apenas a crianças não foram 

incluídos na Tabela 7.4 27, 28, 30,43. 

 

No que diz respeito à raça/etnia verificou-se que quando comparados com o resto da população, 

os afro-americanos ou os hispânicos18,26,27 apresentaram uma maior probabilidade de não 

adesão. Apenas o estudo de Zweigoron30, aplicado à população pediátrica, verificou o 

comportamento oposto. 

 

No entanto, podem existir diferenças entre classes terapêuticas. Por exemplo, no estudo de 

Raebel26, verificou-se que não ser branco e ser hispânico constituíram factores associados à não 

adesão primária de anti-hipertensivos (OR=1,87; p<0,05) e de anti-dislipidémicos (OR= 1,47; 
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p<0,05), respectivamente. Contudo, nos doentes com prescrição de anti-diabéticos a raça ou 

etnia não apresentou efeito estatisticamente significativo, o que indicia que pode existir um 

efeito do tipo de medicamento no comportamento de não adesão. 

 

Quanto aos factores socioeconómicos, nos estudos revistos foram analisados quatro tipos de 

variáveis: posse de seguro de saúde, estatuto socioeconómico com base no rendimento, 

residência em meio rural/urbano e institucionalização.  

 

Os seguros de saúde foram analisados apenas em estudos com dados dos EUA. Nestes estudos 

verificou-se que ter um seguro de saúde privado ou de base ocupacional, assim como ser 

beneficiário de seguro por um tempo superior, são factores que afectam positivamente a adesão 

primária. Shrank25 verificou que os indivíduos beneficiários do sistema Medicare apresentaram 

uma probabilidade 8% superior de não adquirirem a prescrição comparativamente aos 

beneficiários de seguro de saúde com base profissional. No estudo de Raebel26 verificou-se que, 

ao nível dos anti-hipertensivos, ter menos tempo de inclusão no plano de saúde ou ter outro 

seguro de saúde que não o Health Maintenance Organization e, nos anti-dislipidémicos, ter 

menos tempo de inclusão no plano de saúde, aumentaram a probabilidade de não adesão 

primária.  

 

As variáveis relacionadas com a caracterização socioeconómica dos indivíduos são praticamente 

inexistentes e quando disponíveis são na sua maioria variáveis associadas à área de 

residência15,18,24,25,26. Nos estudos de Fisher e de Shrank observou-se que quanto menor o nível 

socioeconómico maior a taxa de não adesão primária18,24,25. Por exemplo, Shrank25 verificou que 

os indivíduos que residiam em locais pertencentes ao quintil de rendimento superior 

apresentavam uma menor probabilidade (-21%) de abandonarem as prescrições (p <0,001). No 

entanto, o efeito do nível socioeconómico na não adesão não foi significativo nos estudos de 

Raebel e de Shin15,26.  

 

O único estudo que apresentou os indivíduos de menor rendimento como tendo um menor nível 

de não adesão primária foi o estudo de Jackevicius39 aplicado à base Ontario Drug Benefit . Neste 

estudo os indivíduos de menor rendimento foram identificados não através do rendimento 

médio do local de residência, como aconteceu nos restantes cinco estudos, mas através dos 

benefícios por baixo rendimento. Como este benefício está associado a um menor co-

pagamento, este facto pode explicar parte deste resultado. 
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Factores relacionados com as doenças, com os doentes e com os medicamentos 

 

Por estarem associados entre si agregou-se na mesma tabela (Tabela 7.5) os resultados dos 

efeitos dos factores relacionados com a doença, doente e medicamento. 

 

De acordo com os estudos revistos, a prescrição de novos medicamentos (i.e. a primeira 

prescrição de um medicamento) apresentou uma maior probabilidade de não ser adquirida, 

comparativamente a prescrições de medicamentos já em utilização pelos utentes17,23. Por 

exemplo, no estudo de Shrank25 verificou-se que novos utilizadores apresentaram uma 

probabilidade 2,74 vezes superior de abandonarem a prescrição versus utilizadores prevalentes. 

 

Ainda no que concerne ao tipo de medicamento, verificou-se no estudo de Fisher23 que todas as 

classes terapêuticas, excepto antiasmáticos e ansiolíticos, apresentaram uma menor 

probabilidade de serem adquiridos do que os antibióticos. 

 

Tabela 7.5 - Factores relacionados com a doença, doente e medicamentos e associação com a taxa de não 
adesão primária 

Factores relacionados com a doença, doente e 

medicamentos 
Associação positiva NAP Associação negativa NAP ↔    Sem associação 

Medicamento 

 

Medicamentos para infecções, 

asma/alergia e dermatológicos 
 Zweigoron 2012  

Novos medicamentos 
Cooke 2011, Fisher 

2010, Shrank 2010 
  

Medicamentos de marca Cooke  2011   

Medicamentos de uso crónico Fisher 2010   

Medicamentos administrados 

por via oral (comparado com via 

inalatória ou injectável) 

Shah  2008 Berger 2009  

Doente 

Idas prévias ao médico Zweigoron  2012 
 Raebel 2011, Liberman 

2010 

Williams 2007,  Berger 

2009, Shah 2008 

Consumo prévio de 

medicamentos 
Shrank 2010, Jackevicius   

Shin, 2012, Cooper WO, 

2001 

Williams 2007,  Shah 

2008 

Co-morbilidades 
Shin 2012,  Raebel 2011,  

Shrank 2010 
Lagu 2009 Shah 2008 

nº de medicamentos prescritos Shah 2008  Shin 2012 
Kajioka 2005, Berger 

2009, Lagu 2009 

Doença 

 

Doenças sintomáticas  Shin 2012  

Diagnóstico 

Novo/inicial/recente) 

Cooke 2011, Shrank 

2010 
  

    NAP – Não Adesão Primária 
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Quanto ao efeito do histórico de visitas médicas e do nível de utilização prévia de medicamentos 

verificaram-se diferenças entre estudos, não se conseguindo estabelecer uma tendência no 

efeito destas variáveis. No estudo de Raebel26 indivíduos com cinco ou mais contactos em 

ambulatório nos seis meses após a prescrição apresentaram menor probabilidade de serem não 

aderentes aos anti-diabéticos (OR= 0,58; p<0,05) e aos anti-hipertensivos (OR= 1,76; p<0,05). 

 

Os resultados também não foram claros quanto ao efeito da utilização de um maior número de 

medicamentos prescritos. Já a existência de um maior número de co-morbilidades foi um factor 

que aumentou a probabilidade de não adesão18,25,26. 

 

Por último de referir que indivíduos com um diagnóstico novo ou recente apresentaram uma 

maior probabilidade de não adesão17,25.  

 

Factores relacionados com as características do sistema de prestação 

 

Nos factores relacionados com o sistema de prestação destaca-se o efeito dos co-pagamentos 

por ter sido das variáveis mais analisadas e uma das que apresentou um efeito mais consensual: 

quanto maior o co-pagamento menor a adesão primária (Tabela 7.6). 

 

Shrank25 verificou que as prescrições com co-pagamentos entre $40 e $50 e superiores a $50 

apresentaram, respectivamente, uma probabilidade 3,40 e 4,68 superior de serem abandonadas 

do que prescrições sem co-pagamentos (p<0,001). Noutro estudo, Fisher24 verificou que os 

medicamentos que não pertenciam ao formulário do sistema de saúde e que, por esse motivo, 

apresentavam co-pagamentos superiores tinham uma maior probabilidade de não ser 

adquiridos. 

 

Pelos resultados da Tabela 7.6 verifica-se que a prescrição com origem em médicos especialistas, 

em comparação com médicos de clínica geral, ou não tem efeito estatisticamente significativo 

ou tende a diminuir a não adesão primária.  
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Tabela 7.6 - Factores relacionados com sistema de prestação de cuidados de saúde e associação com a taxa de 
não adesão primária 

    NAP – Não Adesão Primária 

 

7.5 Discussão 

 

A implementação de sistemas de prescrição electrónica em diversos sistemas de saúde permitiu 

o desenvolvimento de investigação mais robusta sobre os comportamentos de não adesão 

primária. Com esta revisão verificou-se que a não adesão primária apresenta níveis elevados na 

generalidade dos contextos em estudo. De facto, verificou-se que na maioria dos estudos a não 

adesão foi superior a 10% e em vários contextos atingiu valores superiores a 20%, o que significa 

que estas prescrições nunca foram dispensadas. Se, aos valores de não adesão primária, 

acrescentarmos a prevalência de não adesão secundária - estudos baseados em doentes que 

adquiriram pelo menos uma vez os medicamentos prescritos – constata-se que estamos em 

presença de um importante problema de saúde pública. 

 

À excepção do estudo de Shrank,25 os valores mais baixos de não adesão primária foram 

observados em análises com dados do continente europeu25,31,34-37,42,45,46. Esta diferença pode 

dever-se às características dos próprios sistemas de saúde, se considerarmos que na 

generalidade dos países europeus analisados o nível de subsidiação pública dos medicamentos é 

elevado47, diminuindo por esta via a barreira financeira na aquisição de medicamentos. Como já 

Factores relacionados com prestador e sistema de 

prestação de cuidados de saúde 
Associação positiva NAP Associação negativa NAP ↔    Sem associação 

Co-

pagamento 

Co-pagamentos elevados 

Cooke 2011, Shrank 2010, 

Shah 2009, Berger 2009, 

Shah 2008, Liberman 2010 

  

Não pertencer ao formulário  Fisher 2011   

Prescrição 

 

Prescrições transmitidas directamente 

para a farmácia 
Shrank 2010 

Zweigoron 2012, Fisher 

2011 
 

Prescrições efectuadas ao fim de 

semana 
Shin 2012   

Prescrições efectuadas 

urgência/obst/pediatria 
 Shin 2012, Fisher 2011  

Prescritor 

 

Médicos mais jovens, mulheres Shin 2012, Fisher 2010  Fisher 2011 

Médicos pertencentes a minorias Shin 2012   

Volume de prescrições (prescritor)   Fisher 2011 

Especialista (não clínica geral)  
Raebel 2011, Storm 2008, 

Jackevicius  2008 
Liberman 2010 

Nº de médicos no local de prescrição Fisher 2010   

Médicos de clínica geral   
Fisher 2010, Liberman 

2010 

Hospital Universitário   Jackevicius 2008 
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referido, os valores mais elevados de não adesão foram observados em estudos norte-

americanos, particularmente em populações pediátricas atendidas em serviços hospitalares. 

Este último resultado deve ser analisado de modo particularizado pois pode reflectir, em parte, a 

não aquisição de prescrições que deviam ser utilizadas apenas em caso de agravamento dos 

sintomas. Por este motivo parte dos valores de não adesão observados podem estar 

sobrestimados. 

 

Na análise aos factores explicativos da não adesão primária assumiu-se, ao fazer esta revisão de 

literatura, que os factores que afectam os comportamentos de não adesão primária podiam 

diferir dos factores que afectam a não adesão secundária e que, por isso, seria importante 

identificá-los, assim como analisar a sua contribuição nos valores de não adesão. 

 

Antes de discutir estes factores há que salientar a existência de limitações que condicionam a 

interpretação destes resultados decorrentes essencialmente da população em estudo e das co-

variáveis incluídas no modelo. As variáveis demográficas (sexo e idade) foram incluídas em todos 

os modelos explicativos, as restantes variáveis, como a existência de co-pagamentos ou de co-

morbilidades, diferiram entre análises. Embora seja difícil extrapolar estes resultados para todos 

os medicamentos, populações e sistemas de saúde, existem factores que apresentaram 

resultados mais consensuais, entre os quais destacam-se o sexo, raça, co-pagamentos, novos 

diagnósticos, novos medicamentos e co-morbilidades. 

 

No que diz respeito à variável sexo, em todas as análises as mulheres apresentaram uma maior 

frequência de prescrições mas quando se avaliou a taxa de não adesão primária verificou-se que 

também apresentaram uma maior probabilidade de não adquirir os medicamentos prescritos 

(nos casos em que se verificou que o sexo tinha significância estatística). A maior propensão para 

a não adesão primária reflecte provavelmente a existência de maiores barreiras na aquisição, as 

quais podem derivar de uma menor capacidade para pagar48,49. 

 

Outro factor sóciodemográfico com efeito na não adesão primária é a raça ou etnia. Quando 

comparados com a restante população, os indivíduos de raça negra18,26,27 ou os hispânicos 

apresentaram uma maior probabilidade de não adesão. Este resultado pode dever-se a um 

menor nível socioeconómico e menor capacidade financeira para adquirir os medicamentos ou a 

uma menor percepção do benefício do tratamento. Estes estudos incidiram nos EUA não 

existindo análises aplicadas ao contexto europeu que incluam este tipo de variáveis. 
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Nos estudos revistos, as variáveis relacionadas com a caracterização socioeconómica dos 

indivíduos, as quais podem ser importantes factores na explicação da não adesão, são 

praticamente inexistentes e, quando existentes, não reflectem a caracterização do indivíduo mas 

sim do local onde este habita. Este facto pode ajudar a explicar os efeitos pouco consistentes na 

adesão primária do estatuto socioeconómico, obtidos através do rendimento médio do local de 

residência. 

 

Quanto aos factores relacionados com o sistema de prestação, em todos os estudos foi 

consensual que os co-pagamentos aumentam a não adesão primária, o que está de acordo com 

os estudos sobre o efeito do preço na utilização de medicamentos50 e que indiciam que o preço 

pode constituir uma barreira à aquisição dos medicamentos. Contudo, o co-pagamento foi 

apenas incluído como co-variável em estudos efectuados nos EUA. Seria interessante perceber 

se nos países europeus, em que o sistema de comparticipação do preço dos medicamentos é 

mais abrangente do que em alguns seguros de saúde norte-americanos, o efeito do co-

pagamento na não adesão primária se mantém.  

 

Outro factor que parece aumentar o risco de não adesão primária é o maior número de co-

morbilidades, o que pode reflectir um maior encargo do utente com medicamentos mas 

também uma maior complexidade da terapêutica. A percepção do impacto que estes factores 

podem ter na aquisição do medicamento pode ser útil para os profissionais de saúde e 

sensibilizá-los para a necessidade de eventuais ajustamentos que, não comprometendo a 

adequação terapêutica, tenham em consideração tanto a capacidade do utente em gerir uma 

terapêutica mais complexa como as condições financeiras necessárias à aquisição dos 

medicamentos. 

 

Nesta revisão da literatura destaca-se igualmente o facto de tantos os novos diagnósticos como 

os novos medicamentos parecerem ser factores considerados de risco para a não adesão 

primária, pelo que especial atenção deve ser dada pelos profissionais de saúde aos utentes 

nestas condições. Deste modo é importante explicar o benefício da terapêutica prescrita, 

nomeadamente em medicamentos com benefícios a médio e longo prazo, como é o caso dos 

anti-dislipidémicos. 

 

No geral, os resultados demonstram que a não adesão primária está associada a factores 

relacionados com o utente, factores relacionados com a doença e medicamentos e também com 
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factores relacionados com o sistema de prestação de cuidados, conforme modelo conceptual da 

OMS, mas que o efeito destes factores difere consideravelmente consoante o contexto em 

estudo. Existem poucas análises aplicadas a sistemas de saúde europeus e com sistemas de 

preços e comparticipações similares ao português, o qual como vimos apresenta características 

que podem potenciar a não adesão primária pois apresenta co-pagamentos elevados e poucos 

mecanismos de protecção dos mais vulneráveis. Esta revisão da literatura realça a necessidade 

de investigação sobre não adesão primária aplicada ao contexto nacional, por este 

comportamento poder ser mais prevalente nos grupos mais vulneráveis da sociedade 

portuguesa e pelas importantes implicações que este facto pode ter na equidade no estado de 

saúde da população portuguesa. 
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8 Abordagem Empírica à Não Adesão Primária aos Medicamentos 

8.1 Introdução 

 

A iniquidade na utilização de medicamentos tem implicações evidentes na iniquidade do estado 

de saúde, considerando que a prescrição de medicamentos é, actualmente, um dos meios mais 

utilizados na prevenção, controlo ou tratamento de patologias. Nos capítulos anteriores desta 

dissertação identificou-se a existência de iniquidade na utilização de medicamentos no sistema 

de saúde português, favorecendo os indivíduos de nível socioeconómico superior, assim como se 

identificaram alguns factores explicativos, nomeadamente a existência de barreiras nos 

determinantes da utilização dos medicamentos: dificuldades no acesso aos serviços de saúde, 

não obtenção de uma prescrição adequada e não aquisição dos medicamentos prescritos. Este 

último comportamento, designado também como não adesão primária aos medicamentos, vai 

ser o objecto de análise deste estudo. 

