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RESUMO 

Os gastos com a saúde, em Portugal, como nos países da União Europeia e da OCDE, 

têm crescido a um ritmo superior ao do crescimento económico, assumindo uma 

importância crescente face ao PIB. Entre estes factores surge a velocidade da 

introdução da inovação e dos desenvolvimentos tecnológicos dos domínios do 

diagnóstico e da terapêutica.  

Uma das mais difíceis e importantes questões para as políticas de saúde é a relação 

entre a saúde e os gastos com a prestação de cuidados de saúde. Estudos recentes 

sugerem que os cuidados de saúde ocupam um papel importante na melhoria da 

saúde da população, e que os recentes avanços tecnológicos são custo-efectivos 

aceites na generalidade por cada ano de vida ganho. 

Este trabalho visa estudar a influência que o financiamento e o estatuto jurídico 

hospitalar têm na introdução e adopção de novas tecnologias em saúde. Para isso, 

além da revisão bibliográfica, foi realizada uma análise a uma base de dados, cujos 

elementos se cingem a pacientes com doenças cardiovasculares atendidos num dos 

hospitais do Serviço Nacional de Saúde, entre 2000 e 2006. 

 

Palavras-chave: sistema de pagamento prospectivo; Grupos de Diagnóstico 

Homogéneo (GDH); estatuto jurídico hospitalar; avaliação de tecnologias da saúde; 

doenças cardiovasculares. 
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ABSTRACT 

Health expenditures in Portugal, as in EU countries and in the OECD, have developed at 

a higher rate than economic growth, assuming an increasing importance to the GDP. 

Among these factors appears the speed of the introduction of innovation and 

technological development in diagnosis and therapy areas. 

One of the most difficult and most important questions for health policy is the 

relationship of health to health care spending. Studies now suggest that medical care 

has played an important role in improving the health of the population, and recent 

technical advances are cost-effective at generally accepted values of an added year of 

life. 

This work aims to study the influence that the prospective payment and the hospital’s 

legal status have in introduction and adoption of new technologies in health. For this, 

besides the literature review, an analysis was made to a database, whose elements are 

confined to patients with cardiovascular disease treated in the hospitals of the 

National Health System, between 2000 and 2006. 

 

Keywords: prospective payment system; Diagnoses-Related Groups (DRG); hospital 

status; healthcare technology assessment; cardiovascular diseases. 
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I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

Health is a state of complete physical, mental and social well-being  

and not merely the absence of disease or infirmity. 

World Health Organization 

 
O sistema de saúde português, em simultâneo com os seus congéneres europeus, tem-

se confrontado com problemas de sustentabilidade financeira a médio prazo. Uma das 

consequências mais graves desta situação é a possibilidade de, no futuro, este não ser 

financeiramente suportável, a não ser que sejam tomadas novas medidas que 

conduzam a um abrandamento do ritmo de crescimento da despesa pública com a 

saúde ou ao aumento da receita (CAMPOS, 2007).  

Em Portugal, desde os anos 70, a proporção do PIB destinado à saúde mais do que 

duplicou (ODCE, 2007). De acordo com os dados mais recentes da Conta Satélite da 

Saúde, o total da despesa em saúde aumentou 2,3% em 2006 (5,4% em 2005), em 

valor, representando 9,5% do PIB. Em 2007, o ritmo de crescimento da despesa 

corrente em saúde voltou a dilatar-se, estimando-se que tenha atingido os 3,5% 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, 2008). Comparativamente, na média da União 

Europeia a 15 verificou-se que, entre 1990 e 2004, o peso dos gastos com a saúde em 

relação aos gastos totais tendeu a diminuir 1,3%, ao passo que em Portugal a 

proporção desses mesmos gastou cresceu 6,4%, numa tendência inversa à da média da 

União Europeia. 

Várias explicações têm sido apontadas para o crescimento real destes gastos e 

consequente ritmo de crescimento, como sendo: o incremento do PIB, o 

envelhecimento da população, o ritmo da inovação e desenvolvimento tecnológico 

(com custos tendencialmente crescentes); e, por fim, as formas de organização da 

prestação de cuidados e respectivo financiamento, bem como a cobertura da 

população e a universalidade do acesso (COMISSÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DO 

FINANCIAMENTO DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE, 2007). 

Ainda de acordo com este relatório, os factores justificativos do aumento da despesa 

com saúde não coincidem na totalidade com os que evidenciam os níveis de despesa. 

A importância do crescimento económico e da inovação tecnológica parece 
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considerável na explicação do crescimento da despesa com saúde, mas o 

envelhecimento da população e os factores institucionais dos sistemas de saúde 

apresentam importância relativa menor e variável ao longo dos períodos analisados e 

por país (BARROS, 1998 e OKUNADE et al., 2004). Assim, e de acordo com BARROS 

(2006) citado pela COMISSÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DO FINANCIAMENTO DO 

SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE (2007), “a quantificação destes efeitos para Portugal no 

período 1990-2003 atribui ao efeito de crescimento do PIB uma fracção de 46,5% do 

crescimento total das despesas per capita em saúde, ao efeito de preço relativo 

(diferencial de inflação da saúde face ao resto da economia) uma quota-parte de 

26,3%, ao envelhecimento uma responsabilidade por 10,1% e, finalmente, ao 

progresso tecnológico uma contribuição de 17,1%”. 

Na verdade, a inovação aparece como uma importante peça no progresso médico, 

contribuindo de forma significativa para a melhoria da saúde pública. Num estudo 

realizado por CUTLER e MCCLELLAN (2001), onde se discutiu a associação entre as 

mudanças específicas de tratamento e as taxas de mortalidade nos ataques cardíacos 

concluiu-se que cerca de setenta por cento da sobrevida é um resultado das mudanças 

tecnológicas, sendo que estas têm permitido não só actuar no tratamento dos ataques 

cardíacos, mas também na detecção precoce dos mesmos, essencialmente quando 

está em causa a existência de factores de risco como, por exemplo, o tabagismo. Ainda 

assim, mesmo com uma redução de trinta por cento dos benefícios, a mudança 

tecnológica continuaria a ser profícua em relação aos custos associados. Por outro 

lado, em média, os aumentos de despesas com a saúde, como resultado dos avanços 

nos tratamentos médicos têm assumido valores razoáveis. Por exemplo, num estudo 

de CUTLER et al. citado por KAISER FAMILY FOUNDATION (2007) constatou que de 

1960 a 2000, a esperança média de vida aumentou sete anos, sendo que desses, três 

anos e meio são atribuíveis a melhorias nos cuidados de saúde.  

Nos escassos estudos realizados na área da introdução e difusão de novas tecnologias 

é defendido que um dos possíveis factores que podem influenciar o mercado 

tecnológico é a política de avaliação tecnológica. Se a regulação tecnológica estimular 

a inovação em saúde, então esta trará profundas implicações para as metas 
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estipuladas pela política de saúde e na escolha dos instrumentos utilizados para a sua 

concretização. Por outro lado, a ideia de que os diferentes sistemas de pagamento dos 

prestadores podem conduzir à adopção de diferentes tipos de tecnologia tem sido 

amplamente defendido na literatura existente (MIRALDO, 2007).  

É neste sentido que nos propomos estudar de que forma os incentivos financeiros 

influenciam a introdução e a difusão de novas tecnologias em saúde, centrando-nos 

nos novos procedimentos e dispositivos médicos para doenças cardiovasculares (DCV). 

De facto, em Portugal, a introdução de novos dispositivos médicos ainda não requer 

estudos de avaliação económica (ao contrário do que acontece com os medicamentos) 

tendo, por isso, a avaliação económica pouco peso enquanto elemento de regulação, 

ao contrário do que supomos ser o caso com as formas de pagamento dos 

prestadores. 

Neste seguimento, deu-se prioridade, à análise da influência do financiamento e do 

estatuto jurídico hospitalar na introdução das novas tecnologias. De facto, as despesas 

com internamentos representavam 33,4% das despesas totais em saúde em 2005, ou 

seja, a maior componente das despesas em Portugal (BARROS e SIMÕES, 2007).  

Como já foi referido, as despesas em saúde têm sofrido aumentos exponenciais ao 

longo das últimas décadas. Por isso, a partir dos anos setenta, com o abrandamento do 

crescimento económico, os governos da maioria dos países da OCDE iniciaram a 

procura de alternativas aos pagamentos retrospectivos1

                                                 
1 “As vantagens do pagamento baseado no acto e de forma retrospectiva estão na liberdade conseguida 
e na maior continuidade nos cuidados. A desvantagem é que o pagamento baseado no acto é um 
sistema "aberto no fim" que oferece aos prestadores um cheque em branco para encorajar a procura se 
estes o quiserem. Quem decide quanto se gasta sabe que haverá sempre cobertura financeira para as 
suas decisões” (BARROS e GOMES, 2002). 

, de forma a limitar o 

desmesurado aumento da despesa que se vinha a sentir. No início da década seguinte 

foram surgindo alguns programas alternativos, os quais foram denominados de 

pagamentos prospectivos. Estes resumem-se a formas de pagamento onde os valores 

de reembolso são definidos à priori, antes de os cuidados de saúde serem prestados, 

incorrendo os hospitais numa maior responsabilidade financeira.  
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No entanto, só em 1987 se iniciaram as experiências para a implementação de um 

modelo de pagamento prospectivo aos hospitais, tendo como principal característica a 

valorização da actividade esperada do hospital. Os GDH apareceram então como uma 

concretização deste sistema de financiamento. Na década de noventa, em resultado 

da intensiva investigação, principia-se a implementação de um modelo de distribuição 

de recursos para o internamento hospitalar, através do qual os orçamentos 

hospitalares são determinados, em parte, mediante a produção calculada por GDH 

(BARROS e GOMES, 2002). Em 1997, a proporção do financiamento por GDH era de 

10%, atingindo os 50% em 2002. 

No entanto, esta iniciativa não teve um impacto suficiente para desviar as despesas 

com a saúde do vermelho. Os problemas com a eficiência na afectação dos recursos, a 

falta de produtividade sistémica, o crescimento exponencial da despesa e a crescente 

insatisfação dos utentes pelos níveis de prestação hospitalar pediam uma mudança 

iminente na gestão da saúde. Não se solicitava agora uma mudança no sistema de 

financiamento, mas sim uma alteração gestionária. Surgia então a necessidade de 

transformar a gestão hospitalar numa gestão empresarial de forma a que o problema 

da eficiência fosse resolvido num curto espaço de tempo (RIBEIRO, 2004). Assim, em 

2003, trinta e quatro hospitais portugueses foram transformados em trinta e um 

hospitais SA. Apesar de tudo, as críticas a esta nova gestão não tardaram em aparecer, 

tendo-se, em 2005, alterado o estatuto jurídico dos hospitais para hospitais EPE, 

mantendo-se estes sujeitos à tutela e superintendência do Ministério da Saúde, com 

uma gestão privada e financiamento público. 