 

A não adesão primária é particularmente importante por dois factores. Primeiro, porque 

significa, muito provavelmente, que o indivíduo não iniciou a terapêutica prescrita e, em 

consequência, os resultados em saúde esperados poderão não ser atingidos. Segundo, porque  

entre as diferentes etapas do processo terapêutico, a aquisição é aquela que, possivelmente, 

está mais dependente da capacidade financeira do indivíduo e de outras barreiras 

socioeconómicas, como as características do sistema de preços e comparticipações de 

medicamentos. Deste modo a existência de barreiras nesta etapa pode traduzir-se em 

iniquidade na utilização de medicamentos e é, por este facto, que a não adesão primária vai ser 

objecto de análise neste estudo.  

 

Este conhecimento é particularmente importante no contexto português porque o sector do 

medicamento apresenta características, que em associação com o actual enquadramento 

socioeconómico, podem potenciar a não adesão primária. Apesar das implicações ao nível da 

saúde pública da não aquisição dos medicamentos prescritos não existe, como se verificou na 

revisão da literatura constante do Capítulo 7, um estudo sobre a não adesão primária aos 

medicamentos em Portugal. Este facto decorre, provavelmente, da dificuldade em integrar os 

dados da dispensa com a informação sobre os medicamentos prescritos pois a análise da não 

adesão primária - medicamentos prescritos que não são adquiridos - exige bons sistemas de 

informação, quer ao nível da prescrição quer da dispensa.  
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Contudo, observa-se desde o início da década de 2000 uma maior implementação de sistemas 

de prescrição electrónica nos serviços de saúde em Portugal. Em consequência, a informação 

sobre a prescrição já pode ser associada aos dados resultantes do processo de conferência de 

receitas médicas, permitindo a identificação de medicamentos prescritos que não foram 

adquiridos. 

 

Deste modo, este trabalho pretende contribuir para a redução da iniquidade na utilização dos 

medicamentos através do conhecimento da problemática da não adesão primária assim como 

da identificação dos factores que possam influenciar este comportamento e que sejam passíveis 

de intervenção, tanto por parte dos decisores macro do sistema de saúde como por parte dos 

profissionais de saúde.  

 

Para a prossecução deste objectivo o trabalho foi estruturado do seguinte modo:  

 

Na secção 8.2, correspondente à metodologia, descrevem-se as bases de dados utilizadas, o 

tratamento de dados necessários à integração da informação da prescrição com a dispensa de 

medicamentos e as variáveis incluídas no modelo explicativo da não adesão primária aos 

medicamentos. Na secção 8.3 apresentam-se os resultados da taxa de não adesão primária e os 

factores associados a este comportamento. Na última secção é efectuada a discussão desses 

resultados e as possíveis implicações para a política de saúde. 

 

8.2 Metodologia 

 

O principal objectivo deste estudo foi avaliar o comportamento de não adesão aos 

medicamentos prescritos em Portugal, através da análise do diferencial entre os medicamentos 

prescritos e os que não são adquiridos – não adesão primária à terapêutica - e verificar se o 

mesmo estava relacionado com factores demográficos e socioeconómicos do utente, com o tipo 

de medicamentos ou com características do sistema de prestação, conforme identificado na 

literatura internacional. 

 

Deste modo os resultados esperados com este estudo são: 

(i) Obter a taxa de não adesão primária aos medicamentos em Portugal através da identificação 

de diferenças entre a utilização esperada para determinado indivíduo, de acordo com a 

prescrição médica, e a utilização real, obtida pelos medicamentos adquiridos; 
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(ii) Identificar características dos utentes associadas a comportamentos de não adesão; 

(iii) Identificar as características dos medicamentos mais susceptíveis de não serem adquiridos; 

(iv) Avaliar se existem características do sistema de prestação associadas com a taxa de não 

adesão; 

 

Com estes resultados pretende-se avaliar se a não adesão primária é um comportamento que 

pode contribuir para a iniquidade socioeconómica na utilização dos medicamentos. 

 

A informação decorrente deste estudo possibilitará identificar subgrupos cuja utilização é 

inferior à esperada assim como factores modificáveis que possam contribuir para essa diferença, 

como o nível de co-pagamento, a existência de benefícios ao nível da comparticipação ou 

mesmo o tipo de terapêutica. Esta informação pode apoiar intervenções dos profissionais da 

saúde e do sistema de prestação em determinados grupos socioeconómicos ou ao nível dos 

medicamentos associados a uma menor taxa de adesão. 

 

8.2.1 Fonte de Dados 

 

Para a realização deste estudo foram utilizadas quatro bases de dados: A) Base de dados de 

prescrição electrónica do ano de 2009, B) Base de dados de dispensa de medicamentos nas 

farmácias comunitárias 2009/10, C) Base de medicamentos com Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM) relativa ao ano 2009 e D) Base de dados do Censos 2011. Salienta-se que a 

análise foi aplicada apenas aos utentes do SNS. 

 

A comparação dos dados de prescrição electrónica com os dados de dispensa de medicamentos 

na farmácia num sistema integrado como o do Serviço Nacional de Saúde (SNS) português 

permite estimar a taxa de não adesão primária aos medicamentos - medicamentos prescritos e 

não adquiridos pelos utentes. 

 

O esquema seguinte apresenta a informação utilizada em cada uma das bases e a interligação 

entre as mesmas. 
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Esquema 8.1 - Representação esquemática da interligação entre as bases de dados

 

 

A. Base de dados de prescrição electrónica 

Os dados relativos à prescrição médica foram obtidos através da base do Sistema de Apoio ao 

Médico (SAM), que inclui, entre outras funcionalidades, a prescrição de receitas médicas. De 

acordo com um estudo realizado no início de 20091 existiam nos centros de saúde do SNS quatro 

aplicações informáticas de gestão da prescrição médicai. Contudo, o SAM tinha, em 2009, uma 

quota de mercado de cerca de 90%, constituindo por isso uma base representativa das 

prescrições electrónicas no SNS. Nesse ano, a prescrição electrónica efectuada nas consultas 

externas hospitalares era ainda incipiente, pelo que optou-se por incluir, neste estudo, apenas 

as prescrições efectuadas nos cuidados de saúde primários. 

 

                                                 
i
 345 Instalações em Centros de Saúde que servem aproximadamente 1.800 Extensões de Saúde e 161 instalações em 
Unidades de Saúde Familiar (USF) 

A. Prescrição 
Electrónica

(Receita_ID)

Medicamento 
Prescrito

� Nº registo ou 
descritivo

� Quantidade

Médico

� Local prescrição

Utente

� Sexo 

� Idade

� Beneficiário REC

� Área de Residência 

B.Dispensa

(Receita_ID)

Medicamento 
dispensado

� Nº registo

� Quantidade

� Encargo SNS 

C. Medicamento

(nº registo)

Características do Medicamento

� Substância activa

� Dosagem

� Forma farmacêutica

� Classificação 
farmacoterapêutica

� Genérico

� Preço e Encargo utente

D. Censos

(Freguesia/Concelho)

Área de Residência

� Densidade Populacional 
(Freguesia)

�Taxa de desemprego (Freguesia)

�taxa de analfabetismo 
(Freguesia)

�Rendimento médio (Concelho)

Ligação através do nº receita 
(Receita_ID) 
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Salienta-se ainda que o facto da prescrição electrónica não ser obrigatória até ao ano de 2012 

leva a que o número de prescrições obtidas electronicamente não corresponda à totalidade das 

prescrições efectuadas aos utentes do SNS em 2009. 

 

A prescrição electrónica no sistema de prescrição do SAM era efectuada num modelo de receita 

médica idêntico ao existente em formato impresso e que possibilitava a prescrição de quatro 

medicamentos distintos, apenas duas embalagens por medicamento, no máximo de quatro 

embalagens por receita. As prescrições efectuadas electronicamente eram impressas e 

apresentadas pelo utente na farmácia. De acordo com as normas de prescrição e dispensa em 

vigor em 2009, as receitas prescritas tinham um prazo de validade de 20 dias. 

 

Cada receita médica efectuada em suporte electrónico tem um número de identificação único. 

Associado a cada receita prescrita existe o seguinte conjunto de informação: i) informação sobre 

o utente; ii) número que identifica o local de prescrição; iii) número de registo do medicamento 

prescrito ou iv) campo de texto livre e a v) quantidade prescrita de cada medicamento. 

 

i) Informação sobre o utente: 

� Sexo; 

� Idade; 

� Área de residência; 

� Estatuto de beneficiário do Regime Especial de Comparticipação 

 

ii) Número que identifica o local de prescrição 

Este número permite identificar a descrição e o tipo de local de prescrição (Cuidados de Saúde 

Primários - Centro de Saúde ou Unidades de Saúde Familiar (USF). 

 

iii) Número de registo do medicamento prescrito 

Este número permite identificar o medicamento prescrito. 

 

iv) Campo de texto livre 

Neste campo o prescritor pode inserir texto com a descrição da prescrição farmacológica ou 

outro tipo de prescrição. 

 

v) Quantidade 

Para cada número de registo do medicamento, ou para cada medicamento prescrito em texto 

livre, existe um campo para colocar a quantidade de embalagens prescritas. 
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B. Base de dados de dispensa de medicamentos nas farmácias comunitárias 

Para recolher dados relativos à aquisição de medicamentos pelos utentes foi utilizado o sistema 

de informação resultante da conferência do receituário de medicamentos dispensados aos 

utentes do SNS, submetido mensalmente pelas diversas farmácias comunitárias à Administração 

Central do Sistema de Saúde, actualmente através dos Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde. Estes dados são disponibilizados mensalmente ao INFARMED, I.P. para monitorização do 

consumo de medicamentos. 

Este sistema de informação permitiu obter para cada receita médica, identificada pelo 

respectivo número, a informação sobre as quantidades e os medicamentos comparticipados 

pelo SNS e adquiridos pelo utente. Esta base é completa no que concerne à dispensa de 

medicamentos prescritos e comparticipados a utentes do SNS em 2009. 

 

C. Base de medicamentos com Autorização de Introdução no Mercado (AIM) 

Os dados relativos às características do medicamento foram obtidos através da base de dados da 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP – INFARMED. Esta base de dados 

está desagregada ao nível do número de registo e através deste número é possível identificar, 

entre outros, os seguintes atributos: 

� Nome comercial 

� Substância activa, dosagem e forma farmacêutica 

� Classificação terapêutica 

� Medicamento genérico ou de marca 

� Preço e encargo para o utente 

� Escalão de comparticipação 

 

D. Base de dados do Censos 2011 

Para a caracterização socioeconómica do indivíduo utilizaram-se indicadores agregados ao nível 

do local de residência. Ao nível da freguesia de residência utilizou-se a taxa de analfabetismo (%) 

por local de residência (à data dos Censos 2011), a taxa de desemprego (%) por local de 

residência (à data dos Censos 2011) e a densidade populacional (N.º/ km²) por local de 

residência (à data dos Censos 2011), que permite estimar a ruralidade do local de residência. 

Estes indicadores foram obtidos através da base de dados do Instituto Nacional de Estatística 

com dados do Censos de 20112. 
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Foi também incluída na análise uma variável relativa ao rendimento - Ganho médio mensal por 

localização geográfica  – embora esta informação seja ao nível de concelho. Esta variável está 

disponível com uma periodicidade anual na base de dados do Instituto Nacional de Estatística. 

 

8.2.2 Definição da população em estudo e validação: dados de prescrição 

 

Para este estudo analisaram-se as prescrições efectuadas electronicamente, através do SAM, 

nos cuidados de saúde primários do SNS, no ano de 2009, a utentes do SNS. Esta base 

apresentou 21 336 904 receitas que correspondem a 39 284 864 registos de prescrição. 

 

Validação da informação 

De acordo com o nosso conhecimento esta base de dados ainda não tinha sido utilizada para 

efeitos de investigação, pelo que foi necessário um processo exaustivo de validação dos dados. 

Em primeiro lugar atribuíram-se descrições aos campos de texto livre. Posteriormente, aplicou-

se à totalidade da base os critérios de inclusão e exclusão abaixo definidos. 

 

Classificação dos campos em texto livre 

Ao nível das receitas prescritas electronicamente identificaram-se 275 081 registos de prescrição 

sem número de registo de medicamento mas com descrição no campo de texto livre, os quais 

tiveram que ser analisados e classificados. 

 

Os campos foram classificados em: produtos de saúde, suplementos, Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e outras 

indicações não farmacológicas. 

 

Nos campos identificados como medicamentos associou-se a cada descrição a respectiva 

designação comercial e número de registo. No caso da prescrição por Denominação Comum 

Internacional assumiu-se, para efeitos de encargo potencial com o medicamento prescrito, o 

número de registo do medicamento genérico mais barato do grupo homogéneo.  

 

Após este processo de tratamento da informação aplicaram-se os seguintes critérios de inclusão 

e exclusão à população em estudo. 
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Critérios de inclusão dos registos de prescrição 

Como ao nível das bases de dados do SNS só existe registo de dispensa de medicamentos 

comparticipados dispensados em farmácia comunitária, foram apenas incluídos na análise os 

registos de prescrição que satisfaçam os seguintes requisitos: 

 

� Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) comparticipados. Neste âmbito 

considerou-se que bastava existir um medicamento comparticipado com a mesma 

substância activa, dosagem e forma farmacêutica; 

� Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) comparticipados; 

� Medicamentos de dispensa em farmácia comunitária.  

 

Critérios de exclusão dos registos de prescrição 

São excluídos os registos de prescrição que correspondam a: 

� Medicamentos de dispensa exclusiva em farmácia hospitalar ou associados a despachos 

de dispensa exclusiva em farmácia hospitalar. A lista destes medicamentos está 

disponibilizada no site do INFARMED3. Como no sistema de conferência de facturas não 

são recolhidos dados relativos aos medicamentos dispensados em ambulatório nas 

farmácias hospitalares não é possível fazer a integração desta informação. 

� Prescrições com origem em meio hospitalar; 

� MNSRM sem comparticipação; 

� MSRM cuja substância activa, dosagem e forma farmacêutica não estejam 

comparticipados em, pelo menos, uma apresentação;  

� Produtos que não estejam classificados como medicamentos (produtos de saúde, 

suplementos, dietas, entre outros itens); 

� Registos com indicações terapêuticas não farmacológicas. 

 

Para além dos critérios aplicados foram efectuadas validações adicionais aos dados, 

nomeadamente: 

 

� Exclusão de receitas com mais do que quatro registos de prescrições. Como o número 

máximo de medicamentos por receita que se pode dispensar é de quatro, excluíram-se 

os registos que estivessem em receitas com mais de quatro registos de medicamentos. 

Nesses casos poder-se-ia estar a subvalorizar a taxa de não adesão primária pois nem 

todos os registos dispensados iriam constar da receita.  
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� Exclusão de prescrições sem número de utente. As receitas sem número de utente não 

permitem a utilização de características de idade, sexo, beneficiário de REC ou área de 

residência. 

  

Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão obtiveram-se um total de 24 834 962  

registos de prescrição. 

  

Os dados relacionados com a especialidade médica apresentaram deficiências importantes 

quanto ao preenchimento e por esse motivo optou-se  por não incluir esta variável na análise. 

 

Para possibilitar o posterior cruzamento entre medicamentos prescritos e dispensados foi 

associado a cada registo de prescrição a substância activa, dosagem e unidades da embalagem. 

Adicionalmente, para cada registo foi calculado o potencial encargo do utente no regime normal 

e no regime especial, tendo em consideração a existência de Sistema de Preços de Referência 

(SPR), quando aplicável. 

 

8.2.3 Definição da população em estudo e validação: dados de dispensa 

 

Os dados de dispensa foram obtidos através da conferência das receitas médicas para efeitos de 

facturação ao SNS. Nos registos de medicamentos dispensados, entre outros dados, existe 

informação sobre o número da receita prescrita, o número de registo dos medicamentos 

dispensados, os encargos do SNS com esse medicamento e o número de embalagens 

dispensadas de cada medicamento. 

 

Para possibilitar a integração dos dados da prescrição com os dados de dispensa cruzaram-se os 

números das receitas prescritas seleccionadas com todas as receitas dispensadas entre 1 Janeiro 

de 2009 e 30 Janeiro de 2010. Em 2009 as receitas tinham um prazo de 20 dias após a prescrição 

para serem aviadas, pelo que considerou-se apropriado este período de tempo para aquisição 

do medicamento prescrito. 

 

A todos os medicamentos constantes das receitas seleccionadas foi associado a substância 

activa, dosagem e unidades da embalagem de modo a permitir o cruzamento com os dados dos 

registos de prescrição. 
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8.2.4 Método de avaliação da não adesão primária 
 

A não adesão primária corresponde à não aquisição dos medicamentos prescritos. A análise foi 

efectuada ao nível da substância activa, dosagem e forma farmacêutica, assumindo-se deste 

modo a possibilidade de substituição na farmácia por medicamentos genéricos ou outras 

apresentações de diferentes tamanhos. É importante garantir esta condição porque existe a 

possibilidade de o médico ter seleccionado um número de registo que não estava 

comparticipado e na farmácia ter sido dispensada a apresentação comparticipada. Pode também 

ocorrer a substituição de uma apresentação por outra de menor tamanho. Estas substituições 

são autorizadas desde que sejam cumpridas as normas de prescrição e dispensa disponibilizadas 

pelo INFARMED4. 

 

Deste modo a não adesão primária foi avaliada com três indicadores:  

� Não aquisição de medicamentos contendo a mesma substância activa; 

� Não aquisição de medicamentos contendo a mesma substância activa e dosagem;  

� Não aquisição de medicamentos contendo a mesma substância activa, na dosagem e 

quantidades prescritas.  

 

Para cada um destes indicadores calculou-se a taxa de não adesão primária, que consiste no 

número de registos de prescrição não dispensados sobre o total de registos prescritos. Alguns 

estudos identificados na literatura só avaliam a dispensa ao nível da substância activa. Contudo, 

tendo em consideração a importância de avaliar igualmente a possibilidade de não aquisição da 

quantidade necessária5,6, incluiu-se a variável unidades prescritas e unidades dispensadas para 

avaliar este comportamento. 

 

No caso das receitas renováveis considerou-se como não adesão primária a não existência de, 

pelo menos, uma dispensa dos medicamentos prescritos. Como não foi objectivo deste estudo 

analisar a persistência na utilização não se avaliou a continuação da adesão, através das 

aquisições subsequentes. 

 

8.2.5 Avaliação de factores relacionados com a não adesão primária 
 

Como se constatou na revisão da literatura efectuada no Capítulo 7, a não adesão primária pode 

estar relacionada com características do utente, do medicamento ou doença e do sistema de 

prestação. Com base nos factores identificados na literatura passada em revista e na informação 
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disponível nas bases de dados analisou-se a associação da não adesão primária com as variáveis 

constantes da tabela 8.1. 

 

Tabela 8.1 - Variáveis independentes 

 

 

Factores demográficos e socioeconómicos  

Para além do sexo e idade identificaram-se no Capítulo 7 factores socioeconómicos associados à 

não adesão primária, entre os quais se destaca a posse de seguro de saúde ou o estatuto 

socioeconómico. 

 

Deste modo, ao nível da caracterização do utente, para além dos dados demográficos (idade e 

sexo), pretendeu-se incluir no modelo em estudo informação adicional sobre o estatuto 

socioeconómico. Como esta informação não está disponível nas bases de dados de prescrição ou 

de caracterização do utente optou-se por testar a inclusão no modelo de indicadores agregados 

ao nível do local de residência. A utilização de indicadores agregados como proxy do estatuto 

socioeconómico do indivíduo tem sido utilizada na literatura internacional, embora se reconheça 

que apresentam algumas limitações, as quais devem ser consideradas na interpretação dos 

resultados7,8,9. No entanto, estas limitações diminuem se utilizarmos indicadores baseados em 

áreas geográficas mais pequenas. Por este motivo optou-se por incluir variáveis 

socioeconómicas que estivessem disponíveis ao nível mais desagregado do local de residência - a 

freguesia e concelho. Não existindo indicadores compósitos oficiais relativos ao nível 

socioeconómico ou de privação social utilizaram-se indicadores que pudessem captar 

indirectamente o nível socioeconómico onde o indivíduo se insere. Deste modo optou-se por 

utilizar o ganho médio mensal, o nível educacional e a taxa de desemprego. Para estes 

indicadores agrupou-se aproximadamente a população portuguesa em quintis e consoante o 

local de residência dos utentes estes foram alocados ao quintil correspondente. 

Factores demográficos 

e socioeconómicos 
Utente 

Sexo 

Idade 

Nível de educação do local de residência 

Nível de desemprego do local de residência 

Nível de rendimento do local de residência 

Factores relacionados 

com a doença, doente 

e medicamentos 

Medicamento 
Classificação Terapêutica (ATC) 

Medicamento de Marca ou Genérico 

Doença Nº de medicamentos distintos prescritos na receita 

Factores relacionados 

com sistema de 

prestação de cuidados 

de saúde 

Sistema de preços e comparticipações 

Encargo do utente com o medicamento 

Encargo do utente com a receita 

Beneficiário de REC 

Prática médica Local de prescrição (centro de saúde ou USF) 

Acessibilidade aos Serviços de Saúde Localização rural 
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Factores relacionados com a doença, doente e medicamentos 

Na revisão da literatura identificou-se, igualmente, que algumas características do medicamento 

estão associadas com o comportamento de não adesão, nomeadamente ser um medicamento 

para tratamento de doenças crónicas ou agudas10,11, medicamentos de marca12 ou um novo 

medicamento (i.e. prescrito pela primeira vez)10,12,13. Adicionalmente, factores como o número 

de doenças ou o consumo prévio de medicamentos foram também identificados como podendo 

ter efeito na não adesão primária. 

 

Neste estudo para obter-se informação sobre o tipo de medicamento - grupo terapêutico - 

associou-se, a cada medicamento prescrito, a classificação terapêutica ATC (Anatomical 

Therapeutic Chemical Classification System)14. Adicionalmente, incluiu-se informação sobre se o 

medicamento era de marca ou genérico. Como proxy da intensidade terapêutica associou-se a 

cada registo de prescrição o número de medicamentos distintos que constavam da receita. 

 

Factores relacionados com sistema de prestação de cuidados de saúde 

Um dos factores que, consensualmente, foi identificado na literatura como estando associado à 

não adesão primária foi o nível de co-pagamento12,13,15,16,17,18,19. Por conseguinte, a cada registo 

de prescrição associou-se o valor do encargo do utente e o valor do encargo total da receita 

onde consta o medicamento prescrito. Adicionalmente, incluiu-se informação sobre se o utente 

era beneficiário do REC, que identifica os indivíduos pensionistas com rendimento mensal 

inferior ao salário mínimo e que beneficiam de comparticipação acrescida do Estado no preço 

dos medicamentos. Estes indivíduos, pelo baixo rendimento que apresentam usufruem de uma 

redução no valor do co-pagamentos no momento da aquisição. 

 

Para além de factores associados ao regime de preços e comparticipações, existem outros 

factores que podem ter efeito na adesão aos medicamentos como o tipo de prática médica. No 

SNS começaram, em 2005, a ser implementadas as Unidades de Saúde Familiar (USF) ao nível 

dos Cuidados de Saúde Primários, as quais têm autonomia funcional e técnica e um sistema de 

financiamento associado ao desempenho que premeia para além da produtividade a qualidade 

dos cuidados20. Os médicos que exercem nas USF, ao terem contratualizado um 

acompanhamento mais próximo do utente assim como a melhoria dos indicadores de saúde, 

podem estar mais sensibilizados para possíveis comportamentos de não adesão primária dos 

seus utentes. Deste modo, para avaliar se as prescrições com origem nas USF têm diferenças 

relativamente às prescrições com origem nos centros de saúde inclui-se uma variável dummy 

que representa o prescritor pertencente a uma USF. 
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Para avaliar a acessibilidade dos utentes aos serviços de saúde, incluindo as farmácias, inseriu-se 

igualmente na análise informação sobre se o utente residia num local rural ou urbano. A 

abertura de farmácias, e consequente disponibilidade física, está directamente relacionada com 

a densidade populacional. Assim, o local de residência rural pode constituir um indicador da 

acessibilidade física às farmácias assim como a outros serviços de saúde. 

 

8.2.6 Análise Estatística 
 

Em primeiro lugar foi aplicada a estatística descritiva para a caracterização da população em 

estudo e efectuada uma análise bivariada, que se apresenta no anexo 1 a este capítulo. No que 

se refere à análise multivariada os dados em análise apresentam algumas características que 

devem ser tidas em consideração na selecção do modelo estatístico, nomeadamente o facto de 

existirem várias observações para o mesmo utente e poderem, assim, verificar-se correlações 

entre estas observações. 

 

Por este motivo, para avaliar o efeito das variáveis independentes na não adesão primária 

optou-se pela utilização de um Generalized Estimating Equation (GEE), desenvolvido por Liang e 

Zeger21. Os modelos GEE são uma extensão dos modelos lineares generalizados e têm a 

particularidade de acomodar a correlação existente entre diferentes observações do mesmo 

indivíduo22,23, como é o caso desta base de dados que pode incluir mais do que uma prescrição 

para o mesmo utente. O modelo GEE tem como pressupostos que as observações entre clusters 

sejam independentes, embora as observações dentro do mesmo cluster possam estar 

correlacionadas. Adicionalmente, o número de clusters deve ser relativamente elevado, em 

regra superior a 3024. Com o modelo GEE é necessário identificar a função e a matriz de 

correlação, a qual foi seleccionada com base numa modificação do critério de Akaike25. Para 

análise dos dados seleccionou-se um modelo GEE com função logit e matriz de correlação 

exchangeable para incorporar o efeito de cluster ao nível do utente.  

 

Neste estudo testaram-se dois modelos: no primeiro incluíram-se as variáveis que foram obtidas 

com as bases de dados de prescrição e dispensa e no segundo adicionaram-se as variáveis 

associadas ao estatuto socioeconómico do utente obtidas através do local de residência. Nos 

modelos de análise multivariada excluíram-se as variáveis relacionadas com o encargo total com 

medicamentos por apresentar uma forte correlação com co-pagamento e as variáveis relativas 

ao rendimento médio mensal e taxa de desemprego por estarem correlacionadas com o nível 

educacional. 
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8.3 Resultados 

8.3.1 Caracterização da população em estudo 
 

Para avaliar a não adesão primária aos medicamentos no SNS português analisaram-se 

24.834.962 registos de prescrição electrónica, correspondentes a 3.848.547 utentes. As 

características destes utentes estão apresentadas na Tabela 8.2. Como se pode observar a 

maioria dos utentes tem entre 35 e 54 anos e é do sexo feminino. Cerca de 23% dos indivíduos 

beneficia do regime especial de comparticipação e, ao nível dos indicadores socioeconómicos, 

salienta-se que a maioria reside em freguesias urbanas, pertencentes ao quintil superior quer no 

que respeita ao nível educacional quer de rendimento.  

 

Tabela 8.2 - Características da população em estudo 

Variável População Total % 
Nº médio de 

prescrições por utente 

Sexo  
Masculino 1.529.140 39,7 5,77 

Feminino 2.319.407 60,3 6,90 

Grupo etário 

<=17 512.087 13,3 2,60 

18-34 549.880 14,3 2,98 

35-54 994.938 25,9 4,73 

55-64 625.426 16,3 7,59 

65-74 615.630 16,0 10,02 

>=75 550.586 14,3 11,31 

Regime comparticipação 
Normal 2.963.024 77,0 5,11 

Beneficiário de REC 885.523 23,0 10,94 

Local de residência (freguesia) 
Urbano 2.957.190 77,3 6,25 

Rural 869.526 22,7 7,16 

Nível educacional 

1º quintil 212.509 5,6 7,34 

2º quintil 351.749 9,2 7,19 

3º quintil 524.149 13,7 6,79 

4º quintil 843.864 22,1 6,29 

5º quintil 1.894.445 49,5 6,20 

Nível de desemprego 

1º quintil 893.036 23,3 6,33 

2º quintil 974.674 25,5 6,24 

3º quintil 845.861 22,1 6,43 

4º quintil 749.192 19,6 6,73 

5º quintil 363.953 9,5 6,84 

Nível de rendimento 

1º quintil 361.593 9,5 6,52 

2º quintil 397.678 10,4 6,73 

3º quintil 590.669 15,4 6,51 

4º quintil 923.818 24,2 6,38 

5º quintil 1.550.286 40,5 6,40 

Total  3.848.547 100 6,45 

 

Como já referido, a estes utentes foram prescritos e registados no sistema de prescrição 

electrónica mais de 24 milhões de medicamentos, o que se traduz numa média de 6,45 
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medicamentos por utente. As mulheres, os mais idosos (acima de 65 anos) e os beneficiários do 

Regime Especial de Comparticipação são claramente os grupos com maior número de 

prescrições (Tabela 8.2). Também os residentes em locais pertencentes ao quintil de rendimento 

e nível educacional inferior apresentaram um maior número de prescrições. 

 

Na análise aos registos de prescrição, e sabendo-se que a um utente corresponde normalmente 

mais do que uma prescrição, verifica-se que 64,45% das prescrições destinaram-se a mulheres e 

cerca de 50% a indivíduos com mais de 65 anos (Tabela 8.3). 

 

Tabela 8.3 - Características dos registos de prescrição (n=24.834.962) 

Variável População 
Total 

% Variável População 
Total 

% 

Medicamento Utente 

Genérico 
Não 19.538.706 78,67 

Sexo 
Masculino 8.828.737 35,55 

Sim 5.296.256 21,33 Feminino 16.006.225 64,45 

Classif. 
ATC 

A-Ap. digestivo e 
metabolismo 

3.267.165 13,16 

Grupo etário 

<=17 1.330.330 5,36 

B-Sangue e órgãos 
hematopoiéticos 

1.056.920 4,26 18-34 1.638.744 6,60 

C-Ap. cardiovascular 7.017.771 28,26 35-54 4.701.145 18,95 

D-Med. dermatológicos 490.157 1,97 55-64 4.743.953 19,12 

G-Ap.genito-urinário e 
hormonas sexuais 

859.391 3,46 65-74 6.169.276 24,86 

H-Prep. hormonais 
sistémicas, excl. hormonas 
sexuais e insulinas 

316.730 1,28 
>=75 6.228.814 25,10 

Utente - dados ao nível do local de residência 

J-Anti-infecciosos gerais 
para uso sistémico 

1.534.565 6,18 
Local de 
residência  

Urbano 18.501.325 74,83 

L-Agentes antineoplásicos e 
imunomoduladores 

4.356 0,02 Rural 6.224.757 25,17 

M-Sistema musculo-
esquelético 

2.885.040 11,62 

Nível 
educacional 

1º quintil 1.559.747 6,31 

N-Sistema nervoso 5.445.318 21,93 2º quintil 2.529.059 10,24 

P-Produtos antiparasitários, 
insecticidas e repelentes 

147.906 0,60 
3º quintil 3.556.505 14,40 

4º quintil 5.305.939 21,48 

R-Aparelho respiratório 1.398.326 5,63 5º quintil 11.752.228 47,57 

S-Órgãos dos sentidos 411.132 1,66 

Nível de 
desemprego 

1º quintil 5.651.900 22,88 

V-Vários 171 0,00 2º quintil 6.077.613 24,60 

Receita 
médica 

nº médio de medicamentos distintos  
(desvio padrão) 

2,40 (1,08) 3º quintil 5.440.577 22,02 

Sistema de prestação 4º quintil 5.042.957 20,41 

Encargo do 
utente 

Gasto médio do utente por medicamento 
(desvio padrão) 

5,38(6,60) 5º quintil 2.490.431 10,08 

Receita 
médica  

Gasto médio do utente por receita 
(desvio padrão) 

12,41(12,23) 

Nível de 
rendimento 

1º quintil 2.358.048 9,55 

Beneficiário 
de REC 

Não 15.154.540 61,02 2º quintil 2.674.939 10,84 

Sim 9.680.422 38,98 3º quintil 3.845.960 15,58 

Local de 
Prescrição 

Centro saúde 20.596.554 83,01 4º quintil 5.892.536 23,87 

USF 4.215.708 16,99 5º quintil 9.914.164 40,16 

 

 

Relativamente aos medicamentos prescritos verifica-se que apenas 21,3% correspondiam a 

prescrições de medicamentos genéricos. No que diz respeito à classificação farmacoterapêutica, 
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a maior parte dos medicamentos prescritos destinavam-se a doenças cardiovasculares (ATC 

C=28,26%), seguidos de doenças do foro neurológico (ATC N=21,93%), doenças metabólicas (ATC 

A=13,16%) e doenças músculo-esqueléticas (ATC M=11,62%). 