Neste seguimento, a tendência actual tem sido reformar o sistema de saúde através da 

adopção de sistemas de financiamento e de tipos de gestão que permitam a redução 

das despesas em saúde, associadas a um aumento da eficiência na prestação de 

cuidados. Assim, a decisão da introdução e adopção de novas tecnologias poder-se-á 

apresentar como um paradoxo para os decisores em saúde, que se vêem confrontados 

com a necessidade de conter os custos e com a indispensabilidade de inovar.  

Perante esta complexidade, com este estudo pretende-se perceber a existência de 

alguma influência entre o financiamento e o estatuto jurídico hospitalar na introdução 
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e adopção de novas tecnologias em saúde. Colocam-se assim questões como: qual a 

melhor forma de financiar o sistema de saúde e consequentemente as novas 

tecnologias?; qual o estatuto jurídico mais adequado para a contenção de custos, 

tendo em conta a importância que as novas tecnologias representam nos cuidados de 

saúde actualmente? 

 

De acordo com a KAISER FAMILY FOUNDATION (2007), como as condições médicas e 

tecnológicas divergem substancialmente de doença para doença, a abordagem global 

não conseguiria produzir estimativas concretas da importância das mudanças 

tecnológicas para as despesas na prestação de cuidados médicos. Decidimos assim, 

incidir este estudo sobre uma condição médica especial: as DCV, por estas se 

apresentarem como a principal causa de morte na maioria dos países desenvolvidos, 

ocupando a área cardiovascular um lugar cimeiro no desenvolvimento de novas 

tecnologias nos últimos vinte anos. Na década de setenta foram introduzidas as 

unidades de terapia cardíaca, tendo sido a lidocaína utilizada para gerir os batimentos 

cardíacos irregulares e os beta-bloqueantes para diminuir a pressão arterial nas 

primeiras três horas após um ataque cardíaco. Os anti-plaquetários passaram a ser 

amplamente utilizados e a cirurgia coronária tornou-se numa das intervenções mais 

prevalentes neste contexto. Na década de oitenta, os agentes anti-plaqueários 

passaram a ser usados após o ataque cardíaco para prevenir recorrências, a terapia 

com beta-bloqueantes evoluiu de uma terapia de curto prazo usada imediatamente 

após um ataque cardíaco para uma terapia de manutenção, e a angioplastia tornou-se 

num procedimento regular em doentes estáveis após ataque cardíaco. Na década 

seguinte foram introduzidos medicamentos mais eficazes para inibir a formação de 

coágulos, a angioplastia passou a ser utilizada para tratamento e a revascularização 

com stents para manter os vasos sanguíneos abertos; os programas de reabilitação 

cardíaca foram aplicados precocemente, e os cardio-desfibrilhadores implantáveis 

passaram a ser utilizados em pacientes com batimentos cardíacos irregulares. Por fim, 

em 2000, ficaram disponíveis testes mais eficazes no diagnóstico de ataque cardíaco, a 

utilização de stents com fármaco passou a ser regular e foram desenvolvidas novas 

estratégias na utilização de medicamentos (aspirina, inibidores da enzima conversora 
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de angiotensina, beta-bloqueadores e estatinas) para a gestão de ataques cardíacos a 

longo prazo e de pacientes com elevado potencial de ataque cardíaco. Com estas 

mudanças tecnológicas, entre 1980 e 2000, a mortalidade geral de ataque cardíaco nos 

Estados Unidos da América caiu quase para metade, passando de 345,2 para 186 por 

cada 100.000 pessoas (KAISER FAMILY FOUNDATION, 2007). Em Portugal, a 

mortalidade por DCV também tem decrescido de forma substancial, de 36% entre 

1980 e 2002, atingindo um valor de 261,8 por cada 100.000 pessoas (WHO, 2004), 

embora nenhum estudo tenha sido encontrado que relacione este decréscimo com a 

inovação tecnológico.  

Ao longo do primeiro capítulo veremos o impacto e as características dos pagamentos 

prospectivos, neste caso dos GDH, no financiamento hospitalar. No ponto 1, 

abordamos os GDH como um sistema prospectivo, tendo em conta a sua evolução 

histórica e a sua importância no financiamento hospitalar, num contexto internacional. 

Como se poderá perceber ao longo do ponto citado anteriormente, os GDH sofreram 

diversas mutações desde a sua criação, adaptando-se aos sistemas de saúde do país 

adoptante. Neste sentido, sentiu-se necessidade de fazer uma pequena descrição dos 

GDH em Portugal, tendo em conta as suas características específicas, vantagens e 

desvantagens apresentadas por alguns autores. No ponto 2 tentar-se-á reproduzir o 

impacto que os sistemas prospectivos têm na introdução e difusão das tecnologias, 

recorrendo-se, em alguns momentos, devido à falta de literatura, a casos práticos de 

forma a consolidar as ideias desenvolvidas. Ainda neste ponto, serão abordadas as 

características principais de cada estatuto jurídico hospitalar, desde os SPA, aos SA e 

EPE, passando pelos princípios regentes, objectivos e resultados de cada um.  

A adopção de novas tecnologias é geralmente o início de um longo processo de 

redesenhar a inovação com base em feedbacks obtidos antecipadamente. Posto isto, e 

considerando a importância da avaliação económica, no ponto 3 é definido o conceito 

de avaliação económica, centrado nas novas tecnologias da saúde, evidenciando a 

importância da existência de agências nacionais responsáveis por este tipo de 

avaliação. No entanto, e como já foi referido, é de conhecimento geral que em 

Portugal a avaliação económica assume grande importância quando se trata de 

medicamentos; relativamente a dispositivos, equipamentos e procedimentos, essa 
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mesma avaliação tem ainda pouca tradição, surgindo daí o interesse deste estudo. 

Neste sentido, será interessante abordar de igual modo a forma como as novas 

tecnologias são introduzidas, dando especial ênfase aos trâmites que lhe são impostos 

e à avaliação a que é sujeita, tentando perceber se o pagamento prospectivo limita, de 

forma directa ou indirecta as novas tecnologias, cumprindo o papel da avaliação 

económica neste âmbito. 

Encerramos este capítulo com o impacto do financiamento e estatuto jurídico 

hospitalar na introdução de novas tecnologias nas DCV, passando pela evolução dos 

tratamentos às novas tecnologias existentes no tratamento das DCV. Por fim, será feita 

uma comparação entre os Estados Unidos da América e Portugal no que respeita a 

evolução do pagamento por GDH no uso de stents. 

No Capítulo III pretende-se fazer uma descrição da problemática a da metodologia a 

aplicar ao longo do estudo, definindo-se igualmente os seus objectivos, as hipóteses de 

investigação e a recolha e tratamento de dados, com a definição das variáveis. 

No Capítulo IV, numa primeira análise, e mediante a exploração de uma base de dados 

portuguesa, serão apresentados resultados coincidentes com as perguntas de hipótese 

colocadas no capítulo anterior. Nesta fase tentar-se-á perceber, através de uma breve 

análise estatística, se existe, de facto, alguma relação entre o pagamento prospectivo 

por GDH e o estatuto jurídico2

O último capítulo destina-se às considerações finais. 

 hospitalar nos procedimentos cardiovascular com a 

introdução de novas tecnologias em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Hospitais EPE, SA e SPA. 
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II. ENQUADRAMENTO TEÓRICO: 
 

1. PAGAMENTO PROSPECTIVO POR GRUPOS DE DIAGNÓSTICO HOMOGÉNEO 

Based on experience from other countries such as the United States, it was expected  

that implementation of this system would result in more efficient hospital  

resource utilisation and a more equitable distribution of hospital budget. 

Vânia Sena e Clara Dismuke (1998) 

 

Os GDH são um sistema de classificação de doentes3

O desenho e desenvolvimento dos GDH começaram, no final da década de 60, na 

Universidade de Yale, nos Estados Unidos da América, através do Professor Robert 

Fetter e o Professor John Thompson. Este sistema de classificação de doentes tinha a 

finalidade de servir como apoio a um programa de revisão da utilização com base em 

tempos médios de internamento, mas também como uma ferramenta para 

monitorizar a utilização dos serviços no hospital (URBANO e BENTES, 1990). A 

primeira aplicação em larga escala deste sistema ocorreu no estado de Nova Jérsia, 

nos Estados Unidos da América na década seguinte, erguendo-se como a base de um 

sistema de pagamento prospectivo. Neste sentido, o peso do GDH é estabelecido 

previamente, antes dos cuidados de saúde serem prestados, criando-se assim um 

incentivo económico no sentido de atingir uma maior eficiência. Assim, o hospital 

terá máximo interesse em controlar os seus custos, uma vez que, quanto menores 

forem, maior será a taxa de “lucro” que obtém, acrescentando o facto de que ao 

ultrapassar o peso estipulado geram-se perdas. 

, originalmente criado como um 

meio para relacionar o tipo de doentes tratados num hospital com os custos 

ocorridos nesse mesmo hospital com o tratamento desses doentes. 

Desde a sua formação, os GDH foram alvo de diversas mutações ao longo dos 

tempos, tendo, no entanto, sempre por base as principais características que os 

originaram. O seu núcleo forte estabelecia-se nas seguintes premissas: pacientes com 

doenças similares receberiam tratamentos sensivelmente idênticos 

                                                 
3 Entre os mais importantes salientam-se, para além dos GDH, o DS, os PMC, o APACHE, o CSI e o 
MEDISGROUPS. 
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independentemente do estabelecimento em que fossem acolhidos, já que, estes 

requereriam padrões semelhantes de recursos. Assim, poder-se-ia facilmente fazer a 

sua mensuração, comparação e catalogação.  

No início da década de 80, os GDH passaram a ser utilizados como base do 

pagamento prospectivo no internamento hospitalar para a Medicare4

Além dos Estados Unidos da América, dezasseis países europeus utilizam os GDH 

como o sistema de financiamento hospitalar, podendo estes encontrarem-se na sua 

versão pura, ou em versões modificadas ou revistas. De entre estes países destacam-

se Espanha, França, Reino Unido, Itália, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suécia, Irlanda 

do Norte e Portugal. Fora das fronteiras europeias, destaca-se a sua utilização no 

Canadá e na Austrália, encontrando-se o Japão a avaliar a adequação dos GDH às 

suas circunstâncias peculiares (VERTREES, 1998, citado por SANTANA, 2005). 

, tendo-se 

intensificado o interesse internacional, derivado essencialmente da sua aparente 

capacidade para controlar os gastos hospitalares (THORPE, 1987). 

A evolução dos GDH e da sua utilização como fonte de pagamento/ financiamento 

hospitalar representou o reconhecimento do papel fundamental que o case-mix5 de 

cada hospital representa na determinação dos custos. O principal intento dos GDH 

era o de relacionar o case-mix do hospital com a utilização de recursos e com os 

custos associados tidos pelo hospital. Assim, o case-mix dá uma indicação do tipo de 

patologias tratadas no hospital com o seu grau de severidade, de risco de morte, 

baixos prognósticos ou elevada necessidade de intervenção6

Para além destas aplicações (gestão de custos, do uso de recursos e financiamento), 

um sistema de classificação de doentes pode ser utilizado também como instrumento 

de informação e comparação das práticas hospitalares (por exemplo, poderão ser 

. Deste modo, permite 

relacionar as características dos doentes com a utilização de recursos, sendo claro 

que severidade e custos estão geralmente associados. 