 

Se estas prescrições fossem todas adquiridas o encargo médio para o utente seria de 5,38 euros 

por medicamento. Salienta-se que, ao nível da receita médica foram prescritos, em média, dois 

medicamentos que totalizavam em termos de encargo médio para o utente cerca de 12,41 

euros. 

 

Neste estudo, aplicado às prescrições efectuadas nos cuidados de saúde primários do SNS, 

verificou-se que a maioria das prescrições teve origem nos centros de saúde (83,01%), 

comparativamente às prescrições com origem nas USF. 

 

8.3.2 Avaliação da Não Adesão Primária 
 

Como anteriormente referido, a não adesão primária foi avaliada com três indicadores: i) não 

aquisição de medicamentos contendo a mesma substância activa, ii) não aquisição de 

medicamentos contendo a mesma substância activa e dosagem e iii) não aquisição da substância 

activa, na dosagem e quantidades prescritas. 

 

Tabela 8.4 - Resultados de três indicadores de não adesão primária 

Indicador Taxa de não 
adesão (%) 

Não aquisição de medicamentos contendo a mesma substância activa 20,47 

Não aquisição de medicamentos contendo a mesma substância activa e dosagem 20,47 

Não aquisição de medicamentos contendo a mesma substância activa, na dosagem e quantidades prescritas 20,49 

 

Como se observa na Tabela 8.4, não existem diferenças consideráveis entre os três indicadores, 

pelo que prosseguiu-se esta análise utilizando apenas o indicador de adesão à terapêutica, 

expresso por dispensa da substância activa, na dosagem e quantidade unitária prescrita. Este é o 

único que reflecte a dispensa exactamente conforme prescrito, quer qualitativa quer 

quantitativamente. 

 

A taxa de não adesão primária, expressa pela não aquisição da substância activa, na dosagem e 

quantidades prescritas, foi de 20,49%.  
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No Gráfico 8.1 observa-se que os grupos com maior taxa de não adesão primária foram os 

medicamentos pertencentes ao grupo D (Dermatológicos) e P (Anti-parasitários). 

 

Gráfico 8.1 - Taxa de não adesão primária por grupo terapêutico (ATC) 

 
 

8.3.3 Análise Multivariada 

 

No  Modelo 1 de análise multivariada incluíram-se as variáveis que foram obtidas com as bases 

de dados de prescrição e dispensa e no Modelo 2 adicionaram-se variáveis associadas ao 

estatuto socioeconómico do utente obtidas através do local de residência.  

 

Os resultados obtidos no primeiro modelo de análise multivariada (Tabela 8.5) indicam que, 

comparativamente aos medicamentos anti-infecciosos, que correspondem à categoria de 

referência, a maioria dos restantes grupos terapêuticos apresentaram uma maior probabilidade 

de não serem adquiridos. Por exemplo, a probabilidade de não adesão aumenta em 0,138 

quando são prescritos medicamentos dermatológicos (+0,138; p<0,001), mantendo tudo o resto 

constante. Ainda no que concerne às características do medicamento verificou-se que a não 

adesão aumenta em 0,008 quando são prescritos medicamentos genéricos (+0,008; p<0,001). 

Outro factor que parece diminuir a probabilidade de não adesão primária foi o número de 

medicamentos prescritos por receita, o qual foi incluído neste estudo como proxy da 

intensidade terapêutica do utente. 

 

Quanto às características dos utentes, salienta-se que a probabilidade de não adesão aumentou 

com as prescrições efectuadas a mulheres (+0,015; p<0,001) e diminuiu com o aumento da 

idade. 
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Tabela 8.5 - Resultados do Modelo 1 

Descrição efeito marginal erro padrão z P>|z| Intervalo de confiança 
(95%) 

Variáveis demográficas       

Sexo masculino Referência      

Sexo feminino 0,015 0,000 50,980 0,000 0,014 0,015 

Grupo etário (anos)       

<=17        

18-34 -0,014 0,001 -25,840 0,000 -0,015 -0,013 

35-54 -0,011 0,000 -22,630 0,000 -0,012 -0,010 

55-64 -0,016 0,001 -30,210 0,000 -0,017 -0,015 

65-74 -0,016 0,001 -29,170 0,000 -0,017 -0,015 

>=75 -0,026 0,001 -45,470 0,000 -0,028 -0,025 

Classificação ATC       

A-Ap. digestivo e metabolismo 0,058 0,000 137,340 0,000 0,057 0,058 

B-Sangue e órgãos 
hematopoiéticos 

0,038 0,001 69,920 0,000 0,037 0,039 

C-Ap. cardiovascular 0,039 0,000 105,040 0,000 0,038 0,040 

D-Med. dermatológicos 0,138 0,001 184,320 0,000 0,136 0,139 

G-Ap.genito-urinário e hormonas 
sexuais 

0,062 0,001 106,720 0,000 0,061 0,063 

H-Prep. hormonais sistémicas, 
excl.hormonas sexuais e insulinas 

0,035 0,001 44,740 0,000 0,034 0,037 

J-Anti-infecciosos gerais para uso 
sistémico 

Referência      

L-Agentes antineoplásicos e 
imunomoduladores 

0,120 0,007 18,470 0,000 0,107 0,133 

M-Sistema musculo-esquelético 0,072 0,000 168,070 0,000 0,071 0,072 

N-Sistema nervoso 0,065 0,000 166,510 0,000 0,064 0,065 

P-Produtos antiparasitários, 
insecticidas e repelentes 

0,078 0,001 68,550 0,000 0,076 0,080 

R-Aparelho respiratório 0,081 0,001 157,450 0,000 0,080 0,082 

S-Órgãos dos sentidos 0,053 0,001 67,470 0,000 0,051 0,054 

V-Vários 0,075 0,033 2,270 0,023 0,010 0,140 

Genérico       

Não Referência      

Sim 0,008 0,000 41,110 0,000 0,008 0,009 

Receita médica       

nº de medicamentos distintos -0,014 0,000 -195,800 0,000 -0,014 -0,014 

Encargo do utente (€)       

[0 -3[ Referência      

[3 - 6[ 0,013 0,000 47,480 0,000 0,012 0,013 

[6-12[ 0,010 0,000 37,330 0,000 0,010 0,011 

> = 12 0,015 0,000 47,050 0,000 0,014 0,015 

Beneficiário de REC       

Não Referência      

Sim -0,129 0,000 -364,220 0,000 -0,130 -0,128 

Tipo de cuidados       

Centro saúde Referência      

USF -0,002 0,000 -5,610 0,000 -0,003 -0,001 
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No que concerne ao efeito dos co-pagamentos, uma das variáveis considerada como 

potencialmente modificável ao nível do sistema de prestação, verificou-se que a probabilidade 

de não adesão primária aumenta com o co-pagamento. Para co-pagamentos superiores a 12 

euros a probabilidade de não adesão aumenta em 0,015. Ainda no que concerne ao regime de 

comparticipação de medicamentos, verificou-se que beneficiar do regime especial de 

comparticipação foi um dos factores que diminuiu a probabilidade de não adesão primária (-

0,129; p<0,001).  

 

Ao nível da prática médica observou-se também que as prescrições efectuadas em USF 

apresentaram uma menor probabilidade de não serem adquiridas (-0,002; p<0,001). 

 

Com o objectivo de avaliar se as características socioeconómicas dos utentes tinham influência 

na não adesão primária, testou-se um segundo modelo onde foi incluída a variável relativa ao 

nível educacional do local de residência, como proxy do estatuto socioeconómico (Tabela 8.6). 

 

Pela análise da Tabela 8.6 verifica-se que a introdução desta variável no modelo não altera o 

efeito das variáveis anteriormente incluídas, quer no efeito quer na magnitude do mesmo. Dos 

resultados deste segundo modelo identifica-se uma associação entre o nível educacional e a não 

adesão primária, com uma tendência para que a probabilidade de não adesão diminua quando 

os medicamentos são prescritos a indivíduos residentes em freguesias pertencentes aos quintis 

inferiores de nível educacional. 
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Tabela 8.6 - Resultados do Modelo 2 

Descrição efeito marginal erro padrão z P>|z| 
Intervalo de confiança  

(95%) 

Variáveis demográficas       

Sexo masculino Referência 
     

Sexo feminino 0,014 0,000 48,740 0,000 0,014 0,015 

Grupo etário (anos)       

<=17 
      

18-34 -0,014 0,001 -26,730 0,000 -0,015 -0,013 

35-54 -0,011 0,000 -23,070 0,000 -0,012 -0,010 

55-64 -0,016 0,001 -31,710 0,000 -0,017 -0,015 

65-74 -0,017 0,001 -30,600 0,000 -0,018 -0,016 

>=75 -0,027 0,001 -46,020 0,000 -0,028 -0,026 

Classificação ATC       

A-Ap. digestivo e metabolismo 0,057 0,000 136,890 0,000 0,057 0,058 

B-Sangue e órgãos 
hematopoiéticos 

0,038 0,001 69,680 0,000 0,037 0,039 

C-Ap. cardiovascular 0,039 0,000 104,880 0,000 0,038 0,040 

D-Med. dermatológicos 0,138 0,001 183,540 0,000 0,136 0,139 

G-Ap.genito-urinário e 
hormonas sexuais 

0,062 0,001 106,700 0,000 0,061 0,063 

H-Prep. hormonais sistémicas, 
excluindo hormonas sexuais e 
insulinas 

0,035 0,001 44,680 0,000 0,034 0,037 

J-Anti-infecciosos gerais para 
uso sistémico 

Referência 
     

L-Agentes antineoplásicos e 
imunomoduladores 

0,119 0,007 18,210 0,000 0,106 0,132 

M-Sistema musculo-
esquelético 

0,072 0,000 168,070 0,000 0,071 0,073 

N-Sistema nervoso 0,064 0,000 165,810 0,000 0,064 0,065 

P-Produtos antiparasitários, 
insecticidas e repelentes 

0,078 0,001 68,280 0,000 0,075 0,080 

R-Aparelho respiratório 0,081 0,001 156,530 0,000 0,080 0,082 

S-Órgãos dos sentidos 0,053 0,001 67,460 0,000 0,051 0,055 

V-Vários 0,076 0,033 2,280 0,022 0,011 0,142 

Genérico       

Não Referência 
     

Sim 0,008 0,000 41,470 0,000 0,008 0,009 

Receita médica       

nº de medicamentos distintos -0,014 0,000 -194,470 0,000 -0,014 -0,014 

Encargo do utente (€) 
      

[0 -3[ Referência 
     

[3 - 6[ 0,013 0,000 47,330 0,000 0,012 0,013 

[6-12[ 0,010 0,000 37,260 0,000 0,010 0,011 

> = 12 0,015 0,000 46,980 0,000 0,014 0,015 

Beneficiário de REC       

Não Referência 
     

Sim -0,126 0,000 -353,610 0,000 -0,127 -0,125 

Tipo de cuidados       

Centro saúde Referência 
     

USF -0,008 0,000 -22,710 0,000 -0,008 -0,007 

Nível educacional (local de residência)      

Quintil inferior -0,035 0,001 -58,900 0,000 -0,036 -0,034 

2º quintil -0,025 0,000 -51,050 0,000 -0,026 -0,024 

3º quintil -0,027 0,000 -66,650 0,000 -0,028 -0,027 

4º quintil -0,027 0,000 -79,340 0,000 -0,028 -0,027 

Quintil superior Referência      
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8.4 Discussão 

 

O principal resultado deste estudo é o valor elevado de não adesão primária aos medicamentos 

- uma em cada cinco prescrições não foi adquirida – o que pode determinar, em consequência, 

que os resultados em saúde esperados não sejam obtidos.  

 

Embora existissem alguns dados que indiciavam que, em Portugal, nem todas as prescrições 

eram adquiridas26, este é o primeiro estudo que avalia de modo consistente a não adesão 

primária, através da comparação da prescrição com a dispensa efectiva dos medicamentos.  

 

A taxa de não adesão primária obtida neste estudo, sendo elevada (20%), não difere muito dos 

valores internacionais observados em estudos realizados, maioritariamente, nos EUA10,19 mas, 

no geral, é superior aos valores obtidos em países europeus, como se viu na revisão da 

literatura constante do Capítulo 7. Contudo, nesses países os sistemas de comparticipação e o 

contexto também diferem consideravelmente do sistema português27. Se analisarmos dados 

relativos às desigualdades económicas28 ou à participação do utente nos gastos em saúde29, 

Portugal parece estar mais próximo da realidade norte americana do que do Reino Unido, 

Holanda ou Suécia. 

 

Perante os resultados observados surgiram duas questões: quais os possíveis factores 

explicativos e o que pode ser feito ao nível do sistema de saúde para diminuir esta 

problemática. Para ajudar a responder à primeira questão um dos objectivos deste estudo foi 

identificar factores que estivessem associados à não adesão primária e que serão analisados de 

seguida. Posteriormente, e com base no conhecimento adquirido neste estudo, será efectuada 

a análise das implicações para a política de saúde. 

 

Quanto aos factores associados à não adesão primária verificou-se que a probabilidade de não 

adquirir o medicamento prescrito está associada a características demográficas, 

socioeconómicas, do medicamento e do sistema de prestação. Alguns dos factores identificados 

encontram suporte na literatura passada em revista, embora se saliente que as associações 

obtidas neste estudo não são totalmente comparáveis com os estudos revistos no Capítulo 7, 

devido aos diferentes critérios de selecção da amostra, contexto do sistema de saúde e métodos 

aplicados.  
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Entre os factores em estudo foram identificadas características que não são modificáveis pelas 

políticas de saúde como por exemplo a idade, sexo ou mesmo o tipo de medicamento. Se é certo 

que são características não alteráveis, o reconhecimento da influência que têm na não adesão 

primária permite intervenções por parte dos profissionais de saúde. Neste estudo foram 

também identificados factores modificáveis no contexto do sistema de saúde, salientando-se, 

neste âmbito, o valor do co-pagamento, a existência de benefícios na comparticipação ou o tipo 

de local de prescrição. 

 

Quanto aos primeiros factores – os não modificáveis – verificou-se que as mulheres têm mais 

medicamentos prescritos, reflectindo, provavelmente, uma maior utilização dos serviços de 

saúde. Contudo apresentaram, igualmente, uma maior probabilidade de não adquirirem os 

medicamentos, em concordância com a literatura revista11,13,19,30,31,32. Isto pode dever-se a um 

menor poder de compra ou outras barreiras socioeconómicas. Como as mulheres apresentam 

um rendimento médio inferior ao dos homens33,34,35 e têm mais medicamentos prescritos o 

esforço financeiro para suportar a totalidade dos custos com medicamentos é, 

comparativamente, superior. Este facto pode explicar a maior taxa de não adesão nas mulheres. 

Embora o efeito do sexo se tenha mantido mesmo quando foram incluídas as variáveis 

socioeconómicas é importante ter em consideração, na interpretação destes resultados, que as 

variáveis socioeconómicas foram obtidas ao nível do local de residência e, por isso, podem não 

expressar tão adequadamente o estatuto socioeconómico do indivíduo. Outra explicação 

possível para a probabilidade da não adesão primária aumentar com o sexo feminino está 

relacionada com o tipo de terapêutica. De facto, existe alguma literatura que refere que a 

terapêutica hormonal para a menopausa e a terapêutica para a osteoporose, destinadas 

essencialmente para o sexo feminino, apresentam elevadas taxas de não adesão secundária36. A 

não persistência na terapêutica conduz a um excedente de medicamentos que faz com que a 

mulher não tenha necessidade de adquirir a prescrição subsequente, com efeito directo na taxa 

de não adesão primária. 

 

No que diz respeito à idade, o efeito não é consensual na literatura revista. Neste estudo a não 

adesão diminui com a idade e este resultado foi também verificado em alguns estudos 

internacionais10,15,16,19,30. Este resultado pode estar associado a um pior estado de saúde nos mais 

idosos e, por isso, a uma maior percepção do benefício da utilização dos medicamentos, mas 

pode também estar associado a uma maior monitorização e acompanhamento pelos serviços de 

saúde. Por outro lado, este resultado também significa que os indivíduos mais novos, 
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provavelmente com menor nível de morbilidade, mas também com horários laborais mais 

exigentes, apresentam uma maior probabilidade de não adquirir os medicamentos. 