                                                 
4 Medicare é um seguro de saúde norte-americano para pessoas com mais de 65 anos, ou para pessoas 
que, mesmo com idade inferior a tal sejam portadoras de deficiências, ou com insuficiência renal 
permanente, independentemente da idade. Para tal é necessário estar a residir nos Estados Unidos da 
América há mais de cinco anos, de forma legal. (DEPARTMENT OF HEALTH e HUMAN SERVICE, 2008) 
5 Ver Capítulo I, Subcapítulo 1.1. “Os GDH como sistema de financiamento hospitalar”  
6 Vide, Averill, R. (1998), ibidem, pp. 2. 
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comparadas a mortalidade ou a taxa de readmissões entre hospitais para um GDH 

em particular). Através destas comparações, será possível promover a melhoria 

contínua da qualidade dos projectos; comparar hospitais em termos de recursos e 

resultados-medidas; implementar e apoiar “áreas” críticas; gerir modalidades de 

pagamento per-capita. 

 

1.1. 

De acordo com o estudo desenvolvido por DISMUKE e SENA (1999), na Europa, 

Portugal foi o primeiro país a implementar o pagamento prospectivo por GDH a nível 

nacional num contexto de orçamentar os cuidados hospitalares dos doentes 

internados. Este sistema foi implementado em 1997 como um instrumento de 

afectação dos orçamentos dos hospitais públicos do SNS, bem como um método de 

pagamento para os subsistemas e seguros privados (BARROS e SIMÕES, 2007). A 

adopção dos GDH marcou a transição de um sistema baseado em pagamentos 

retrospectivos para um novo estilo de financiamento centrado no pagamento 

prospectivo, onde o valor é estabelecido por caso, prospectivamente, por cada 

categoria de GDH, de acordo com o custo médio desse mesmo GDH. Desta forma, 

esperava-se que a implementação deste tipo de sistema viesse a resultar numa maior 

eficiência hospitalar ao nível da utilização de recursos e numa distribuição mais 

equitativa dos orçamentos hospitalares. No entanto, e para minimizar o potencial 

adverso impacto financeiro, o Ministro da Saúde introduziu gradualmente o uso do 

sistema de GDH para a distribuição (atribuição) orçamental, combinando o 

pagamento por case-mix com um sistema de reembolso de custos (DISMUKE e SENA, 

1999). 

Os GDH em Portugal 

Actualmente, os GDH podem-se caracterizar, de forma sucinta, como um conjunto de 

quadros clínicos, clinicamente relacionados, em número relativamente pequeno, 

homogéneo na sua composição (e noutros factores como idade e destino após alta) e 

com consumo de recursos médios equivalentes. A sua estrutura compreende de base 

características demográficas (idade e sexo), diagnósticas (diagnóstico principal e 

complicações) e terapêuticas (destino após alta). Pressupõe o agrupamento em GCD 
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com base na classificação de doença CID-9-MC e segmentada por tipo – médico e 

cirúrgico. A Portaria n.º 132/2009, de 30 de Janeiro enuncia as tabelas de GDH em 

vigor que englobam 876 GDH e 25 GCD7

A cada GDH está associado um peso relativo. Este reflecte a complexidade e o 

consumo de recursos. Por peso relativo entendemos ser o “coeficiente de 

ponderação que reflecte o custo esperado de tratar um doente típico desse GDH, 

expresso em termos relativos face ao custo médio do doente nacional, que tem, por 

definição, um coeficiente de ponderação de 1.0” (ACSS - Unidade Operacional de 

Financiamento e Contratualização, 2006). Para possibilitar a execução do sistema de 

distribuição dos custos disponíveis ao nível do serviço pelos respectivos custos por 

GDH é aplicada uma metodologia de recurso, com níveis de exactidão razoáveis 

(BENTES et al., 1991) — a utilização da matriz de Maryland. Com esta matriz faz-se a 

correspondência relativa, tendo em conta os padrões de utilização norte-americanos, 

entre os serviços prestados durante o episódio de internamento, atribuindo-lhes 

ponderações relativas que espelham os gastos por cada GDH (URBANO, BENTES E 

VERTREES (1993), citado por SANTANA (2005)). 

. Cada GDH é cirúrgico ou médico, tendo 

cada um, um peso médio relativo resultante da avaliação dos custos médios 

atribuídos. 

A produção do internamento hospitalar pode ser caracterizada pelo índice de case-

mix, o qual tem sido utilizado para referir uma inter-relação, ainda que distinta de um 

grupo de atributos dos doentes, que engloba a severidade da doença, o risco de 

morte, prognóstico, dificuldade do tratamento, necessidade de intervenção e a 

intensidade de recursos (AVERILL, et al., 1998). Este índice obtém-se através do 

cálculo do rácio entre os doentes equivalentes8

                                                 
7 Ver Anexo – I: Quadro I - Grandes Categorias Diagnósticas (GCD). 

 saídos, ponderados pelos 

coeficientes relativos dos respectivos GDH e o número total de doentes equivalentes 

saídos. Ao considerar os doentes equivalentes, é possível ter em conta situações em 

que os tempos de internamento (e, supõe-se, os custos) são muito elevados sem 

8 “Os doentes equivalentes, num dado GDH, correspondem aos episódios de internamento que se 
obtêm após a transformação dos dias de internamento dos episódios de duração excepcional e dos 
doentes transferidos de cada GDH, em episódios equivalentes aos episódios típicos ou normais do 
respectivo GDH” (INSTITUTO DE GESTÃO INFORMÁTICA E FINANCEIRA DA SAÚDE, 2007). 
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penalizar excessivamente o hospital. De acordo com BENTES et al. (1996), podemos 

calcular o montante atribuído ao internamento através da seguinte fórmula: 

Ih = (Nh * ICMh * PBh) + (XIh * d) 

 

De onde, 

Ih – financiamento do internamento do hospital h 

Nh – número estimado de doentes equivalentes do hospital h 

ICMh – índice de case-mix9

PBh – preço-base do hospital h 

 do hospital h 

XIh – número total de dias de internamento do hospital h, para além dos limiares 

máximos 

d – diária. 

 

A introdução do sistema por GDH nos hospitais portugueses apresentou-se como 

uma ferramenta para a gestão e financiamento tendo em linha de conta a criação de 

uma base de dados nacional com incorporação de dados clínicos e administrativos 

para auxílio na análise estatística, estudos epidemiológicos e uniformização de 

critérios com base em case-mix. Este sistema tornou também possível uniformizar os 

critérios de classificação de doentes em toda a rede pública hospitalar do SNS para 

doentes agudos, definir tabelas de preços para facturação a subsistemas e terceiros 

pagadores e pagar de forma mais objectiva e racional (ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

DOS SISTEMAS DE SAÚDE, sem data). Considerar a complexidade permite não só 

identificar os hospitais que tratam os doentes mais complexos (com informação 

sobre a distribuição de casos por hospital) como ajuda na associação aos resultados 

dos hospitais (que podem ser atribuídos às características da procura) (COSTA e 

LOPES, 2004).  

                                                 
9 “Coeficiente global de ponderação da produção que reflecte a relatividade de um hospital face aos 
outros, em termos da sua maior ou menor proporção de doentes com patologias complexas e, 
consequentemente, mais consumidoras de recursos. O ICM determina-se calculando o rácio entre o 
número de doentes equivalentes ponderados pelos pesos relativos dos respectivos GDH e o número 
total de doentes equivalentes” (INSTITUTO DE GESTÃO INFORMÁTICA E FINANCEIRA DA SAÚDE, 2007). 
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No que respeita a vantagens e desvantagens deste tipo de sistema de classificação 

são muitas e divergentes as opiniões que surgem. Para COSTA, C. (1994), os GDH 

“não constituem uma forma para se medir a produção do hospital: não estabelecem 

qualquer metodologia para a ponderação e comparação de produtos, constituindo, 

quanto muito, um sistema de classificação de identificação de produtos”. O autor 

sustenta a ideia de que os sistemas de classificação de doentes que privilegiam a 

mensuração da gravidade do estado do doente são preferíveis, enumerando algumas 

insuficiências dos GDH enquanto sistema de identificação de produtos. De entre elas, 

destacam-se: a determinação do consumo de recursos é exercida em termos de 

cuidados prestados; a duração do internamento não constitui uma variável correcta 

para se medir o consumo de recursos; é um sistema que não pode ser utilizado para 

efeitos de garantia de qualidade; que não apresenta significância clínica; que 

demonstra grande heterogeneidade na duração de internamento, apresentando 

comportamento distinto entre GDH médicos e cirúrgicos; e que manifesta 

neutralidade económica (não penaliza nem recompensa nenhum hospital pela 

actividade que desenvolve). Com opinião divergente, surgem URBANO E BENTES 

(1990), para os quais os GDH constituem um sistema de classificação de doentes que 

permite descrever, de forma operacional, os produtos de um hospital. Assim, para 

estes autores, é possível determinar os consumos de recursos, uma vez que, para o 

gestor é possível fazer o reconhecimento das características clínicas que influenciam 

o consumo de recursos hospitalares e para os médicos permite que estes tenham um 

conhecimento das consequências financeiras do tratamento dos doentes e, àqueles 

(URBANO e BENTES, 1990). 

Em suma, e de acordo com a Administração Central dos Sistemas de Saúde, os GDH 

são “um Sistema de Classificação de Doentes Internados em hospitais de agudos, em 

classes clinicamente coerentes e homogéneas, do ponto de vista de consumo de 

recursos. Estas classes são definidas a partir de um conjunto de variáveis que 

caracterizam, clinicamente, os doentes e que explicam os custos associados à sua 

estadia no hospital – diagnósticos, intervenções cirúrgicas e outros actos médicos 

relevantes” (ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DOS SISTEMAS DE SAÚDE, 2006). 
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2. O IMPACTO DO PAGAMENTO PROSPECTIVO E DA TIPOLOGIA HOSPITALAR SOBRE A 

INTRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA SAÚDE 

DRGs could be used in any hospital payment method, including retrospective  
cost-based reimbursement, but their importance in payment comes  

from their use as part of prospective per-case payment systems 
 (OFFICE OF TECHNOLOGY ASSESSMENT, 1983) 

 

2.1. 

Pouco se tem escrito e debatido acerca do impacto do pagamento prospectivo na 

introdução e difusão das novas tecnologias na saúde, quer em Portugal, quer no 

resto do mundo. Dentro destes destacam-se apenas os estudos de BECH et al. (2008), 

CUTLER e MCCLELLAN (1996), DISMUKE e SENA (1999), ROMEO, WAGNER e LEE 

(1984)  

Modelo de financiamento: Pagamento prospectivo 

Entende-se por novas tecnologias, a aplicação prática de conhecimento. No sector da 

saúde, pode incluir: medicamentos, dispositivos e equipamento; procedimentos 

médicos e cirúrgicos, sistemas de suporte e sistemas de organização e gestão (ROSS, 

2001). 

De acordo com este autor, o sistema de pagamento prospectivo foi implementado 

pela Medicare não só com o intuito de promover a eficiência na prestação dos 

serviços, mas também como protecção dos pagadores e beneficiários de tratamentos 

desnecessários e dispendiosos.  

Isto acontecia inicialmente por se estar perante um financiamento com um sistema 

retrospectivo, ou seja, quando o valor das despesas tidas pelo hospital era reposto 

sem qualquer tipo de critério, fazendo com que não existissem mecanismos para 

controlo das despesas, e o consequente desincentivo à eficiência, potenciação do 

aumento de despesas em saúde, e uma maior associação às preferências da oferta do 

que às necessidades dos consumidores. No entanto, apresentava algumas vantagens 

na sua utilização, como a neutralização económica, a minimização de conflitos entre 

as duas linhas de autoridade (médicos e gestores), evitava conflitos entre produção e 

qualidade.  
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Mediante um sistema de pagamento prospectivo, os hospitais tendem a adoptar 

novas tecnologias que lhe permitam reduzir os seus custos nos tratamentos dos 

doentes. No entanto, o pagamento prospectivo deve providenciar mecanismos para 

contabilizar os valores de novas tecnologias que melhoram a qualidade dos serviços, 

mesmo que estas ampliem os custos totais. 

Neste seguimento poder-se-á dizer que o sistema prospectivo, ao contrário do 

retrospectivo, apesar de contribuir para que os prestadores de saúde detenham os 

incentivos correctos na procura de eficiência, não está isento do aparecimento de 

outro tipo de distorções, nomeadamente em relação à redução da qualidade dos 

serviços prestados e à selecção adversa, onde os casos com problemas de saúde mais 

complicados podem ser rejeitados por apresentarem para os hospitais custos acima 

da média, gerando-se, desta forma, profundos problemas de acesso aos cuidados de 

saúde, colocando-se em causa a equidade no acesso e no tratamento. Este mesmo 

tipo de problema em relação à selecção adversa coloca-se em relação à possível 

selecção de especialidades pelos hospitais, podendo estes deixar de apostar nalguns 

cuidados de saúde que apresentem despesas mais avultadas para o hospital. Ainda 

neste sentido, há a salientar que, apresentando a maioria das novas tecnologias uma 

despesa acrescida para os hospitais associada a um elevado risco financeiro, o 

incentivo para a sua adopção é muito fraco. 

Existem diversas formas de proceder ao pagamento da actividade hospitalar: (a) 

pagamento baseado no acto; (b) Pagamento por diária; (c) Pagamento por caso 

clínico; (d) Pagamento por orçamento global; e, (e) Capitação. Esta descrição segue 

uma sequência que vai desde a unidade mais fina, e associada com um pagamento 

global retrospectivo, até uma unidade de pagamento bastante agregada e que surge 

como um pagamento prospectivo (BARROS e GOMES, 2002). De uma forma teórica, 

pode concluir-se que, em relação ao impacto que os pagamentos por produção têm 

na introdução de novas tecnologias, quer o pagamento por acto, diária ou episódio 

não incentivam ao controlo de gastos, favorecendo desse modo a introdução de 

tecnologias mais caras. O controlo de custos aparece apenas de forma mais evidente 

no pagamento por capitação, uma vez que há necessidade de adequar os recursos e 



Introdução e difusão de novas tecnologias –  
o impacto do financiamento e do estatuto jurídico hospitalar  

Inês Rendo 
  

27 
 

optimizar os custos em função das características dos consumidores (AAS, 1995), 

havendo, desta forma, o incentivo apenas a tecnologias de menor custo. 

Num levantamento de estudos realizado por MATEUS (2008), a resposta dos 

hospitais a modelos de financiamento prospectivo podem ler-se da seguinte forma: 

Tabela 1 – Resposta dos hospitais a modelos de financiamento prospectivo 

ESTUDO RESULTADOS 

Rosko e Broyles 
(1987) 

O sistema de pagamento por GDH resulta numa redução da demora 
média em 6,5% 

Hadley, Zuckerman 
e Feder (1989) 

Os hospitais respondem ao pagamento por GDH com uma redução na 
demora média, sendo esta resposta mais notada no primeiro ano. 

Chesney (1990) 

Concluiu que há uma redução significativa na demora média após a 
introdução de um sistema de pagamento prospectivo. No entanto, 
após alguns anos existe evidência de que a demora média começa a 
subir. 

Dismuke (1996) Reduções na demora média e no desvio-padrão o que revela um 
comportamento consistente com a “maximização de lucros”. 

Muller (1993) Existem reduções significativas na demora média após a introdução 
de um sistema de pagamento prospectivo mas não se mantêm. 

Fonte: Oferta e pagamento de cuidados (MATEUS, 2008) 

Em relação aos estudos existentes que relacionam o pagamento prospectivo e a 

adopção de novas tecnologias, foram analisados seis, essencialmente teóricos. Nesta 

área, os estudos práticos são demasiado escassos, exceptuando na área 

cardiovascular10

No estudo de ROMEO, WAGNER e LEE (1984), foram seleccionadas cinco diferentes 

tecnologias (monitorização electrónica fetal, bombas volumétricas, endoscopia 

digestiva alta, teste de susceptibilidade para antimicrobianos – método 

automatizado, e sistema de gestão técnica centralizada) para testar a possível 

existência de um efeito entre o pagamento prospectivo e a adopção de novas 

tecnologias. Apesar de se ter testado o comportamento dos diferentes tipos de 

financiamento dos variados hospitais norte-americanos em relação à adopção de 

novas tecnologias, numa conclusão geral percebeu-se que os resultados obtidos 

sugerem que o pagamento prospectivo tem impacto na difusão de novas tecnologias. 

. 

                                                 
10 Ver Capítulo 4 “Introdução de novas tecnologias nas doenças cardiovasculares; impacto do 
pagamento prospectivo e do estatuto jurídico hospitalar”.  
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De facto, e de acordo com o que se podia prever, estes autores demonstraram que o 

pagamento prospectivo pode aumentar a atractividade das tecnologias que 

proporcionam poupanças de custos. 

O estudo desenvolvido por LEE e WALDMAN (1985) é complementar ao estudo de 

ROMEO, WAGNER e LEE (1984), o qual apresentou apenas uma conclusão adicional a 

este último: os sistemas de pagamento prospectivo tornam mais atractivas as 

inovações que reduzem custos. 

Num outro estudo, WEISBROD e LAMAY (1999) mostram a existência de alguma 

evidência no facto de o pagamento prospectivo ser favorável a tecnologias mais 

caras. Através da comparação dos preços originais de quatrocentos e sessenta e oito 

GDH estabelecidos em 1983 com os preços de vinte GDH adicionados na década 

seguinte, os autores concluíram que após a implementação do pagamento por GDH, 

praticamente todos os novos GDH, como o transplante de fígado, estavam associados 

a níveis mais elevados de pagamento.     

Por fim, os dois estudos teóricos que relacionam as políticas de pagamento e o 

desenvolvimento de novas tecnologias são o de GODDEERIS (1984) e o de 

BAUMGARDNER (1991). Nos dois estudos os resultados mostram a existência de uma 

ligação entre a tecnologia e o contexto financeiro no sector da prestação de cuidados 

de saúde. Na verdade, o primeiro autor conclui que o seguro enviesa a mudança 

tecnológica no sentido de inovações que aumentam as despesas com saúde, 

enquanto o segundo, através da investigação da relação entre a mudança 

tecnológica, o bem-estar e os tipos de contratos de seguro, conclui que o valor do 

desenvolvimento específico de uma tecnologia depende do tipo de contrato de 

seguro. 

Em suma, e através da análise dos estudos supracitados, conclui-se que, na 

generalidade, o pagamento prospectivo incentiva a implementação de tecnologias de 

custo mais reduzido e que a sua introdução implica a criação de novos GDH com 

preços mais elevados. 
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2.2. 

A estrutura hospitalar actual (hospitais do SNS) é consequência de uma imensidão de 

legislações, que têm na sua origem o Decreto n.º 48357 (Estatuto Hospitalar) e o 

Decreto n.º 48358 (Regulamento Geral dos Hospitais), ambos de 27 de Abril de 1968. 

Estatuto jurídico hospitalar: hospitais SPA, SA e EPE 

O primeiro aspecto a evidenciar, relativamente à estrutura hospitalar, que provém 

dos Decretos supracitados, passa pela distinção entre dois grupos de funções: a 

primordial, onde se engloba toda a prestação de cuidados de saúde, tendo tradução 

nos serviços de assistência; e as funções gerais, que têm como cargo, auxiliar o 

hospital na sua função primária, tendo estes tradução nos serviços de apoio geral. O 

segundo aspecto que se torna importante realçar passa pela organização dos 

cuidados de saúde, onde se adopta o modelo do serviço a uma unidade funcional-

tipo. Por fim, ainda neste seguimento dos Decretos de 1968, aparece a aproximação 

a um modelo empresarial (SIMÕES, 2005). 

Em 1979, com a Lei nº 56/79, de 15 de Setembro, nasceu o SNS com um 

funcionamento baseado no modelo da Administração Pública Portuguesa, onde os 

hospitais eram propriedade pública, bem como os centros de saúde e o orçamento 

era financiado pelo Governo. Em termos estruturais, de funcionalismo e de 

financiamento, o SNS baseia-se essencialmente no modelo hierárquico (do Ministério 

da Saúde, instituição com maior poder de decisão, aos prestadores, passando pelas 

Administrações Regionais de Saúde). 

Em 1990 foi publicada a Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto) 

distinguindo essencialmente três períodos com orientações e prioridades diferentes: 

numa primeira fase há a separação entre o sector público e o sector privado; num 

segundo momento surgiu a necessidade de se desenhar e implementar um “seguro 

alternativo” de saúde e, por último, a ideia centrou-se no aumento de financiamento 

privado no sistema de saúde português e na gestão privada das unidades do mesmo 

(BARROS e GOMES, 2002). 

De acordo com CAMPOS (2003), até 2002, a maioria dos hospitais portugueses tinha 

estatuto público (hospitais SPA), dotados de autonomia administrativa e financeira. 

As suas características mais comuns em termos meramente económico-financeiros 
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passavam pela dependência em aproximadamente 90% do Orçamento de Estado, 

tornando a sua autonomia muito limitada; na aquisição de bens e serviços a 

regulamentação é independente à existência ou não de autonomia, regendo-se de 

igual forma para todas as entidades públicas; o investimento financiado pelo plano 

fica a cargo do governo central, ficando, por isso, altamente burocratizado; em 

relação a novos investimentos, as envolventes externas (opinião pública, pressão 

local, do município, …) exercem de forma acrítica inúmeras pressões que forçam, 

inevitavelmente, o volume de investimento, ficando este num valor acima do 

necessário (em termos de eficiência). Todas estas características resultam em 

consequências negativas não só para os utentes, como para os profissionais que nele 

trabalham e para o sistema de saúde de forma abrangente (CAMPOS, 2003). Até 

2002, as únicas excepções restringiam-se ao Hospital Fernando da Fonseca, cuja 

gestão foi entregue, em 1996, a uma empresa privada (até ao 1/1/2009), e ao 

hospital de Santa Maria da Feira, e o do Barlavento Algarvio que de regiam pelo 

direito privado.  