 

Outros dois factores que se destacam no grupo das características não modificáveis, mas 

passíveis de intervenção, são o tipo de terapêutica e a intensidade terapêutica, expressa pelo 

número distinto de medicamentos prescritos.  

 

Como já referido podem existir diferenças na adesão entre tipos de terapêuticas - tratamento, 

controlo ou prevenção - e doenças37 que apresentam, ou não, sintomatologia. Neste estudo não 

se tinha informação sobre as patologias dos doentes mas apenas sobre a classificação 

terapêutica dos medicamentos prescritos, o que se considera ser, na maioria dos casos, um bom 

indicador do tipo de patologia associada. Apesar do valor elevado da taxa de não adesão ser 

transversal a quase todos os grupos, verifica-se pela análise multivariada que comparativamente 

aos medicamentos anti-infecciosos (ATC J), indicados maioritariamente para tratamentos agudos 

(curta duração), os restantes grupos terapêuticos apresentaram maior probabilidade de não 

serem adquiridos. 

 

Este resultado pode dever-se à não percepção da utilidade do medicamento, especialmente 

quando o benefício da terapêutica não é imediato. Nestes casos, isto também poderá traduzir 

uma comunicação pouco adequada entre prescritor e utente. É provável que, em diversas 

situações, o médico não se aperceba que o utente não está seguro da mais-valia da terapêutica 

ou que tenha preocupações relativas a efeitos adversos do medicamento.  

 

A comunicação e relação de confiança que se estabelece entre médico e utente é essencial ao 

processo de adesão. Piette et al
38 verificaram, com base em dados de questionários, que os 

utentes que tinham uma relação de confiança com o médico apresentavam maior probabilidade 

de adesão aos medicamentos, mesmo que o custo aumentasse. 

 

A comunicação entre médico e utente pode ser também importante na aquisição dos 

medicamentos genéricos. Neste estudo verificou-se que os medicamentos genéricos 

apresentavam uma associação positiva com a não adesão primária. Este dado pode ser explicado 

por uma possível menor confiança na qualidade deste tipo de medicamento que faz com que os 

utentes fiquem relutantes em adquirir o medicamento. De facto, sendo medicamentos com as 
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mesmas características dos medicamentos de referência e a um preço inferior seria esperado 

que a não adesão fosse inferior, como se verificou no estudo de Cooke et al
12. 

 

Outro resultado que se destaca foi o facto de um maior número de medicamentos prescritos, 

utilizado como proxy da intensidade terapêutica, não parecer ser um factor de risco para a não 

adesão. O efeito do número de medicamentos em utilização ou o consumo prévio de 

medicamentos apresentaram efeitos pouco consistentes na literatura revista no Capítulo 7. No 

contexto português o estudo de Cabral e Silva26, atrás referido, também identificou que tomar 

demasiados medicamentos não foi considerado pelos entrevistados como uma razão importante 

para não cumprir com o regime terapêutico. 

 

Neste estudo pretendeu-se adicionalmente avaliar o efeito de características socioeconómicas 

no comportamento de não adesão primária. Na ausência de variáveis que reflictam, ao nível 

individual, o estatuto socioeconómico e à semelhança do que outros autores fizeram na análise 

à utilização de diversos cuidados de saúde, utilizaram-se variáveis agregadas de nível 

socioeconómico disponíveis ao nível da freguesia e concelho. 

 

No modelo de análise multivariada apenas se incluiu a variável relativa ao nível educacional. Dos 

resultados obtidos identificou-se uma tendência para que quanto maior o nível educacional do 

local de residência maior a probabilidade de não adesão primária aos medicamentos. Para estes 

resultados identificam-se algumas explicações possíveis: i) os utentes com melhor nível 

socioeconómico podem receber prescrições duplicadas para o mesmo medicamento, através da 

utilização simultânea de serviços de saúde privados; ii) o próprio médico dos cuidados de saúde 

primários faz um reforço da prescrição nestes utentes; iii) estes utentes com base na literacia em 

saúde, conseguem fazer uma melhor gestão da doença, adquirindo os medicamentos apenas 

quando os consideram necessários ou iv) devido a uma vida laboral mais intensa, não têm 

disponibilidade para deslocar-se à farmácia e adquirir o medicamento. Salienta-se, no entanto, 

que a interpretação destes valores deve ser efectuada com limitações uma vez que esta variável 

foi obtida ao nível da freguesia e existe alguma heterogeneidade no estatuto socioeconómico da 

população que compõe as freguesias, nomeadamente nas áreas mais urbanas. Devido à 

dificuldade em obter e cruzar dados sobre o estatuto socioeconómico e prescrição de 

medicamentos, também sentidas neste estudo, não existe na literatura internacional evidência 

sobre o efeito da educação neste comportamento, o que constitui uma importante lacuna neste 

tipo de investigação. Existem alguns estudos que incluíram o rendimento ao nível do local de 

residência e que apresentam efeitos distintos: Fisher19 e Shrank13 identificaram uma associação 
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entre baixo rendimento e elevada não adesão primária enquanto Liberman15, Shin31 e Raebel39 

não identificaram associação estatisticamente significativa entre o rendimento e este 

comportamento. Jackevicius40  identificou o oposto mas neste estudo não foi utilizado o 

rendimento médio do local de residência mas sim ser beneficiário de apoio na aquisição de 

medicamentos. 

 

Relativamente aos factores modificáveis no âmbito das políticas públicas, salienta-se a 

associação entre não adesão primária e características do sistema de comparticipações 

nomeadamente o valor do co-pagamento e a existência de benefícios na comparticipação. 

 

Quanto ao sistema de preços e comparticipações verifica-se que a probabilidade de não adesão 

primária aumenta com os valores dos co-pagamentos, o que revela que a capacidade financeira 

para adquirir o medicamento pode condicionar a utilização. Este efeito foi observado em todos 

os estudos revistos sobre não adesão primária12,13,15,16,18,19,41. Este resultado deve conduzir a uma 

reflexão sobre os critérios de financiamento público dos medicamentos. Está o co-pagamento a 

moderar a aquisição de medicamentos não essenciais ou está de facto a impedir a aquisição dos 

medicamentos considerados essenciais? Provavelmente o segmento da população que tem 

capacidade para fazer a distinção informada dos medicamentos não essenciais dos essenciais 

não é o mesmo segmento populacional que não adquire os medicamentos por não conseguir 

suportar os custos dos mesmos. 

 

A existência de um regime especial de comparticipação no SNS parece ter constituído um factor 

de atenuação do efeito do co-pagamento na não adesão primária. O regime especial ao ser 

dirigido aos mais idosos e mais pobres está a actuar no grupo mais vulnerável, aqueles que 

consomem mais e que têm mais restrições financeiras. Contudo e apesar de diminuir a 

probabilidade de não adesão primária não foi suficiente para anular o efeito do co-pagamento 

dos medicamentos.  

 

No entanto, há também que referir que o co-pagamento sendo uma variável importante não é o 

único factor que condiciona a adesão à terapêutica. Isto pode significar que os utentes 

consideram os medicamentos como essenciais e continuam a adquiri-los mesmo a preços 

elevados, como também verificado em alguma literatura sobre o efeito dos co-pagamentos na 

utilização de medicamentos42. 
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Por último, ainda ao nível do sistema de prestação, salienta-se o tipo de prática médica. Neste 

estudo verificou-se que as prescrições efectuadas em USF apresentaram uma maior 

probabilidade de serem adquiridas, o que pode indicar que os médicos que exercem nas USF 

têm um acompanhamento mais próximo do utente e estão mais atentos a possíveis 

comportamentos de não adesão primária dos seus utentes. Este facto pode ser potenciado por 

estarem sujeitos a um conjunto de incentivos financeiros em caso de bom desempenho nos 

resultados em saúde dos seus utentes. Por outro lado, pode apenas indicar que a população 

coberta por USF tem um nível de compreensão dos benefícios da adesão à terapêutica superior 

ao da população atendida nos centros de saúde. 

 

Considerações metodológicas 

Existem algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação destes resultados e 

que estão associadas à qualidade das fontes de dados utilizadas, assim como, à informação 

disponível. 

 

Em primeiro lugar, na avaliação destes resultados é importante reconhecer que pode existir uma 

sobrestimação do valor de não adesão primária relacionada com comportamentos distintos, que 

não são avaliáveis com os dados disponíveis: i) prescrições que destinam-se a ser aviadas em 

caso de agravamento ou persistência de sintomas; ii) várias prescrições do mesmo medicamento 

com origem em diferentes médicos; iii) excesso de prescrição por parte do médico de modo a 

garantir que não há falhas na terapêutica e iv) existência de stock de medicamentos na casa do 

utente resultante de comportamentos de não adesão secundária – as embalagens duram mais 

do que o tempo previsto. São estes factores que se detalham de seguida. 

 

As situações em que a prescrição tem como objectivo ser aviada apenas em caso de necessidade 

são comuns em algumas afecções sintomatológicas, em que o utente só deverá iniciar a 

terapêutica farmacológica em caso de necessidade, como pode ocorrer, por exemplo, com a 

utilização de anti-inflamatórios. Este facto pode afectar o valor de não adesão primária 

especialmente nos grupos terapêuticos destinados ao controlo de sintomatologias 

comparativamente às terapêuticas crónicas. 

 

Outro factor que deve ser tido em consideração é a possibilidade do utente ter consultas com 

outros médicos, não utilizadores do SAM, e ter obtido mais do que uma prescrição para o 

mesmo medicamento. Deste modo pode ter optado por aviar outra receita que não a emitida no 
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SAM, o que significa que, nestes casos, a não adesão estará sobrestimada. Por outro lado o 

médico prescritor pode ter tendência a prescrever, em todas as consultas, todos os 

medicamentos mesmo que o utente ainda os tenha de modo a evitar possíveis falhas na 

terapêutica – por precaução ou porque nem questionou o utente sobre os medicamentos que 

ainda tem em sua posse. 

 

A taxa de não adesão primária pode também ser resultado de comportamentos de não adesão 

secundária. Ou seja, pelo facto do indivíduo não tomar adequadamente os medicamentos as 

embalagens duram mais tempo do que o esperado. Nestes casos, o utente não tem de adquirir 

os medicamentos pois ainda tem em sua posse quantidade suficiente mas, como não referiu 

este facto ao médico ou este também não o questionou, obteve na mesma nova prescrição. Esta 

situação reflecte um comportamento de não adesão primária subsequente a um 

comportamento de não adesão secundária. Existiria a possibilidade de eliminar este viés 

considerando apenas na análise as novas prescrições mas com os dados disponíveis neste estudo 

não foi possível identificar os novos medicamentos prescritos. Como a base de dados de 

prescrição não abrange a totalidade das prescrições efectuadas no SNS, não se consegue 

garantir que não tenha sido anteriormente prescrito o medicamento em questão numa receita 

em formato de papel a determinado utente.  

 

Por último, pode também existir uma decisão por parte do utente, com base na sua literacia em 

saúde, de não adquirir o medicamento. Indivíduos capacitados a fazer a auto-gestão do seu 

estado de saúde podem considerar, perante a avaliação que fazem, que não é necessário 

adquirir o medicamento prescrito. 

 

Quanto às limitações associadas à base de dados de prescrição electrónica salienta-se que o 

SAM ainda não tinha sido cruzado com a base de dados de dispensa de medicamentos aos 

utentes do SNS, para efeitos de investigação. O processo de validação e tratamento da 

informação foi moroso e algumas etapas do mesmo foram efectuadas de modo não automático, 

nomeadamente a classificação dos campos de texto livre. Consequentemente, podem ter 

ocorrido erros nessa classificação. Por outro lado, pode ter ocorrido algum erro no processo de 

correspondência entre dados de prescrição e dispensa. Na tentativa de minimizar o erro 

decorrente deste processo, a correspondência foi efectuada pelo número de receita e depois, de 

modo faseado, por substância activa, dosagem e quantidade. 

 



256 

 

No processo de validação da informação constante da base de dados detectaram-se algumas 

limitações que não permitiram a realização de análises que estavam, inicialmente, previstas. De 

facto, o elevado número de médicos sem especialidade na base de dados a que se teve acesso, 

conduziram à exclusão desta variável. Ainda que esta limitação possa ser pouco significativa se 

considerarmos que no âmbito dos cuidados primários de saúde não existe uma grande 

diversidade de especialidades médicas, salienta-se que mais informação sobre o prescritor, se 

disponível, podia ajudar à explicação do comportamento de não adesão primária. 

 

Por último, refere-se que, para além das variáveis associadas ao prescritor, não foi possível 

incluir outros factores intrínsecos ao processo de decisão do utente, como os factores culturais 

ou dados individuais relativos à educação ou rendimento, que condicionam as preferências 

individuais e que também podem ter um peso importante na decisão de adquirir ou não o 

medicamento. Neste estudo optou-se por fazer uma análise adicional incluindo variáveis 

socioeconómicas obtidas ao nível do local de residência. Contudo, reflecte uma análise que está 

sujeita a um viés ecológico pois os indicadores de âmbito geográfico podem mascarar variações 

entre indivíduos que residem no mesmo local. 

 

Com dados administrativos é, de facto, difícil incorporar no modelo explicativo todos os factores 

do processo de decisão e por este motivo existirão sempre limitações. Porém estas fontes de 

dados apresentam também diversas vantagens e permitem identificar factores que podem 

ajudar a diminuir a não adesão primária. 

  

A principal vantagem é a utilização de dados individuais obtidos directamente dos sistemas de 

prescrição e dispensa de medicamentos e, por este motivo, não sujeitos a enviesamento no 

reporte decorrente de limitações na memória ou à tendência para fornecer a resposta 

socialmente mais aceitável. Permite também a obtenção de informação detalhada sobre os 

medicamentos prescritos. 

 

Adicionalmente, a utilização da base de dados de prescrição electrónica do SAM permitiu 

analisar um elevado número de registos de prescrição e de utentes, abrangendo diferentes tipos 

de áreas regionais e locais de prescrição, o que representa o maior estudo de não adesão 

primária já efectuado, de acordo com a literatura internacional revista no Capítulo 7. 

 

 



257 

 

Implicações para a política de saúde 

Os valores elevados de não adesão primária, transversais à maioria dos grupos terapêuticos, são 

particularmente preocupantes por reflectirem, provavelmente, a não iniciação da terapêutica. 

Ou seja, são investimentos em cuidados de saúde que não têm os ganhos esperados, com 

implicações na morbilidade e mortalidade da população. 

 

O conhecimento adquirido neste estudo é importante na medida em que alguns dos factores 

associados à não adesão primária são modificáveis ou, não sendo modificáveis, podem ser 

sujeitos a intervenção. Se considerarmos que uma intervenção ao nível dos comportamentos de 

não adesão primária terá ganhos significativos em saúde, o conhecimento adquirido neste 

estudo pode conduzir à implementação de medidas com impacto nos resultados em saúde da 

população portuguesa. 

 

Dos factores de risco que não sendo modificáveis podem ser sujeitos a programas de 

intervenção ou sensibilização destacam-se o tipo de terapêutica e as características 

demográficas.  

 

As diferenças na adesão entre classes terapêuticas podem resultar de uma comunicação pouco 

adequada entre prescritor e utente, reflectindo que o médico não se apercebeu que o utente 

não reconhecia a mais-valia da terapêutica. Por conseguinte deve ser dada maior atenção, por 

parte dos profissionais de saúde, à explicação dos benefícios dos medicamentos, especialmente 

quando estes podem não ser tão facilmente perceptíveis, designadamente nos casos em que a 

patologia é assintomática. Ao momento da prescrição de medicamentos, que normalmente 

ocorre no final da consulta, deve ser dada a mesma atenção que ao momento do diagnóstico, 

pois a não adesão à terapêutica impedirá que os ganhos em saúde esperados sejam alcançados. 

Não terá utilidade identificar correctamente o diagnóstico e efectuar a prescrição adequada se 

os medicamentos não forem adquiridos. 

 

Ainda no âmbito de programas de sensibilização dos profissionais de saúde considera-se que 

deve ser dado destaque às mulheres e aos indivíduos mais novos pois constituem os grupos mais 

vulneráveis à não adesão.  