“A reforma do sistema de saúde parte da premissa de que o aumento da 

concorrência entre serviços prestadores de cuidados de saúde irá criar pressões 

competitivas, tal como num mercado, de forma a promover uma melhor utilização de 

recursos e a proporcionar melhores serviços para os cidadãos. As forças da 

concorrência são o agente de mudança que irão conduzir à eficiência do sistema” 

(ARAÚJO, 2005). Nesse sentido, em 2002, é alterada a Lei de Bases da Saúde, com a 

publicação da Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro, onde era prevista, entre outras 

coisas, a criação de hospitais com a natureza de sociedades anónimas de capitais 

públicos. Ainda nesse ano, a aprovação do Decreto-Lei n.º 185/2002, de 20 de Agosto 

forneceu o enquadramento das parcerias em saúde, em regime de gestão e 

financiamento privados (SIMÕES, 2005). 

Neste seguimento, na publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

41/2002, de 7 de Março, podia ler-se que “a empresarialização de hospitais constitui 

um vector essencial da reforma da gestão hospitalar em curso e um factor 

indispensável para melhorar o nível de desempenho global do Serviço Nacional de 

Saúde, potenciando ganhos de saúde acrescidos e assegurando as condições de base 
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da sua sustentabilidade, em termos duradouros”. Em termos concretos, pedia-se 

uma alternativa à base organizacional das entidades prestadoras de cuidados de 

saúde públicas, que permitisse estabelecer um equilíbrio entre a equidade e a 

eficácia, garantisse a qualidade técnica e a actualização dos meios disponíveis. 

No Relatório de Primavera de 2003, as críticas que foram colocadas aos hospitais SA 

baseavam-se no “modelo de desenvolvimento e implementação das reformas de 

gestão em curso face ao elevado número de instituições envolvidas no processo e na 

inexistência de instrumentos e ferramentas de apoio à mudança, o que poderia 

dificultar o seu adequado acompanhamento, dada, ainda, a fragmentação da 

informação existente e a ausência duma adequada gestão do sistema de informação 

da saúde, que permitisse o apropriado acompanhamento dessas mudanças e 

facilitasse o conhecimento sobre a actividade e os recursos envolvidos, possibilitando 

uma boa apresentação das contas” (OBSERVATÓRIO PORTUGUÊS DOS SISTEMAS DE 

SAÚDE, 2003). 

Já no Relatório de Primavera de 2004, o OPSS apurou que os números anunciados 

pela Unidade de Missão relativamente à produção dos Hospitais SA estiveram 

envoltos em polémica desde o seu anúncio, onde foi defendido que a produção dos 

Hospitais SA estava bastante acima da dos Hospitais do SPA. No final de Março desse 

ano, na apresentação do relatório de actividades as dúvidas cresceram e os erros e 

omissões tornaram-se numa constante. 

De acordo com a análise SWOT da avaliação sobre a gestão da mudança realizada 

pelo OPSS (OBSERVATÓRIO PORTUGUÊS DOS SISTEMAS DE SAÚDE, 2004), são 

apontados aos hospitais SA, na área financeira, como pontos fortes a maior 

responsabilidade dos hospitais, e a responsabilidade civil e criminal dos gestores; 

como pontos fracos, a inexistência de um modelo de financiamento explícito com 

falta de preparação prévia, a confidencialidade dos contratos, os custos associados à 

passagem a SA; a inexistência de mecanismos de regulação explícitos e testados, e a 

diminuição da responsabilidade do Ministério da Saúde face a decisões tomadas; 

como oportunidades, a maior clareza dos mecanismos de inspecção do desempenho 

económico e financeiro, o aumento do rigor orçamental, a reengenharia do modelo 
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organizacional e a possibilidade de extensão dos instrumentos de gestão dos SA aos 

SPA; por fim, como ameaças surgem o facto de o modelo de financiamento poder 

levar à limitação da oferta e da existência de outsourcing em áreas clínicas.11

Após três anos de gestão SA, continuadamente marcados por críticas e desconfianças 

por diversos sectores sociais, surge a necessidade de se ver a sua transformação para 

uma gestão EPE, “em entidades autónomas, mas não independentes, sujeitas não só 

à tutela mas também à superintendência do Ministro da Saúde, onde a gestão 

continua a ser privada, o financiamento continua a ser público, a ideia continua a ser 

a adequação dos instrumentos de gestão à especificidade da natureza da actividade 

de prestação de cuidados de saúde com vista ao bom funcionamento quer a nível 

operacional, quer a nível de racionalidade económica das decisões de investimento, 

mas no qual é permitida uma maior intervenção a nível das orientações estratégicas 

de tutela e sua superintendência, a exercer pelos Ministros das Finanças e da Saúde” 

(CAMPOS, 2005). 

 

Assim, em 2005, o Governo aprovou a passagem dos Hospitais SA a Hospitais EPE, 

através da aprovação do Decreto-Lei nº 93/2005, de 7 de Junho. De acordo com o 

Relatório de Primavera desse mesmo ano, na alteração dos hospitais SA para EPE, 

podem analisar-se de forma breve as principais mudanças nas seguintes 

componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Ver Anexo - II: Quadro IV – Principais conclusões quantitativos do estudo CAHSA sobre os Hospitais 
SA (OBSERVATÓRIO PORTUGUÊS DOS SISTEMAS DE SAÚDE, 2006) 
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Tabela 2 –  Comparação de determinadas características entre hospitais SA e EPE  

 SA EPE 

Responsabilidade 
do Estado 

Maior a amplitude do Estado 
enquanto instrumento  

de intervenção económica. 
 

Formação  
de capital 

Capital podia ser privado Capital é exclusivamente público 

Certificação  
de contas 

Certificação de contas era feita 
nos termos do Código das 

Sociedades Comerciais, através 
de revisores oficiais de contas. 

Remetida à Inspecção-Geral das 
Finanças para emissão de um parecer, 

depois sendo remetida  
para os ministérios da tutela 

Falência  
por motivos 
económicos 

Podia ocorrer nos termos  
do Código das Sociedades 

Comerciais 

Impede a falência por motivos 
económicos. 

Contratos de 
trabalho 

O estatuto do pessoal 
corresponde ao regime  

do contrato individual de 
trabalho em vigor 

Preconiza uma aproximação  
do contrato individual de trabalho,  

mas a regra é a submissão o estatuto 
do pessoal à disciplina do direito 

administrativo 
Fonte: (OBSERVATÓRIO PORTUGUÊS DOS SISTEMAS DE SAÚDE, 2005). 

 

No site dos hospitais EPE12

Num estudo de COSTA e LOPES (2005) realizado aos hospitais SPA e SA, entre 2000 e 

2004, foram analisadas questões que versavam a produção e o desempenho 

hospitalar, ficando, por questões de facilidade de análise, limitada ao internamento, 

à medição da produção e ao perfil das admissões, para o primeiro aspecto, e à 

efectividade e à eficiência no que se refere ao desempenho. 

, são apresentadas as características e as vantagens deste 

tipo de estatuto jurídico hospitalar. Como vantagens para o doente aparecem: a 

existência de um modelo de gestão empresarial e rigoroso, podendo os utentes vir a 

beneficiar de melhorias muito concretas, tanto ao nível da qualidade clínica, como na 

facilidade de acesso a profissionais especializados, na melhoria dos serviços e do seu 

atendimento. É ainda referido que este é um modelo que se rege por objectivos, 

centrado no utente, proporcionando-lhes inúmeros benefícios. 

Nos resultados obtidos observou-se uma média de crescimento da produção em 

aproximadamente 14%, sendo que os hospitais SA contribuíram com 11% e os SA 

com 17%. Em relação aos casos cirúrgicos, mais uma vez os hospitais SA obtiveram 

melhores resultados com um aumento de 35%, dezassete pontos percentuais acima 

                                                 
12 Para mais informação ver www.hospitaisepe.min-saude.pt. 
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do obtido pelos hospitais SPA, que atingiram 22% de acréscimo. Os resultados 

obtidos parecem evidenciar a presença de maiores aumentos na produção dos 

hospitais SA, representando a sua produção 46%, 45% e 46%, respectivamente do 

total, dos casos cirúrgicos e dos casos médicos em 2001, e 47% para qualquer uma 

das perspectivas em 2004. 

No que respeita à complexidade13 dos casos observou-se que esta, para o total dos 

episódios, aumentou durante o período em 1.5% para os hospitais SPA e em 2.2% 

para os hospitais SA, sendo que nos casos cirúrgicos a complexidade diminuiu em 

1.6% nos hospitais SPA e em 3.9% nos hospitais SA e nos casos médicos a 

complexidade aumentou em 1.5% nos hospitais SPA e em 2.7% nos hospitais SA. 

Quanto à gravidade14

 

, durante o período em estudo e para os dez hospitais com 

maior aumento da complexidade, para o total dos episódios, seis foram hospitais SA. 

Nos casos cirúrgicos, para os dez hospitais com maior acréscimo três foram hospitais 

SA. Por fim, nos casos médicos, para os dez hospitais com maior acréscimo quatro 

foram hospitais SA. 

Em relação à análise dos hospitais SPA vs. hospitais EPE foi encontrado um estudo do 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) no Portal da Saúde, que versa os anos de 2004 e 2005. 

As principais conclusões retiradas foram a existência de um agravamento dos 

resultados líquidos negativos no universo dos hospitais EPE: 91,1 M€ vs. 91,5 M€ 

(crescimento de resultados negativos) e a diminuição do lucro no universo hospitais 

SPA de 2004 para 2005: 389M€ vs. 280 M€ (redução de resultados positivos). De 

acordo com este estudo, as diferenças foram mais notórias nos proveitos do que nos 

custos, uma vez que, os proveitos nos hospitais EPE (2,3 mil M€) foram menores do 

que nos hospitais SPA (2,9 mil M€), apesar de os custos nos hospitais EPE (2,4 mil M€) 

foram menores do que nos hospitais SPA (2,6 mil M€). Observou-se ainda um diferente 

crescimento de custos, sendo que os custos totais crescem 13,7% nos hospitais EPE e 

6% nos hospitais SPA. 

                                                 
13 “Medida que expressa a quantidade de recursos necessária para tratar determinado caso. É diferente 
do conceito intensidade, visto que nesta perspectiva se pretende medir os recursos necessários para 
tratar determinado caso por dia de internamento” (COSTA e LOPES (2005). 
14 “Probabilidade de morte ou de falência de um órgão” (COSTA e LOPES (2005). 
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Um dos motivos apontados por este estudo para as divergências anteriormente 

apresentadas explica-se sobretudo pela diferença nos proveitos, visto que a separação 

entre financiador e prestador é muito mais marcada nos hospitais EPE e isso conduz a 

uma transparência financeira mais exigente do que nos hospitais SPA e pelo facto de 

os hospitais SPA beneficiaram da aprovação de dois orçamentos rectificativos (em 

2004 e 2005), ao passo que os hospitais EPE não; em situação de emergência 

financeira, os critérios de solvabilidade ultrapassaram a racionalidade empresarial, 

razão que apenas se aplica aos hospitais SPA.  