 

Ao nível dos co-pagamentos, para além de medidas ao nível político que se abordarão de 

seguida, é também necessária uma maior intervenção dos profissionais de saúde. Os médicos 

podem contribuir para aumentar a adesão se tiverem em consideração a capacidade financeira 
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dos utentes assim como o preço dos medicamentos. Neste âmbito também se verificou que os 

medicamentos genéricos apresentavam uma associação positiva com a não adesão primária, o 

qual poderá ser explicado por uma menor confiança na qualidade deste tipo de medicamento, 

facto que deve ser alvo de análise por parte de médicos e entidades regulamentares. Neste 

sentido pode ser importante efectuar uma maior divulgação da comprovação da qualidade 

destes medicamentos a médicos e utentes de modo a assegurar que estes intervenientes 

reconhecem a mais valia da utilização de medicamentos genéricos e a transmitem aos utentes. 

 

Quanto aos factores modificáveis ao nível do sistema de prestação de cuidados de saúde 

destaca-se a possibilidade de intervir no regime de preços e comparticipações dos 

medicamentos, pois verificou-se que o co-pagamento do medicamento estava associado à não 

adesão primária. Neste âmbito, considera-se importante uma revisão do regime de preços e 

comparticipações de medicamentos, quer ao nível da redução de co-pagamentos, quer na 

possibilidade de moderar o nível da despesa privada protegendo aqueles que, decorrente de 

algumas co-morbilidades, possam ter um maior encargo financeiro com medicamentos. A 

introdução de limites máximos ao co-pagamento está implementado noutros países europeus27 

e poderia ser uma medida a considerar no sistema de saúde português que minimizaria a não 

adesão associada ao encargo com medicamentos.  

 

Por outro lado, e como se observou neste estudo, a existência de um regime especial de 

comparticipação de medicamentos pareceu atenuar o efeito do co-pagamento e diminuir a 

probabilidade de não adesão primária. Neste sentido, considera-se que um alargamento da 

população-alvo do regime especial é também uma medida a equacionar numa estratégia de 

promoção da adesão à terapêutica.  

 

Tendo em consideração os custos associados à não adesão, a implementação de medidas que 

diminuam os comportamentos de não adesão podem traduzir-se em ganhos económicos 

superiores aos que são obtidos com a introdução ou aumento de co-pagamentos nos 

medicamentos. Por conseguinte, nesta área, mais que controlar a despesa pública actuando na 

procura, por aumento dos co-pagamentos, há que intervir na oferta, através da regulação do 

preço dos medicamentos. 

 

Outro aspecto deste estudo que tem implicações importantes para a política de saúde é a 

possibilidade de cruzamento entre as bases de dados de prescrição e de aquisição para avaliar a 

não adesão primária, o que ainda não tinha sido, de acordo com o nosso conhecimento, 
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efectuado ao nível do sistema de saúde português. Este estudo pode ter contribuído para uma 

maior utilização e aproveitamento das potencialidades desta informação para fins de 

investigação, de apoio à tomada de decisão e de melhoria dos cuidados prestados. O 

cruzamento destes dados, quando mais agilizado, permitirá que médicos e serviços de saúde 

façam um acompanhamento mais próximo do processo terapêutico, detectando e intervindo em 

casos de não adesão. Concomitantemente, os dados deste estudo, permitem através de 

simulações, avaliar o impacto de alterações nos níveis de comparticipação ou preços na 

aquisição de medicamentos e tal facto ajudará a mitigar os efeitos indesejados de alterações nos 

co-pagamentos. 

 

O desenvolvimento de sistemas de prescrição electrónicos integrados com sistema de dispensa 

de medicamentos, que se está a observar actualmente, permitirá analisar com maior 

profundidade os comportamentos de não adesão, tanto na vertente de não adesão primária 

como da persistência na medicação. A obrigatoriedade da prescrição electrónica nos cuidados 

de saúde privados permitirá também analisar se existem diferenças entre práticas médicas com 

origem no sector público e privado e se as mesmas têm influência nos comportamentos de não 

adesão primária. Em investigações futuras poderão também ser efectuadas análises por grupos 

terapêuticos, por patologias sintomáticas e assintomáticas, crónicas ou agudas e que ajudarão a 

compreender melhor este comportamento. 

 

Decorrente de algumas limitações na informação disponível nos sistemas de informação, 

existem, contudo, áreas que deverão ser melhoradas nomeadamente uma maior integração da 

informação de prescrição com outros dados do utente, quer de cariz socioeconómico quer 

relativo ao nível da utilização de cuidados e de indicadores de estado de saúde. Essa ligação 

permitirá analisar mais detalhadamente as causas da não adesão mas também as suas 

consequências. Quais os efeitos da não adesão primária nos resultados em saúde e na utilização 

subsequente são questões que ainda ficam sem resposta. 

 

Em suma, neste estudo efectuou-se uma primeira abordagem ao comportamento de não adesão 

primária aos medicamentos prescritos no SNS. Os resultados indiciam que a não adesão primária 

pode ser um factor que promove as iniquidades na utilização de medicamentos, por estar 

associado, entre outros factores, a características dos utentes assim como ao valor do co-

pagamento. O desenvolvimento deste tipo de estudos assim como um aprofundamento do 

processo de decisão que conduz a este comportamento permitirá consolidar a relação entre não 

adesão primária e iniquidades na utilização de medicamentos em Portugal. 
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ANEXO 1 
 
Análise Bivariada - não adesão primária com as variáveis independentes 

 
Generalized estimating equation 

 

Variável Descrição Efeito marginal     
Erro 

padrão        
z P>|z|   

Intervalo de confiança 
(95%) 

Sexo 
Masculino Referência 

     
Feminino 0,002 0,000 3,140 0,002 0,001 0,002 

Grupo etário 

<=17 
      

18-34 -0,009 0,001 -8,750 0,000 -0,011 -0,007 

35-54 -0,013 0,001 -15,210 0,000 -0,015 -0,011 

55-64 -0,039 0,001 -46,100 0,000 -0,040 -0,037 

65-74 -0,081 0,001 -105,390 0,000 -0,083 -0,080 

>=75 -0,106 0,001 -142,050 0,000 -0,107 -0,104 

Classificação ATC 
A-Ap. digestivo e 
metabolismo 

0,029 0,001 30,810 0,000 0,027 0,030 

 
B-Sangue e órgãos 
hematopoiéticos 

0,002 0,001 1,430 0,153 -0,001 0,004 

 
C-Ap. cardiovascular 0,005 0,001 5,750 0,000 0,003 0,006 

 
D-Med. dermatológicos 0,128 0,002 74,190 0,000 0,124 0,131 

 
G-Ap.genito-urinário e 
hormonas sexuais 

0,042 0,001 32,250 0,000 0,039 0,044 

 
H-Prep. hormonais sist., 
excl.horm. sexuais e insulin. 

0,014 0,002 7,770 0,000 0,010 0,017 

 
J-Anti-infecciosos gerais 
para uso sistémico 

Referência 0,014 5,880 0,000 0,053 0,107 

 
L-Agentes antineoplásicos e 
imunomoduladores 

0,080 
     

 
M-Sistema musculo-
esquelético 

0,050 0,001 50,950 0,000 0,048 0,052 

 
N-Sistema nervoso 0,041 0,001 46,490 0,000 0,039 0,042 

 
P-Produtos antiparasitários, 
insecticidas e repelentes 

0,101 0,003 36,240 0,000 0,096 0,107 

 
R-Aparelho respiratório 0,066 0,001 55,940 0,000 0,063 0,068 

 
S-Órgãos dos sentidos 0,020 0,002 11,980 0,000 0,016 0,023 

 
V-Vários 0,025 0,063 0,390 0,696 -0,099 0,149 

Genérico Sim -0,005 0,000 -12,410 0,000 -0,006 -0,004 

Receita médica 
(total) 

nº médio de medicamentos 
distintos  (desvio padrão) 

-0,017 0,000 -106,430 0,000 -0,018 -0,017 

Encargo do 
utente (€) 

Encargo do utente  
      

[0 -3[ Referência 
     

[3 - 6[ 0,034 0,001 59,110 0,000 0,033 0,035 

[6-12[ 0,029 0,001 50,470 0,000 0,027 0,030 

> = 12 0,041 0,001 57,340 0,000 0,039 0,042 

Beneficiário de 
REC 

Sim -0,148 0,000 -342,590 0,000 -0,149 -0,147 

Tipo de cuidados USF 0,002 0,001 3,380 0,001 0,001 0,003 

Local de 
residência 

Rural  -0,029 0,001 -54,840 0,000 -0,030 -0,028 

Nível 
educacional 

1º quintil -0,062 0,001 -71,260 0,000 -0,064 -0,060 

2º quintil -0,044 0,001 -59,290 0,000 -0,045 -0,042 

3º quintil -0,041 0,001 -63,080 0,000 -0,042 -0,040 

4º quintil -0,035 0,001 -61,410 0,000 -0,036 -0,034 

5º quintil Referência 
     

Nível de 
emprego 

1º quintil Referência 
     

2º quintil 0,033 0,001 32,650 0,000 0,031 0,035 

3º quintil 0,037 0,001 37,200 0,000 0,035 0,039 

4º quintil 0,024 0,001 24,760 0,000 0,022 0,025 

5º quintil 0,015 0,001 16,100 0,000 0,014 0,017 
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9 Discussão Geral e Conclusão 

 

Os medicamentos têm um peso crescente na prestação de cuidados de saúde e, também, no 

estado de saúde das populações. Nas últimas décadas, o investimento da despesa pública no 

sector do medicamento aumentou significativamente1. Em consequência, acentuou-se a 

implementação de medidas de contenção e redução da despesa pública, no lado da procura e da 

oferta, com maior incidência no regime de preços e comparticipações dos medicamentos2,3. 

Algumas destas medidas, como a introdução ou aumento do co-pagamento no momento da 

aquisição dos medicamentos, podem ter um efeito não esperado nos grupos socioeconómicos 

mais vulneráveis. Para além dos co-pagamentos, existem condicionantes a priori da aquisição, 

como o próprio acesso à consulta médica e à respectiva prescrição, que também podem variar 

de acordo com o rendimento ou nível educacional. Contudo, apesar de estes factores poderem 

gerar um acesso diferencial ao medicamento entre grupos socioeconómicos, o conhecimento 

sobre a equidade na prestação é, surpreendentemente, escasso na área do medicamento. 

 

Com aplicação ao contexto português, esta tese pretendeu avaliar a existência e a dimensão da 

iniquidade quer na utilização quer na distribuição da despesa pública com medicamentos. 

Adicionalmente, teve como objectivo contribuir para o conhecimento através da identificação de 

factores relacionados com o sistema de prestação ou com o utente, que estivessem associados à 

existência de iniquidade. Neste âmbito foi dada particular atenção ao comportamento de não 

adesão primária – não aquisição dos medicamentos prescritos – por ser um potencial factor 

explicativo da iniquidade.  

 

Nesta discussão, importa salientar, tendo em consideração a globalidade dos estudos, os 

principais resultados, as vantagens e limitações metodológicas mais relevantes assim como as 

implicações tanto para a política de saúde como para investigações futuras, que foram sendo 

abordadas ao longo dos capítulos desta dissertação. 

 

Principais Resultados 

 

Para testar e avaliar o grau de iniquidade utilizaram-se métodos baseados nos índices de 

concentração, indexados ao rendimento, com dados do Inquérito Nacional de Saúde (INS) 

relativo aos anos 2005/06. Foram efectuadas duas abordagens distintas, mas complementares, à 

equidade na prestação: uma sob a perspectiva da utilização (Capítulo 4) e outra sob a 
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perspectiva da distribuição da despesa pública (Capítulo 6). A primeira avaliou a existência de 

equidade na probabilidade e na intensidade da utilização enquanto a segunda avaliou se a 

distribuição dos recursos públicos com medicamentos pelo Estado está assente em critérios de 

equidade. 

 

Em primeiro lugar, verificou-se que, para as mesmas necessidades, existiu uma maior utilização 

de medicamentos pelos indivíduos de maior rendimento – Iniquidade Horizontal. A 

desagregação do processo terapêutico em duas etapas revelou iniquidade ao nível da 

probabilidade de utilizar os medicamentos mas, condicional a ter tido acesso, não se verificou 

iniquidade na intensidade, expressa pelo número de medicamentos distintos utilizados. Este 

resultado demonstra que é nos indivíduos que não chegam a iniciar tratamento que as barreiras 

são superiores, o que pode dever-se às dificuldades no acesso ao médico ou na aquisição dos 

medicamentos. A iniquidade a favor dos mais ricos tem suporte na revisão da literatura, que foi 

apresentada no Capítulo 3, tendo-se verificado, nessa revisão, que o rendimento4,5,6,7, a par da 

posse de seguro de saúde8,9,10, foram factores que na maioria dos estudos revistos apresentaram 

um efeito positivo na utilização. Os resultados da análise empírica, apresentados no Capítulo 4, 

indicam também que, apesar de existir iniquidade na utilização de medicamentos, o valor foi 

comparativamente inferior ao da maioria dos restantes cuidados analisados, nomeadamente 

consultas de especialidade e cuidados preventivos. Isto pode significar que a população 

considera os medicamentos como bens essenciais e, por esse motivo, é menos sensível aos 

custos, comparativamente a outros cuidados, como por exemplo, os cuidados preventivos. Pode 

também reflectir, em parte, o efeito de agência, em que o utente delegou no médico a decisão 

de prescrição e por conseguinte está mais propenso a utilizar esses cuidados em comparação 

com cuidados em que é o principal agente de procura.  

 

Em segundo lugar, os resultados da avaliação da distribuição dos recursos do Estado com 

medicamentos demonstraram que, também a este nível, existe iniquidade a favor dos mais 

ricos. Apesar dos recursos públicos com medicamentos se concentrarem nos mais pobres, 

verificou-se que, após padronização pela necessidade, existe uma maior incidência da despesa 

pública nos indivíduos de maior rendimento. Estes resultados indicam que o modo como o 

Estado distribui os recursos na área do medicamento beneficia os mais ricos, quer pela maior 

probabilidade de utilizar medicamentos quer pelo tipo de medicamentos utilizados e respectivo 

valor. Por exemplo, para uma mesma classe terapêutica, uma prescrição mais frequente aos 

indivíduos de maior rendimento de medicamentos mais recentes, habitualmente mais caros, 
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conduz a um valor de comparticipação superior enquanto uma prescrição mais frequente de 

medicamentos genéricos aos indivíduos abrangidos pelo regime especial, mesmo com a 

comparticipação adicional, pode representar um valor inferior.  

 

Em suma, os resultados destes dois estudos reflectem as dificuldades do sistema de saúde 

português em garantir a equidade na prestação na área do medicamento. A este resultado 

acrescenta-se a iniquidade nas consultas médicas e cuidados preventivos, reportadas no 

Capítulo 4, o que torna a situação portuguesa preocupante em termos de garantia de um 

tratamento equitativo da população. 

 

Na sequência destes resultados procedeu-se à decomposição da iniquidade observada na 

probabilidade de utilizar medicamentos, com o objectivo de identificar os atributos que 

contribuíram para a distribuição a favor dos mais ricos, aplicando-se igualmente esta análise a 

classes terapêuticas específicas (Capítulo 5). Nesse capítulo verificou-se que os atributos 

populacionais que mais contribuíram para a iniquidade a favor dos mais ricos foram o próprio 

rendimento e o nível educacional, porque apresentaram um efeito significativo na utilização e, 

concomitantemente, uma distribuição desigual na população portuguesa. Os subgrupos 

terapêuticos onde se observou um grau de iniquidade superior foram o dos anti-asmáticos e dos 

medicamentos para a osteoporose, seguidos dos anti-dislipidémicos e anti-hipertensivos. 

Apenas nos anti-diabéticos não se observou um índice de iniquidade estatisticamente 

significativo. Nos subgrupos terapêuticos os factores que mais contribuíram para a iniquidade 

também foram o rendimento e a educação. As diferenças entre classes terapêuticas podem 

estar associadas não só ao nível de co-pagamento exigido mas também a diferenças na 

percepção do benefício da utilização dos medicamentos. Este último factor poderá estar 

associado à literacia em saúde e consequentemente ao estatuto socioeconómico do indivíduo. 