Por fim, no estudo de GIRALDES (2007) na comparação dos hospitais EPE e SPA, 

concluiu-se que os primeiros apresentam melhores resultados na redução da despesa 

do medicamento. As menores desigualdades entre os dois surgem na área da despesa 

do internamento por doente tratado, ao passo que as maiores se verificam nas 

despesas com hospital de dia (por doente tratado), medicamento na consulta externa 

(por consulta) e medicina física e reabilitação (por doente tratado). 

No entanto, relativamente ao impacto que o estatuto jurídico hospitalar tem em 

relação à adopção e implementação das novas tecnologias em saúde, não foram 

encontrados estudos que clarifiquem a existência ou não de uma ligação directa ou 

indirecta e a forma como se relacionam. Desta forma, propomo-nos, de uma forma 

inovadora, através da base de dados dos GDH, tentar retirar algumas conclusões neste 

âmbito, percebendo se existe ou não uma efectiva relação entre o estatuto e a 

adopção de novas tecnologias. 
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3. AVALIAÇÃO ECONÓMICA DE NOVAS TECNOLOGIAS NA SAÚDE 

A technology that is flexible in the sense that it can be many things  
at once would probably have an advantage, whereas a technology  

that could be many things but only one of them at a time would be weaker. 
ANN RUDINOW SAETNAN (1991) 

 

O ritmo de crescimento da difusão das novas tecnologias levou a melhorias notáveis 

em matéria de saúde e qualidade de vida. Estes benefícios têm trazido, no entanto, 

inúmeros desafios no sentido de garantir a optimização dos recursos e das 

preocupações com a vontade dos terceiros pagadores e pacientes para pagar 

tratamentos caros, dispositivos médicos e medicamentos. 

O desenvolvimento de uma variedade de tecnologias em saúde, incluindo 

dispositivos de diagnóstico e produtos farmacêuticos, e de outras intervenções, 

assinala importantes melhorias na história da medicina. A maioria das tecnologias da 

saúde para realizações científicas e para potenciais soluções para doenças são, no 

geral, bem aceites. De acordo com JONSSON (1999), algumas dessas tecnologias têm-

se vindo a apontar, no entanto, pouco importantes, apontando mesmo para 

determinados procedimentos no rastreio do cancro da próstata e para alguns 

tratamentos utilizados para imobilizar pacientes com problemas de costas, como 

desenvolvimentos mal sucedidos na área da medicina. 

A avaliação económica é uma “análise comparativa de determinadas actividades, 

processos ou estruturas em termos dos seus custos e consequências. Os principais 

métodos de avaliação económica utilizados no domínio da saúde são a análise custo-

benefício, a análise custo-efectividade e a análise custo-utilidade. Cada uma procura 

identificar, medir e comparar tanto os custos como os efeitos das alternativas em 

estudo” (PEREIRA, 2004). Nesta área das novas tecnologias, pareceu-nos pertinente a 

sua análise por nos termos deparado com o facto de esta ser inexistente em Portugal 

e pelas novas tecnologias em saúde representarem um elevado peso nos gastos 

totais da saúde.  

De acordo com SORENSON, et al., (2008), nos últimos 30 anos, muitos países da 

União Europeia estabeleceram programas de avaliação económica de tecnologias 

com o intuito de informar uma série de decisões, a partir da determinação de preços 
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e da definição de normas de reembolso para o serviço de saúde. Outros, 

especialmente pequenos países da União Europeia, começam agora a desenvolver 

programas mais informais com o objectivo de fornecer aos decisores (políticos e 

restantes) informações sobre os custos relativos e benefícios dos tratamentos 

disponíveis, com base numa avaliação sistemática do processo de avaliação 

económica. Desta forma, permite-se que um decisor tome decisões centradas no 

valor, por maximização da saúde para um dado orçamento da saúde, por exemplo, 

dando, tanto aos pacientes como aos prestadores, a informações de que necessitam 

para a tomada de decisões.  

O conceito “avaliação de tecnologias de saúde” apareceu após a constatação de que 

novas tecnologias poderiam trazer diferentes ganhos de efectividade às já existentes, 

com custos semelhantes ou díspares (MARQUES, 2008). 

Ainda de acordo com este autor, esta necessidade surgiu também porque, tanto 

cidadãos, como decisores em saúde verificam que, é indispensável tornar clara, 

auditável e responsabilizável a aplicação dos seus impostos e de documentar 

concretamente as deliberações tomadas, perante a escassez e possibilidade de 

utilização alternativa dos recursos existentes. 

Para GOODMAN (1998), a avaliação económica de tecnologias pode envolver 

investigação técnica, segurança clínica, eficácia ou eficiência, impacto ou atributos 

económicos e impactos sociais, legais, éticos e políticos na tecnologia médica. Assim, 

de acordo com este autor, o estudo das propriedades técnicas na tecnologia inclui a 

sua performance e a conformidade com especificações de design, composição, o seu 

fabrico, tolerância, confiança, facilidade de uso e manutenção. Em relação à 

segurança, trata-se de um julgamento na aceitação dos riscos que estão associados à 

utilização de uma tecnologia numa determinada situação por um médico com 

formação ou num determinado tratamento. Quanto à eficácia e eficiência ambas 

respeitam o uso da tecnologia como uma “mais-valia” na melhoria da saúde do 

paciente, normalmente baseado em mudanças pertinentes nos resultados em saúde. 

No contexto específico da avaliação económica de tecnologias, entende-se por 

eficácia o benefício do uso dessa tecnologia num problema particular em condições 
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ideais ou num centro de “excelência” em pacientes cumprem, de forma restrita, os 

critérios definidos. Por sua vez, eficiência refere-se ao benefício do uso de uma 

tecnologia num problema particular sob condições gerais ou de rotina. 

Na maioria dos casos a avaliação de tecnologias de saúde envolve, segundo 

GOODMAN (1998), recomendações internacionais produzidas pela International 

Association of Health Technology Assessment Agencies (IAHTA), embora o âmbito, a 

selecção dos métodos, e o nível de pormenor na avaliação económica de tecnologias 

da saúde sofrerem alguma volubilidade. Apesar destas variações, o processo envolve 

os seguintes passos: 

1. Identificar o problema da avaliação: A maioria dos programas de avaliação tem 

critérios de selecção utilizados no estabelecimento de prioridades para a avaliação 

da tecnologia em, embora estes critérios nem sempre sejam explícitos. Estes podem 

incluir problemas de saúde com elevada morbilidade e mortalidade, alto custo 

unitário ou global de tecnologia ou problema de saúde, resultados satisfatórios em 

pesquisas disponíveis sobre no que se deve basear a avaliação, e a pressão por 

parte dos pacientes, médicos, prestadores de serviços, entre outros. 

2. Especificar o problema a avaliar: Ao realizar uma avaliação de novas tecnologias, 

é necessário ter sempre o conhecimento explícito da finalidade e dos destinatários 

da nova tecnologia. Para declarar o problema da avaliação é inevitável ter em conta 

diversos elementos, como, por exemplo: os problemas de saúde, os pacientes, as 

intervenções, os profissionais e/ou beneficiários, definições de cuidados e de saúde 

e pontos de interesse económico. 

3. Determinar o objectivo da avaliação: Determinar quem é o responsável por 

apoiar ou realizar uma avaliação depende da natureza do problema, a perícia do 

pessoal disponível, limitações de tempo, financiamento, e outros factores. Os 

utilizadores de qualquer relatório sobre avaliação tecnológica devem ter em conta o 

potencial conflito de interesses por parte de quem patrocina ou realiza esta 

avaliação. 
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4. Recolha da evidência científica disponível: Um dos desafios da avaliação das 

tecnologias da saúde é de reunir os elementos de prova - os dados, a literatura e 

outras informações - relevantes para uma determinada avaliação (por exemplo, 

bases de dados de literatura, de dados clínicos e administrativos; relatórios 

governamentais e monografias; listas de referência que contenham os estudos, as 

análises e meta-análises disponíveis; boletins de saúde e jornais; entre outros); 

5. Analisar a evidência: Novos dados sobre os efeitos da tecnologia na saúde 

humana podem ser gerados através de diferentes estudos, como sendo: estudos 

aleatorizados e não-aleatorizados; estudos prospectivos de coorte; estudos 

retrospectivos de caso-controlo, estudos transversais, estudos de vigilância; relatos 

de casos únicos, entre outros.  

6. Interpretar a evidência: Um desafio na condução de qualquer avaliação das 

tecnologias da saúde é a obtenção de credibilidade na evidência dos resultados, 

provenientes de diferentes tipos de estudos de qualidade variável. A força da 

evidência refere-se principalmente à validade científica subjacente às conclusões 

sobre relações causais entre as intervenções de saúde e o resultado nos cuidados 

de saúde. Atribuir uma escala à evidência, de acordo com o seu rigor metodológico, 

tem se tornado numa prática comum na avaliação económica de novas tecnologias 

na saúde.  

7. Sintetizar e consolidar a evidência: Métodos utilizados para combinar ou 

sintetizar dados incluem revisões de literatura não quantitativas, meta-análises ou 

outras sínteses sistemáticas da literatura, análises económicas, entre outros. 

Relativamente aos estudos de custos e às respectivas implicações económicas, estes 

podem envolver a recolha de dados primários ou, em muitos casos, a recolha em 

conjunto com ensaios clínicos e outros métodos de recolha de dados primários e 

análise económica, sendo normalmente realizados utilizando dados de múltiplas 

fontes existentes. Existe uma variedade de abordagens para a análise económica, 

dependendo a adequação dos quais da finalidade da avaliação das tecnologias e da 

disponibilidade de dados e recursos. Os métodos principais na análise económica 
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são: análise custo da doença; análise custo-efectividade, análise custo-

consequência; análise custo-utilidade e custo-benefício.  

8. Formular resultados e recomendações: Os resultados são as conclusões ou as 

considerações finais de uma avaliação, sendo as recomendações sugestões ou 

conselhos. Estas devem ser baseadas em evidências, relacionando a validade de 

estudos individuais com a qualidade global da evidência dos resultados. Desta 

forma, será possível auxiliar os programas de avaliação e os decisores políticos na 

determinação da necessidade ou não de uma reavaliação baseada em novas 

evidências relevantes. 

9. Divulgação e disseminação dos resultados e recomendações: A divulgação de 

esforços é obrigada a competir com o crescente fluxo de informação na saúde, os 

quais são transmitidos mediante inúmeros canais que usam, cada vez mais, meios 

sofisticados. A divulgação deverá ser planeada e orçamentada aquando do início da 

avaliação tecnológica, juntamente com as outras fases desta mesma avaliação.  