Na literatura revista, o único resultado encontrado sobre os factores que contribuem para a 

iniquidade no sistema de saúde português diz respeito às consultas médicas. Nesse estudo11, de 

âmbito internacional, também se destacaram as contribuições do rendimento e da educação na 

iniquidade, sendo Portugal, dos países em estudo, aquele em que a educação apresentou um 

maior peso na iniquidade. 

 

O próprio acesso à consulta médica demonstrou ter um papel importante na iniquidade na 

utilização de medicamentos. Este resultado evidenciou-se quando se testou a existência de 

iniquidade numa amostra em que foram incluídos apenas os indivíduos que reportaram ter tido 
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uma consulta médica nos três meses anteriores. Nesta sub-análise verificou-se que embora o 

índice de iniquidade na utilização de medicamentos continuasse positivo e estatisticamente 

significativo, o grau de iniquidade diminuiu. Este resultado reforça a importância de se 

perspectivar o acesso aos cuidados de saúde de um modo integrado e que barreiras numa etapa 

do processo acentuam as iniquidades em fases posteriores. 

 

Por último, no Capítulo 8, e igualmente com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre os 

mecanismos subjacentes à iniquidade, efectuou-se também a primeira abordagem empírica à 

não adesão primária aos medicamentos em Portugal, através do cruzamento dos dados de 

prescrição electrónica com os dados de dispensa de medicamentos no Serviço Nacional de 

Saúde (SNS). Nesta análise verificou-se que o comportamento de não adesão primária está 

associado a características dos utentes, como ser do sexo feminino ou ser jovem, características 

dos medicamentos, como terapêuticas crónicas ou medicamentos genéricos, e características do 

sistema de prestação como os co-pagamentos suportados pelos utentes. Esta análise também 

acrescentou novo conhecimento sobre a utilização de medicamentos em Portugal, tendo-se 

verificado um valor de cerca de 20% de não adesão primária, o que significa que um em cada 

cinco medicamentos prescritos não é adquirido. Comparando com os valores obtidos na revisão 

sistemática da literatura (Capítulo 7), a taxa de não adesão primária em Portugal é bastante 

superior à da generalidade dos países europeus estudados e mais aproximada à observada em 

estudos realizados nos Estados Unidos da América. É certo que pode existir alguma sobre-

estimativa deste valor, também identificada noutros estudos, decorrente, entre outros factores, 

do armazenamento de medicamentos (stockpiling) ou da prescrição de medicamentos para 

serem adquiridos apenas no caso do agravamento dos sintomas. Não obstante, a extensão da 

não adesão primária pode ter importantes implicações na iniquidade na utilização de 

medicamentos assim como nos resultados em saúde. 

 

Aspectos Metodológicos 

 

O conjunto dos trabalhos apresentou como principais contribuições metodológicas: i) a 

exploração e utilização de diferentes bases de dados que permitiram efectuar uma análise 

abrangente e complementar de diferentes aspectos socioeconómicos da utilização de 

medicamentos; ii) a aplicação da análise da incidência de benefícios públicos ao sector do 

medicamento e também iii) a utilização de metodologias baseadas nos índices de concentração, 

que possibilitaram identificar em que extensão a distribuição da utilização se afasta da 
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distribuição da necessidade na população, ordenada pelo rendimento. Apesar de esta 

metodologia ter sido aplicada frequentemente na utilização de consultas médicas12,13 apenas 

tinha sido aplicada à área do medicamento por Gundgaard14. 

 

Embora as diferentes abordagens pretendam complementar-se e atenuar alguns dos 

constrangimentos encontrados no desenvolvimento das análises empíricas, identificaram-se 

algumas limitações ao nível das fontes de dados, dos métodos e também de alguns aspectos 

mais conceptuais deste estudo. 

 

Fontes de dados 

O INS tem sido uma fonte frequentemente utilizada para avaliar a equidade na prestação de 

cuidados de saúde15,16,17. O último INS disponível, relativo a 2005/06, ao apresentar uma 

amostra de dimensão elevada, uma boa caracterização socioeconómica, dados sobre o estado 

de saúde e utilização de cuidados de saúde permitiu a avaliação da distribuição socioeconómica 

da utilização e da necessidade e serviu, assim, de base às análises dos capítulos 4, 5 e 6. 

Contudo, para além de limitações relacionadas com o auto-reporte e que são comuns a fontes 

baseadas em questionários, designadamente o viés de memória, o viés de informação ou 

alguma tendência para sub-reportar comportamentos considerados como menos aceitáveis, 

existiram algumas limitações associadas à informação sobre os medicamentos que importa 

realçar.  

 

Para além da informação sobre utilização ou não de medicamentos nos 15 dias anteriores, o 

restante conteúdo, apesar de vasto, não permitiu obter informação detalhada. Entre outras 

limitações, destaca-se que não foi possível identificar o medicamento pela substância activa, 

pelo que, por exemplo, no Capítulo 6 não se conseguiu estimar a despesa pública com os 

medicamentos efectivamente utilizados mas sim com a classe ou grupo terapêutico. 

Adicionalmente, as questões sobre o tipo de medicamentos utilizados são de resposta fechada e 

qualquer indicação terapêutica que não exista na lista fica englobada na categoria “outros”. Com 

a informação disponível não foi, igualmente, possível avaliar a adequação da terapêutica nem a 

duração da mesma.  

 

Por outro lado, refere-se que a utilização de medicamentos em patologias de carácter agudo 

pode estar sub-representada, dado o período de referência do 4º INS nas questões sobre a 

utilização de medicamentos (15 dias). Adicionalmente, os dados provenientes do INS referem-se 
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a medicamentos utilizados em ambulatório, não estando incluída a utilização de medicamentos 

em meio hospitalar, o qual tem vindo a crescer quer em prevalência quer em termos de recursos 

públicos com medicamentos18. 

 

Quanto à base de dados de prescrição – Sistema de Apoio ao Médico (SAM) – e à base de 

dispensa e facturação de medicamentos aos utentes do SNS, ambas apresentaram, para além do 

volume de informação, a grande vantagem da especificidade da informação sobre 

medicamentos. A base de dados sobre dispensa e facturação de medicamentos no SNS, ao 

reflectir os encargos do Estado desagregados por medicamentos, permitiu, em associação com 

os dados do INS, estimar a despesa pública com medicamentos nos indivíduos que reportaram 

consumo. Adicionalmente, e em associação com a base de dados de prescrição, possibilitou a 

avaliação da não adesão primária aos medicamentos. No entanto, ao contrário do INS, a 

escassez de dados socioeconómicos nestas bases de carácter mais administrativo não permite 

uma análise efectiva à equidade, conduzindo apenas à identificação de atributos que, estando 

associados às características socioeconómicas, podem gerar iniquidades. Existiram outras 

limitações associadas à base de dados de prescrição, nomeadamente a necessidade de 

tratamento de texto livre, e que foram analisadas detalhadamente no Capítulo 8. 

 

Métodos 

Para testar a existência e a dimensão de iniquidade utilizaram-se índices de iniquidade na 

prestação, indexados ao rendimento, que baseiam-se na comparação do índice de concentração 

da utilização com o índice de concentração da necessidade. Se, comparativamente a um modelo 

de regressão que mede a associação entre o atributo socioeconómico e a utilização, os índices 

evidenciam a vantagem de permitirem avaliar a dimensão da iniquidade na totalidade da 

população, apresentam também algumas limitações.  

 

A primeira, que importa realçar, diz respeito ao modo como se estima a necessidade. A 

necessidade foi estimada como a utilização esperada que determinado indivíduo teria recebido 

se fosse tratado como a população foi, em média, tratada. Ou seja, assume-se que a média dos 

cuidados é a norma a atingir. Como se sabe, está reportada em Portugal uma sobreutilização de 

medicamentos em alguns grupos terapêuticos, como é o caso dos ansiolíticos19, e uma 

subutilização em outros grupos, por exemplo, no tratamento da Artrite Reumatóide20. Neste 

âmbito, a média pode não ser o indicador que melhor reflicta o tratamento mais adequado, em 

cada classe terapêutica. 
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Ainda no que diz respeito ao modo como a necessidade foi estimada há que referir que os 

indicadores utilizados para reflectir o estado de saúde podem ter um viés relacionado com o 

próprio nível socioeconómico e deste modo influenciarem o cálculo do índice de iniquidade21. 

Ou seja, pode existir um diferencial socioeconómico no próprio reporte do estado de saúde: os 

mais pobres podem sub-reportar variáveis relacionadas com a presença de doença crónica22, 

porque têm um menor conhecimento do quadro clínico ou porque não tiveram acesso ao 

diagnóstico médico mas, por outro lado, podem sobre-reportar variáveis subjectivas como um 

mau estado de saúde auto avaliado23. 

 

É também de referir que as variáveis disponíveis no INS podem não reflectir adequadamente as 

necessidades daqueles que estão em tratamento pois espera-se que o estado de saúde auto-

avaliado ou as limitações funcionais sejam menores em indivíduos cujas doenças estejam a ser 

adequadamente tratadas com medicamentos. Adicionalmente as variáveis disponíveis no INS 

não reflectem adequadamente os diferentes níveis de severidade das doenças e por conseguinte 

da necessidade de medicamentos. 

 

Quanto aos métodos empregues para avaliar a não adesão primária destaca-se como principal 

limitação a dificuldade em avaliar se a não aquisição dos medicamentos corresponde 

estritamente a um comportamento de não adesão ou se decorre de outros factores, como a 

existência de prescrições adicionais efectuadas nos serviços privados, de armazenamento de 

medicamentos ou de excesso de prescrição com o objectivo de evitar falhas no tratamento. 

Existiria a possibilidade de eliminar este viés considerando apenas na análise as novas 

prescrições. Contudo com os dados disponíveis neste estudo não foi possível identificar os novos 

medicamentos prescritos mas pretende-se, na continuação desta investigação, aplicar este tipo 

de restrição na recolha de dados e avaliar se existem diferenças significativas nos valores de não 

adesão primária. 

 

Considerações normativas 

Nesta dissertação avaliou-se a equidade na prestação assumindo o princípio da equidade 

horizontal: idêntica utilização para idêntica necessidade. Nas três aplicações empíricas, em que 

se testou a existência de equidade, identificou-se, com base na literatura revista, o conjunto de 

variáveis que se considerou expressarem a necessidade de cuidados. Nesta dissertação ao 

definir-se que a necessidade é expressa pelos indicadores de estado de saúde e indicadores 

demográficos considera-se que estas variáveis podem condicionar a utilização de cuidados, sem 
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que isso represente uma situação de iniquidade. No entanto, este pressuposto normativo pode 

não ser consensualmente aceite. Por este motivo, testou-se, no Capítulo 6, se a existência de 

iniquidade e a dimensão da mesma variava de acordo com diferentes perspectivas normativas. 

Neste âmbito, verificou-se que, embora a dimensão da iniquidade tenha variado ligeiramente, 

continua, em qualquer das situações testadas, a favorecer os mais ricos.  

Por outro lado, como já referido a necessidade corresponde à utilização de cuidados que seria 

esperada com base na média de cuidados que aqueles com as mesmas características 

receberam12. Ou seja, está dependente dos cuidados actualmente prestados à população e não 

numa norma universalmente aceite do que deveria ser prestado. 

 

Por último, salienta-se que esta dissertação assume como indicador de prestação a utilização 

dos cuidados – o acesso efectivo. Porém é importante realçar que podem existir preferências 

individuais, informadas, para a não utilização dos medicamentos mesmo quando estes foram 

prescritos e estão acessíveis ao utente. Neste caso, o acesso que não se efectivou em utilização 

não representa uma situação de iniquidade mas reflecte, sim, uma escolha informada do 

indivíduo com base na sua literacia em saúde. No entanto, com os dados disponíveis não é 

possível efectuar este tipo de avaliação. 

 

Implicações para a política de saúde 

 

Dos resultados obtidos no decorrer dos vários trabalhos, e apesar da existência de algumas 

limitações, considera-se que esta tese apresenta resultados importantes para o 

desenvolvimento da política de saúde em Portugal. As implicações situam-se em quatro níveis: 

financiamento, prestação de cuidados, profissionais de saúde e, por último, produção e gestão 

de informação.  

 

Sistema de financiamento dos medicamentos 

Quanto às implicações no sistema de preços e comparticipações salienta-se que, no presente 

estudo verificou-se que o co-pagamento foi um factor que apresentou uma associação positiva 

com os comportamentos de não adesão primária, indicando o papel que a capacidade financeira 

pode ter na aquisição dos medicamentos. Este facto foi evidenciado nas análises empíricas sobre 

equidade, em que o rendimento demonstrou ser um atributo que gera iniquidades, por ter um 

efeito na utilização e por estar desigualmente distribuído na população. Paralelamente, os 

resultados demonstraram que a despesa pública favoreceu os mais ricos e que a existência de 
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um Regime Especial de Comparticipação (REC) não significa que, controlando para as 

necessidades de saúde, estes indivíduos beneficiem de um maior nível de despesa pública. Face 

aos dados obtidos considera-se importante que o financiamento público dos medicamentos seja 

reanalisado à luz destes resultados. 

 

No que respeita ao valor dos encargos para os utentes identificou-se, na análise à não adesão 

primária, que os co-pagamentos atingiam valores médios próximos dos 12 euros por receita. 

Dados mais recentes publicados pelo INFARMED, relativos ao ano de 2011, e já após as descidas 

de preços mais acentuadas, situam os co-pagamentos médios por receita nos 11 euros (12,6 

euros no regime normal e 8,9 euros no regime especial)24. Para doentes crónicos ou doentes 

com várias co-morbilidades que têm mais do que uma receita prescrita por mês e que são 

normalmente os mais pobres, estes valores podem assumir uma proporção considerável do seu 

rendimento aumentando a probabilidade de não adesão primária. É por isso uma área que 

requer intervenção, quer ao nível do sistema de comparticipação quer ao nível dos preços. 

 

No sistema de comparticipação é fundamental começar-se a analisar o utente e o seu padrão de 

morbilidade de um modo integrado. Neste âmbito poderá ser importante a passagem de uma 

comparticipação em função do medicamento para uma comparticipação em função da doença 

ou do nível de morbilidade. Por exemplo, neste estudo identificou-se, que os anti-dislipidémicos 

apresentaram um grau de iniquidade na utilização superior ao obtido com os anti-hipertensores 

ou anti-diabéticos. As diferenças nos níveis de comparticipação, respectivamente 37%, 69% e 

90%, entre terapêuticas que frequentemente são prescritas concomitantemente podem não ser 

consistentes com uma abordagem da doença que se pretende cada vez mais integrada. A 

comparticipação em função da patologia poderia corrigir estas assimetrias. Embora possa 

permanecer um sistema de comparticipação com base no medicamento, para as áreas com 

maior impacto na morbilidade e mortalidade, como as doenças cardiovasculares, poder-se-ia 

iniciar de modo faseado a comparticipação por patologia. Neste âmbito, o desenvolvimento dos 

sistemas de prescrição e de registo de utente pode facilitar a implementação deste tipo de 

comparticipação, pois em função da patologia registada no sistema seria atribuído um nível de 

comparticipação. 

 

Para atenuar o peso da despesa privada nos indivíduos com maior carga da doença e que, por 

isso, têm de despender mais com medicamentos, seria igualmente importante a introdução de 

um limite máximo à despesa privada, à semelhança do que já acontece em alguns países 
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europeus25. Esse limite pode ser fixo como acontece em França ou indexado ao rendimento, 

como definido na Alemanha25. A limitação de encargos deveria abranger também os utentes 

beneficiários do REC pois mesmo para estes a totalidade dos medicamentos prescritos pode 

atingir valores elevados, devido às necessidades acrescidas da população abrangida. 

 

Por outro lado, seria importante reanalisar a própria abrangência do REC assim como avaliar a 

introdução de novas medidas que atenuem o peso da despesa privada nos grupos mais 

vulneráveis. De acordo com os resultados deste estudo, a protecção do REC não deveria cingir-se 

apenas aos que auferem menos do que o salário mínimo nacional, pois este regime apenas 

atenua o efeito da capacidade financeira na aquisição dos medicamentos não eliminando o 

efeito do co-pagamento. 