10. Monitorizar o impacto: O impacto de uma avaliação de tecnologias da saúde 

deve ser medido, principalmente, em função da sua capacidade para atingir os seus 

fins, como a influência numa decisão regulamentar, num comportamento clínico, 

entre outros, consoante o caso. 

Apesar da importância concedida a estas etapas no processo de avaliação, segundo 

SORENSON, et al. (2008), a forma como é conduzida a avaliação económica de 

tecnologias varia de forma significativa, o que leva ao invariável aparecimento de 

inúmeras questões que envolvem a sua utilização no processo de decisão. Num 

primeiro plano, o impacto da avaliação pode ser afectada por órgãos e stakeholders 

envolvidos no processo de avaliação. Os organismos nacionais responsáveis pela 

avaliação económica de tecnologias por toda a Europa diferem no que respeita as 

atribuições e responsabilidades, envolvendo, normalmente a supervisão de entidades 

independentes sob mandato governamental. Este processo afecta em muitos casos a 

tomada de decisão. A amplitude da participação dos principais interessados, como 

pacientes e prestadores, desempenha de igual modo um papel fundamental. Em 
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segundo lugar, juntamente com os seus objectivos científicos e políticos, a avaliação 

das novas tecnologias deve ser robusta e transparente assente em métodos e 

processos, e basear-se em orientações claras e padronizadas de acordo com os 

requisitos metodológicos, o quem nem sempre acontece. Por fim, o impacto da 

avaliação económica de tecnologias depende de uma aplicação eficaz e oportuna na 

tomada de decisão e posterior execução.  

Em suma, a avaliação de tecnologias de saúde “é um processo transparente 

estruturado, público, que convoca a participação de todas as partes interessadas e 

que de modo objectivamente fundamentado nas provas cientificamente produzidas 

apoia, a diversos níveis, processo de tomada de decisão.” (MARQUES, 2008) 

 

3.1. 

O interesse por estudos de avaliação económica na área da introdução das novas 

tecnologias tem crescido de forma exponencial, ao nível internacional, de forma a 

providenciar instrumentos fiáveis de ajuda à decisão.  

A avaliação económica de dispositivos e procedimento médicos em 

Portugal 

Em relação a Portugal, não foi encontrada bibliografia relevante no que respeita a 

introdução de novos procedimentos e dispositivos médicos. Como já foi referido, em 

Portugal, esta área específica de novas tecnologias não requer a realização de 

avaliações económica, ao contrário do que se passa com os medicamentos. No 

estudo de PINTO et al. (2000) é reforçada a ideia de que não há tradição na avaliação 

novos procedimentos e dispositivos médicos em Portugal, levando a diversos 

desequilíbrios, tais como a dificuldade de acesso dos doentes em algumas regiões do 

país e o excesso de oferta noutras zonas. 

Para BARROS (1998), na maioria das vezes, a introdução de novas tecnologia em 

saúde no nosso país tem como objectivo a permissão da sua comercialização e 

também a sua inclusão na lista de “produtos” existentes no SNS. Ainda de acordo 

com este autor, para a autorização desta introdução, o componente essencial a 

ponderar é a injunção de um patamar mínimo de qualidade a ser considerado, de 

forma a garantir a sua adequabilidade. 
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Em suma, em Portugal, “avaliar custos e benefícios para construir uma avaliação 

económica credível e com significado não é fácil” (BARROS, 1998). 
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4. INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES: IMPACTO DO 

PAGAMENTO PROSPECTIVO E DO ESTATUTO JURÍDICO HOSPITALAR 

Knowledge of effective heart attack treatments has changed much in recent years;  

clinical trials and other data from the United States and other countries suggest that changes  

in medical practices may account for a large part of the improvements in outcomes. 

TECHNOLOGICAL CHANGE IN HEALTH CARE RESEARCH NETWORK (2001) 

 

De acordo com SORENSON et al. (2008), num contexto de inferior crescimento 

económico, envelhecimento da população e expansão de tecnologias na saúde, os 

governos enfrentam a pressão contínua para assegurar um financiamento 

sustentável da saúde, ao mesmo tempo que estimulam e apoiam a inovação. Os 

decisores devem encontrar um equilíbrio entre prestações de alta qualidade e 

cuidados inovadores, por um lado, e gestão de orçamentos de saúde, por outro, 

salvaguardando sempre os princípios básicos de equidade, acesso, escolha e decisão. 

Uma grande parte da pesquisa teórica tem recaído nas causas que diferenciam a 

difusão tecnológica na saúde. No estudo desenvolvido por CUTLER e MCCLELLAN, 

1996, foram encontradas seis causas possíveis para tal divergência, dentro do país: 

1. Factores organizacionais: alguns hospitais, pelo seu tamanho ou compromisso 

pela inovação, têm maior probabilidade na introdução de tecnologias, em 

relação aos restantes hospitais. Existem incalculáveis variações na distribuição e 

nas taxas de ocupação dependendo do tamanho do hospital. Diferentes estudos 

têm sugerido que hospitais sem fins lucrativos e hospitais universitários tendem 

a utilizar tecnologia de forma mais intensiva do que os restantes hospitais, talvez 

porque os hospitais sem fins lucrativos se centram mais no bem-estar doente, 

uma vez que sentem que faz parte da sua obrigação social proporcionar uma 

elevada qualidade de cuidados a todos.  

2. Atractividade do seguro: existe um número elevado de potenciais ligações entre 

as seguradoras e as mudanças tecnológicas. Por um lado, encontramos a 

"rentabilidade": tornando-se o seguro menos atractivo, as novas tecnologias 

passam a ser menos rentáveis, ficando a sua difusão amplamente afectada. A 
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menor atractividade do seguro e/ou um maior controlo dos médicos podem 

mudar igualmente os padrões da prática clínica, de forma a incentivar uma 

menor utilização de novas tecnologias. Por outro lado, aparece o efeito 

“resultados”: se a tecnologia é rentável marginalmente, os cortes no reembolso 

infra-marginal pode induzir a uma maior utilização das tecnologias de modo a 

que os lucros totais permaneçam praticamente os mesmos.  

Em Portugal, esta questão foi debatida no encontro técnico organizado pela, que 

se realizou no dia 29 de Outubro de 200715

3. Regulação tecnológica: os estados e os governos federais têm utilizado uma 

variedade de métodos para limitar a regulamentação da utilização de tecnologia. 

Esses métodos variam entre a exigência de regulamentos que exigem aprovação 

prévia para aquisição de tecnologia até revisões detalhadas, prospectiva ou 

retrospectivamente, da utilização das tecnologias em casos especiais.  

. Assim, e “segundo João Martins, no 

HPP o risco na adopção de novas técnicas ou tecnologias tem sido 

«predominantemente assumido pelo grupo». Todavia, frisou que do ponto de 

vista técnico, «o risco está do lado do médico». Por seu turno, Tomás 

Branquinho da Fonseca, administrador da Espírito Santo Saúde, explicou que «se 

não transferirmos para os clientes finais parte do risco, o investimento vai ser 

sempre incomportável para a seguradora». A este aspecto, Rita Arriaga, 

directora da Rede de Convencionados da Multicare, acrescentou ainda que «é 

importante não esquecer que temos de assegurar a diluição do risco para 

assegurar a longevidade e continuidade da prestação»” (ASSOCIAÇÃO 

PORTUGUESA DE ENGENHARIA E GESTÃO DA SAÚDE, 2007). 

A regulação tecnológica em Portugal, como foi visto anteriormente, não tem 

grande tradição, não havendo, por isso, bibliografia relevante que sustente esta 

matéria. 

4. Pressões sobre má prática clínica: a “medicina defensiva” é diversas vezes citada 

como sendo umas das causas para o excesso de gastos em saúde. Alguns estudos 

têm sugerido que reformas directas na má prática clínica podem conduzir a 
                                                 
15 Para mais informação ver www.apegsaude.org. 
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reduções nas taxas de acidentes, na má utilização dos prémios de seguro e nas 

despesas de saúde, sem efeitos adversos sobre o paciente. 

Mediante a consulta do site da Associação Portuguesa de Engenharia e Gestão 

da Saúde16

5. Interacções dos prestadores: as interacções dos prestadores podem influenciar a 

introdução de novas tecnologias em diferentes campos. Num primeiro plano, os 

médicos tendem a pressionar os administradores hospitalares para a introdução 

de tecnologias de utilização frequente ou para a indução da procura de 

procedimentos que lhes sejam convenientes. As interacções hospitalares podem 

afectar, de igual modo, a divulgação tecnológica, embora o seu efeito não ser 

totalmente claro. Algumas interacções hospitalares são susceptíveis de serem 

competitivas. Se os custos fixos de aquisição de tecnologia são reduzidos e a sua 

utilização potencialmente elevada, os hospitais poderão, por exemplo, participar 

numa "corrida pelos melhores médicos" para a aquisição de novas tecnologias. 

Esta corrida e as teorias de aprendizagem sugerem que um hospital terá maior 

probabilidade de adquirir uma tecnologia não só quando os hospitais 

concorrentes já o tenham feito, mas também quando está mais próximo de um 

grande centro de ensino (por exemplo, hospital universitário).  

, pode-se ler que, em Portugal, “é inquestionável a utilidade clínica 

das tecnologias da informação, tanto no meio hospitalar como nas USF. No 

entanto, algumas questões se levantam, nomeadamente o perigo de 

desumanização da consulta e a perda de confidencialidade dos processos. A 

introdução de uma mudança nem sempre é bem aceite por todos, porém, com o 

passar do tempo, essa mudança passa a ser imprescindível no dia-a-dia, mesmo 

daqueles que inicialmente tinham dificuldade em aceitá-la. Foi assim com o 

aparecimento de novos meios e técnicas de diagnóstico e será assim, também, 

com a introdução das novas tecnologias de informação na prática clínica” 

(JORGE, 2007). 

De acordo com um estudo realizado por MONTEIRO e CUNHA (2006), em 

Portugal, “a pressão para a adopção de inovações tecnológicas agrava a situação 

                                                 
16 Para mais informação ver www.apegsaude.org. 
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geral de esforço financeiro que se vive nos sistemas de Saúde, por aumento da 

despesa, devido a outros factores no domínio da Saúde, também eles 

conhecidos. Estas pressões vêm do exterior, pelos utentes e pelos fornecedores, 

e vêm do interior dos Sistemas de Saúde, pelos profissionais que querem utilizar 

o que há de melhor e mais actual em benefício dos doentes e em nome da sua 

própria realização profissional”. 

6. Factores demográficos: as características da população que um hospital serve 

podem influenciar largamente os serviços que este escolhe para prestar. Os 

resultados estão fortemente associados com a receita obtida com os cuidados de 

saúde, bem como com a idade dos seus doentes.  

Segundo o Parecer 14/CNECV/95, da Presidência do Conselho de Ministros, em 

Portugal, “o aumento previsível de tecnologias caras (nestes novos domínios 

verifica-se uma progressão logarítmica das despesas) e o peso cada vez maior 

das camadas mais idosas da população põem com nova acuidade os problemas 

das escolhas e da prioridades práticas a estabelecer. 