 

Actualmente o REC cobre cerca de 17% da população26. Os restantes 83% suportam todos os 

mesmos custos, independentemente do rendimento. Assim, quem aufere o salário mínimo ou 

ligeiramente acima tem o mesmo nível de despesa que quem está no escalão mais elevado de 

rendimentos. Sabendo-se que a carga da doença distribui-se desigualmente na população27, com 

uma maior concentração nos mais pobres, a despesa nos grupos de rendimento com salários 

idênticos ou ligeiramente superiores ao salário mínimo pode assumir um valor catastrófico no 

orçamento familiar. Isto pode induzir comportamentos de não adesão primária nos grupos de 

menor rendimento, o que é certamente promotor de iniquidades. Por este motivo, seria 

importante atenuar o esforço financeiro destes segmentos da população através de uma maior 

abrangência do regime especial de comparticipação que deveria, tendencialmente, ser indexado 

ao rendimento.  

 

Paralelamente, os resultados desta dissertação demonstram que um nível de co-pagamentos 

mais elevado está associado a uma maior probabilidade de não adesão primária. Por 

conseguinte, o valor da implementação de co-pagamento pode estar a impedir a aquisição dos 

medicamentos considerados essenciais. De facto, o segmento da população que tem capacidade 

para distinguir medicamentos não essenciais dos essenciais provavelmente não é o mesmo 

segmento populacional que não adquire os medicamentos por não conseguir suportar os custos 

dos mesmos. Deste modo, ao invés de actuar na procura, através do aumento dos co-

pagamentos, seria importante actuar preferencialmente na oferta com medidas ao nível do 

preço dos medicamentos, conduzindo a uma maior adequação do preço ao valor do 

medicamento. Convém realçar que se é certo que os preços dos medicamentos genéricos 
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apresentaram um decréscimo acentuado, o mesmo não se verificou com os medicamentos não 

genéricos28, existindo por isso ainda um potencial para adequar os preços ao rendimento da 

população portuguesa. 

 

Por último, é de referir que a monitorização do financiamento público dos medicamentos 

assume, indubitavelmente, particular importância no contexto actual de crise económica e de 

restrições da despesa pública29. Deste modo dever-se-á assegurar que, no futuro, a 

implementação de medidas políticas tenha objectivos não só de eficiência mas também de 

equidade no sistema de saúde português. 

 

Prestação de Cuidados 

Na discussão sobre as dificuldades acesso aos medicamentos, embora o enfoque esteja mais no 

preço e na capacidade financeira dos utentes, os dados deste estudo demonstram que existe 

uma outra barreira que não deve ser minimizada - o acesso à prescrição médica – e que engloba 

tanto o acesso às consultas médicas como à prescrição. 

 

Apesar da melhoria do acesso às consultas médicas estar para além do âmbito desta tese, 

salienta-se que as iniquidades observadas na utilização de consultas reflectem-se, 

consequentemente, em diferenças no tratamento e no estado de saúde da população. Por este 

motivo, uma maior acessibilidade às consultas médicas nomeadamente à prescrição médica é 

essencial à obtenção da equidade no sector do medicamento. Tendo isto em consideração, uma 

das medidas que poderia ser equacionada consiste num aumento do período de tempo para as 

receitas renováveis, em áreas terapêuticas de cariz crónico em doentes estabilizados e sem 

necessidades especiais de monitorização. Por outro lado, dever-se-á avaliar o valor da taxa 

moderadora para renovação da terapêutica. Em 2013, o valor correspondente à consulta médica 

sem presença do utente era de 3 euros30. Pelo valor apresentado, esta taxa tem potencial para 

constituir uma barreira adicional ao acesso à prescrição assim como potenciar a auto-

medicação, uma vez que vários medicamentos genéricos apresentam preços de venda ao 

público inferiores ao valor da taxa moderadora. A auto-medicação em situações que requerem 

acompanhamento médico, mesmo que seja a continuação de uma terapêutica inicialmente 

prescrita por um médico, é um problema de saúde pública com implicações nos resultados em 

saúde. Adicionalmente, não permite o seguimento adequado da terapêutica do utente ao nível 

dos registos clínicos. 
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Ao nível do sector dos medicamentos, considera-se também importante uma maior promoção 

dos medicamentos genéricos. Isto porque a prescrição e aquisição destes medicamentos 

promove, teoricamente, a acessibilidade económica, tendo em consideração que são 

medicamentos com igual composição mas mais baratos que os medicamentos de referência. No 

entanto, os resultados do estudo sobre a não adesão primária não suportam este racional. Por 

este motivo, será importante reforçar a confiança junto de médicos e utentes na qualidade e 

eficácia destes medicamentos. Este papel deve ser assegurado pelo Ministério da Saúde e, em 

particular, pelo INFARMED, quer através de campanhas de informação aos utentes quer por uma 

maior actuação e divulgação de informação ao nível do controlo de qualidade destes 

medicamentos. 

Outra medida na área da prestação de cuidados que deve ser reanalisada à luz dos resultados 

obtidos é a política de transferência de MSRM para MNSRM. Este tipo de medidas pode 

apresentar a vantagem de aumentar o acesso à terapêutica em patologias de menor relevância 

que não carecem de um aconselhamento médico, evitando também uma utilização 

desnecessária dos serviços de saúde. Contudo, devem ser implementadas tendo em 

consideração o contexto social da população. Como vimos neste estudo, o valor da iniquidade na 

utilização de MNSRM foi bastante elevado, o que reflecte provavelmente as desigualdades no 

nível económico e educacional e, consequentemente, na capacidade de fazer a auto-gestão da 

doença. Actualmente, o valor do índice de iniquidade pode ainda ser superior uma vez que a 

passagem destes medicamentos para os locais de venda de MNSRM (fora das farmácias) não foi 

acompanhada pela esperada descida de preços31. Neste âmbito será importante disponibilizar à 

população mais informação sobre este tipo de medicamentos e sobre as patologias onde podem 

ser utilizados, assim como assegurar que os preços são suportáveis pela população, uma vez que 

estes medicamentos não são comparticipados. Este facto é particularmente importante uma vez 

que a política de promoção do mercado dos MNSRM continua activa e, recentemente, 

substanciou-se numa alteração ao Estatuto do Medicamento32. Nesta alteração foi criada uma 

subcategoria de MNSRM que, atendendo ao seu perfil de segurança ou às suas indicações, 

apenas devem ser dispensados em farmácias.  

 

Profissionais de saúde 

O acto de prescrição de medicamentos no momento da consulta é, de acordo com os resultados 

deste estudo, uma área que requer uma intervenção num contexto de prossecução da equidade 

na utilização dos medicamentos.  
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Primeiro, porque podem existir, para o mesmo diagnóstico, critérios subjectivos com base no 

estatuto socioeconómico do indivíduo e que condicionam a prescrição. Por conseguinte, deve 

existir um maior esforço para uniformização dos critérios de prescrição através da definição e 

implementação activa de normas de orientação clínica.  

 

Segundo, porque os dados deste estudo indicam a necessidade de melhorar a comunicação 

entre médico e utente no momento da consulta, em particular com aqueles que apresentem 

uma menor literacia em saúde. A assimetria de informação entre médicos e utentes difere, 

provavelmente, com o nível socioeconómico: indivíduos com nível socioeconómico mais elevado 

têm provavelmente maior literacia em saúde e um acesso mais facilitado à informação, 

existindo, nestes casos, uma menor assimetria no conhecimento entre médico e utente. Este 

facto pode permitir uma melhor comunicação com o médico e facilitar não só o diagnóstico mas 

a prescrição do tratamento mais adequado. Ou seja, o rendimento assim como o nível 

educacional estão não só associados a uma melhor condição financeira mas também a uma 

maior capacidade do indivíduo em se orientar dentro do sistema de prestação, podendo assim 

aumentar a iniquidade. 

 

 A comunicação é também importante para que o médico possa transmitir ao utente, de um 

modo efectivo, as consequências da não utilização dos medicamentos prescritos. Nesta 

dissertação observaram-se diferenças no grau de iniquidade e na não adesão primária entre 

classes terapêuticas, as quais não parecem ser totalmente explicadas pelas diferenças nos 

valores dos co-pagamentos. Deste modo, é importante reforçar o benefício da utilização dos 

medicamentos, especialmente quando estes não são perceptíveis no imediato. 

 

Os resultados desta dissertação reforçam o facto de que a prescrição da receita médica não deve 

ser encarada como o acto que termina a consulta mas sim como o início do processo 

terapêutico. Por este motivo requer uma atenção reforçada por parte do médico de modo a 

assegurar-se que o utente entende a importância e o modo de administração dos medicamentos 

prescritos, particularmente em tratamentos crónicos, assim como tem a capacidade financeira 

para suportar os custos dos mesmos.  

 

Esta mesma preocupação deve existir ao nível dos farmacêuticos uma vez que a taxa de não 

adesão primária observada é bastante elevada. Se nos utentes que não chegam a deslocar-se à 

farmácia o farmacêutico não pode intervir com facilidade, naqueles que aviam apenas uma 
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parte dos medicamentos prescritos existe potencial para intervenção. Deste modo, deve ser 

dada uma maior atenção aos motivos que conduzem à não aquisição de determinados 

medicamentos e posterior intervenção. Esta intervenção pode passar pela sugestão, sempre que 

possível, de dispensa de medicamentos genéricos, quando o motivo da não aquisição é 

financeiro ou pela explicação dos benefícios da utilização se a não aquisição estiver associada a 

uma preferência do utente pela não utilização do medicamento. Neste âmbito, a intervenção de 

outros profissionais como enfermeiros ou assistentes sociais é também importante na detecção 

e encaminhamento de situações de não adesão à terapêutica. 

 

 

Produção e gestão de informação  

Para além das implicações ao nível do sistema de prestação e de financiamento, o 

desenvolvimento deste estudo tem importância ao nível dos sistemas de informação sobre 

medicamentos. A melhoria da qualidade e maior utilização desta informação tem implicações 

óbvias ao nível da investigação, da prestação de cuidados e do delineamento e monitorização 

das políticas de saúde.  

 

Quanto às fontes utilizadas nesta dissertação, refere-se que apresentaram vantagens mas 

também algumas limitações para a análise da equidade na utilização de medicamentos, as quais 

já foram referidas ao longo deste trabalho. No entanto, considera-se que algumas destas 

limitações são modificáveis desde que na construção das bases sejam contemplados alguns 

critérios adicionais. 

 

No INS considera-se importante que as questões relativas à utilização dos medicamentos 

permitam a obtenção de informação mais específica sobre o tipo de medicamentos utilizados e a 

duração da utilização. Se considerarmos que, actualmente, existem questões sobre a utilização 

em duas áreas distintas do inquérito, com uma quase duplicação da informação, seria preferível 

ter mais questões num só capítulo, que permitissem aferir com maior rigor o tipo de 

medicamentos utilizados. Seria igualmente importante obter mais informação sobre outros 

comportamentos relacionados com os medicamentos. Por exemplo, em inquéritos de saúde, 

realizados noutros países33,34, a não aquisição dos medicamentos devido aos custos dos 

medicamentos prescritos é uma questão frequentemente colocada e que permite 

complementar a abordagem da não adesão primária e o estudo da equidade. 
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No que se refere às bases de dados de prescrição e dispensa de medicamentos constata-se que 

apresentam um volume de informação muito precisa relativamente às características dos 

medicamentos prescritos e aos medicamentos dispensados, mas não disponibilizam informação 

que permita uma caracterização socioeconómica, a qual é essencial na avaliação da equidade. 

Neste âmbito seria importante que fosse recolhida e disponibilizada, para fins de investigação e 

de apoio à decisão, dados sobre o nível educacional e estatuto ocupacional nos sistemas de 

informação em saúde. 

 

Salienta-se ainda que as três bases utilizadas nesta dissertação disponibilizam informação sobre 

prescrição e utilização em meio ambulatório. Apesar da informação em meio hospitalar estar 

numa fase mais incipiente, é importante melhorar a sua abrangência e validade, pois tanto o 

investimento em recursos públicos com medicamentos como a utilização podem transmitir 

resultados diferentes dos verificados em meio ambulatório. É, de facto, na área hospitalar que a 

despesa pública com medicamentos mais tem crescido nos últimos anos e importa saber se 

esses recursos crescentes são distribuídos de modo equitativo na população atendida nos 

hospitais. 

 

Ao nível da prestação de cuidados, o cruzamento da prescrição com a dispensa de 

medicamentos, através de bases electrónicas, pode ser útil à prática médica. Este facto assume 

especial importância no acompanhamento terapêutico dos doentes, possibilitando a 

intervenção precoce dos profissionais de saúde em casos de não adesão primária. 

 

Por fim, ao nível do delineamento de medidas políticas refere-se que os trabalhos realizados 

podem ser adaptados para prever o impacto de alterações no financiamento no comportamento 

de não adesão primária ou na equidade na utilização, através de simulações nos modelos 

desenvolvidos. Deste modo assegura-se que no delineamento de alterações à política do 

medicamento são tidos em consideração os potenciais efeitos das medidas na não aquisição e 

iniquidade na utilização de medicamentos. 

 

Este facto é particularmente importante pois a própria Organização Mundial de Saúde (OMS) 

refere que o Plano Nacional de Saúde 2004–201035 não direccionou a atenção ao modo como a 

saúde se distribui na população. Por conseguinte, a OMS sugere36 que Portugal deve conduzir 

uma análise abrangente aos determinantes sociais da saúde e às desigualdades em saúde assim 
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como desenvolver sistemas de informação que permitam a monitorização sistemática da 

equidade em saúde. 

 

Investigação futura 

 

Este estudo acrescentou conhecimento na área da equidade na utilização de medicamentos e 

em alguns factores explicativos, como a não aquisição dos medicamentos. Contudo, nos vários 

capítulos foram identificadas questões que devem ser aprofundadas e que interessa abordar em 

investigações futuras, complementando, em alguns casos, a abordagem quantitativa com a 

abordagem qualitativa.  

 

A primeira linha de investigação consiste no aprofundamento do conhecimento do processo de 

tomada de decisão da prescrição médica. A este respeito é importante perceber se o acto de 

prescrição médica é influenciado, para além da necessidade, por características dos utentes 

nomeadamente pelo seu nível socioeconómico ou características demográficas. Para além do 

facto de na literatura revista terem sido identificados dois estudos37,38 em que o rendimento 

teve influência no acto de prescrição, o pressuposto assumido na maioria dos estudos de que as 

variáveis demográficas correspondem a variáveis de necessidade pode também ocultar 

iniquidades decorrentes da idade e género da população. Estas áreas requerem 

indubitavelmente um maior aprofundamento, eventualmente com a aplicação de métodos 

qualitativos para além dos quantitativos, que permitam obter um conhecimento mais 

aprofundado sobre o processo de decisão médica. 

 

A segunda linha de investigação que devia ser prosseguida refere-se ao processo de não adesão 

primária. Neste âmbito seria importante aprofundar quais os factores que conduzem a esse 

comportamento. Os resultados deste estudo demonstram que o processo de decisão é 

complexo e depende não só do valor do co-pagamento mas também do tipo de medicamento 

ou de outras características como o sexo. Para intervenções efectivas é necessário compreender 

melhor os comportamentos subjacentes à aquisição e utilização dos medicamentos prescritos. O 

utente não adquire os medicamentos prescritos por falta de capacidade financeira, porque 

considera que o medicamento não lhe aporta benefício, por ambos os mecanismos ou por 

outros factores?  
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A terceira linha consiste na identificação das consequências em termos de resultados de saúde 

que advém da iniquidade na utilização de medicamentos. Esta relação ainda não foi explorada 

mas com o desenvolvimento dos sistemas de informação no sector da saúde poderá ser uma 

linha de investigação a ser seguida. A integração dos dados individuais de prescrição utilização 

de serviços de saúde e resultados em saúde pode permitir o desenvolvimento de investigação 

sobre equidade, desde que nas bases existam também variáveis que caracterizem 

socioeconomicamente o utente. 

 

Na conclusão desta dissertação, mas não desta linha de investigação que se considera 

importante continuar a aprofundar, salienta-se que a iniquidade na utilização e na distribuição 

dos recursos públicos com medicamentos observada neste estudo, assim como a elevada taxa 

de não adesão primária aos medicamentos, constitui um importante problema de saúde pública 

em Portugal, por ser evitável e pelas consequências, prováveis, na equidade em saúde na 

população portuguesa. Com esta dissertação identificou-se que a iniquidade está associada a 

dificuldades no acesso ao médico e na aquisição de medicamentos, entre outros factores onde é 

possível intervir. É, no entanto, essencial desenvolver mais investigação, aprofundar algumas das 

questões que ficaram aqui expostas e avaliar as consequências no estado de saúde da não 

utilização dos medicamentos. 
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