Segundo o mesmo princípio de equidade, as novas tecnologias (de diagnóstico e 

de terapêutica) devem destinar-se a todas as pessoas, sem privilégio e sem 

discriminação. Por outro lado, todas as inovações tecnológicas (de 

equipamentos, de medicamentos, de organização) devem ser criteriosamente 

avaliadas, de modo a que seja claro que o corpo social as pode comportar30 e 

não representam factor, directo ou indirecto, de discriminação” (CONSELHO 

NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA, 1995). 

 

Em termos internacionais, e apesar de todas as alterações tecnológicas na área da 

cirurgia cardiovascular, nas últimas décadas, a forma como estas são introduzidas nos 

diferentes países divergem substancialmente. De acordo com um estudo realizado 

pela TECH (2001), para os procedimentos intensivos foram encontrados três padrões 

diferentes para a introdução/mudança tecnológica. Os Estados Unidos da América, o 

Japão e, em alguns casos, França mostraram um começo antecipado e um rápido 

crescimento, onde os procedimentos intensivos tendem para uma difusão precoce, o 
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que resulta em taxas do uso tratamento relativamente altas em toda a população em 

qualquer período de tempo. O segundo padrão – começo tardio, mas rápido 

crescimento – foi notório na Austrália, Bélgica e na maior parte das províncias do 

Canadá, França Itália, Singapura e Taiwan. A característica mais visível neste padrão 

passa pela difusão nestes países revelar taxas semelhantes às dos Estados Unidos da 

América e, em alguns casos, convergirem na direcção das taxas alcançadas neste país. 

No entanto, a intensidade do uso do novo tratamento tende a ser mais lento, em 

qualquer período de tempo. Por fim, o último padrão, que envolve um começo tardio 

e um crescimento lento, é visível no Reino Unido, na maioria dos países escandinavos 

e, nalgumas medidas, no Ontário.  

Ainda de acordo com este estudo, conclusões sobre qual destes padrões de mudança 

tecnológica é o “óptimo” dependerão das consequências que resultem no 

tratamento dos pacientes e dos custos da prestação dos cuidados de saúde em cada 

um dos países, e sobre o valor que é atribuído a cada um destes resultados pela 

população-alvo. No entanto, fica claro que se os tratamentos de alta qualidade 

requerem uma rápida inovação e difusão (propagação) de tratamentos valiosos de 

custo elevado ao mesmo tempo que dos de baixo custo, a qualidade pode diferir 

muito pelo mundo fora e as políticas nacionais de saúde podem também influenciá-la 

de importantes e diferentes formas. 

No estudo de BECH et al. (2008) concluiu-se que, apesar da importância da evolução 

tecnológica na determinação das despesas de cuidados de saúde ao nível mundial, 

há, surpreendentemente, poucos estudos empíricos sobre o papel que os incentivos 

económicos e os factores regulamentares consubstanciados em cada um dos 

sistemas de cuidados de saúde têm sobre os padrões de adopção e difusão 

tecnológica. Este estudo defende que os factores institucionais caracterizadores dos 

sistemas de cuidados de saúde têm, de facto, impacto sobre a adopção e difusão de 

novas e dispendiosas tecnologias médicas. Os resultados deste estudo indicam ainda 

que os países com sistemas de prestação de cuidados de saúde públicos integrados 

são mais restritivos, seguidos dos com sistemas por contrato público e por 

reembolso. Observou-se que nestes dois últimos sistemas os níveis de realização de 
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cateterismos e angioplastia são mais elevados em comparação com os com sistemas 

públicos integrados. No entanto, este impacto vai diminuindo ao longo do tempo. Por 

fim, através de uma interpretação dos coeficientes das variáveis do contrato público 

e do reembolso concluem que as novas e dispendiosas tecnologias são adoptadas e 

difundidas mais rapidamente em sistemas de prestação de cuidados de saúde onde 

há concorrência entre os prestadores (sistema de contratação pública e sistema de 

reembolso), e a concorrência entre os terceiros pagadores (sistema de reembolso). 

 

4.1. 

Nos Estados Unidos da América, durante os anos 50 e 60 do século passado, tratar 

pacientes com doença arterial coronária significava despender pouco em termos 

monetários, uma vez que pouco ou nada se poderia fazer para ajudar os doentes. O 

tratamento típico para aqueles que sofriam de DCV passava por acamá-los por tempo 

prolongado e pela prescrição de morfina. O desconforto proveniente das dores no 

peito era tratado com nitroglicerina, tendo esta resultados muito limitados 

(CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE, 2008). Desde então, os avanços na tecnologia 

médica têm vindo a oferecer uma vasta lista de opções de tratamentos nesta área. 

Um dos principais avanços foi a angiografia coronária

A evolução dos tratamentos nas doenças cardiovasculares 

17

anatomia

 que permite a visualização 

por radiografia da  do coração e vasos sanguíneos posteriormente à 

introdução intravascular de contraste opaco (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2008). 

Este novo procedimento melhorou bastante a capacidade para o diagnóstico das 

DCV, no entanto, aumentou igualmente o preço médio do tratamento de cada 

doente com esse diagnóstico.  

 

 

 

 

 

                                                 
17 Cirurgia que redistribui o sangue em torno das artérias coronárias obstruídas e melhora a circulação 
do sangue e do oxigénio no coração (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2008). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anatomia�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o�


Introdução e difusão de novas tecnologias –  
o impacto do financiamento e do estatuto jurídico hospitalar  

Inês Rendo 
  

49 
 

Gráfico 1 - Uso de determinados procedimentos de cuidados de saúde em pessoas 
com idade superior a 50 anos (1970 a 2004), em milhões 

 

 

 (Adaptado do Congressional Budget Office, 2008) 

 

A introdução da angioplastia coronária18

O aparecimento dos stents

 surgiu no final dos anos 70, início dos anos 

80, e providenciou um tratamento intermédio cujos níveis de custo e intensidade 

ficaram entre os do bypass coronário e os da gestão médica (CUTLER e HUCKMAN, 

2003). A sua finalidade básica é semelhante ao da cirurgia por bypass, no entanto, 

por ser realizada com menor custo, passou a oferecer uma possibilidade teórica de 

redução de custos para determinados pacientes. Porém, a possibilidade da realização 

de angioplastia não reduziu os custos totais, por várias razões, entre as quais, o facto 

de este procedimento oferecer benefícios clínicos sem o trauma da cirurgia de 

coração aberto, permitindo que os pacientes que, pacientes que não tivessem sido 

sujeitos a revascularização através de outros métodos, o fizessem através deste 

(CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE, 2008). 
19 nos anos 90 tinha como objectivo a redução das taxas 

de reestenose20

                                                 
18 Procedimento médico em que um balão é usado para abrir vasos sanguíneos do coração estreitados 
ou obstruídos (artérias coronárias). Um cateter com um balão vazio é passado no segmento estreito da 
artéria, sendo posteriormente inflado e o segmento consequentemente alargado. De seguida, o balão é 
esvaziado e o cateter removido (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2008). 

. O maior benefício clínico para os pacientes passava por uma 

19 Um stent coronário é um pequeno tubo metálico usado para ajudar a manter as artérias coronárias 
abertas após a angioplastia. Um cateter com um balão vazio na sua extremidade é conduzido até à zona 
danificada da artéria. O balão é insuflado com o objectivo de achatar a placa contra a parede da artéria. 
Quando esta se encontra finalmente aberta, um segundo balão com um stent na sua extremidade é 
inserido na artéria e inflacionado, o que permitirá que o stent permaneça no lugar desejado (AMERICAN 
HEART ASSOCIATION, 2008). 
20 Um estreitamento de uma artéria após intervenção coronária percutânea (reincidência da lesão) 
(AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2008). 
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necessidade reduzida de revascularização, apesar de permaneceram 

significativamente mais tempo no hospital e obtiveram maiores taxas de hemorragias 

e de complicações vasculares devido aos regimes intensivos de anticoagulantes 

usados nos stents. Em 1998, os principais estudos aleatorizados foram terminados, 

tendo-se concluído que a aspirina e a ticlopidina conduziam a uma redução na 

trombose de stent e das complicações vasculares (SHIH e BERLINER, 2008). 

Mais tarde, os profissionais alteraram o processo de inserção e terapêutica adjuvante 

do protocolo utilizado no momento da aprovação pela Food and Drug Administration. 

Estas alterações levaram a melhores resultados em relação aos observados nos 

ensaios clínicos pivô.  

Actualmente os stents representam um importante procedimento no tratamento das 

doenças cardiovasculares. 

Todos estes procedimentos têm sido alvo de consideráveis progressos ao longo do 

tempo, através da identificação de processos e de melhorias desenvolvidas em 

experiências com doentes que delas beneficiam, por parte dos cardiologistas e 

cirurgiões cardiotorácicos (CUTLER e MCCLELLAN, 1996). 

 

4.2. 

Os serviços de saúde estão directamente relacionados com o consumo cada vez 

maior de uma elevada proporção do PIB desde a década de 1970, apresentando-se 

como principais causas as despesas com tecnologias da saúde e produtos 

farmacêuticos. Nos Estados Unidos da América, estima-se que cerca de 70% da 

melhoria da sobrevivência de ataques cardíacos

As novas tecnologias nas doenças cardiovasculares 

21

Apesar dos progressos ao nível do diagnóstico e da terapêutica ocorridos nas últimas 

décadas, as DCV, entre elas, a arteriosclerose, a doença arterial coronária e a 

 seja uma consequência dos 

progressos tecnológicos. No entanto, juntamente com os benefícios advém o desafio 

de investir em serviços que ofereçam a melhor relação qualidade/preço.  

                                                                                                                                               
 
21 Morte ou dano de parte do músculo cardíaco devido a um suprimento sanguíneo insuficiente. 
Ocorrem quando uma das artérias coronária que fornece sangue ao músculo cardíaco é bloqueada. O 
bloqueio é geralmente causado por acumulação de placas (depósitos de gordura, como substâncias), 
devido à aterosclerose (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2008). 
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cardiopatia isquémica, são a principal causa de doença, de morte e de elevados 

custos em saúde pública em Portugal. De acordo com MÜLLER-NORDHORN (2008), 

Portugal possuía, em 2000, uma das maiores taxas europeias de mortalidade por 

AVC. Cinco anos mais tarde, as DCV assumiam o primeiro lugar nas causas de 

mortalidade (34%), dentro dos quais 44% por AVC, 23% por DIC22

No entanto, este cenário não é somente patente em Portugal. De acordo com o 

relatório da EUROCISS (2003), na Europa as DCV contribuem para cerca de 40% da 

mortalidade geral em pessoas com trinta e cinco ou mais anos de idade, originando 

quatro milhões de mortes por ano. Só a DIC e as doenças cerebrovasculares (AVC

 e 33% por outros 

DCV. 

23

De acordo com um recente relatório comparativo dos custos por DCV na União 

Europeia

) 

são responsáveis por aproximadamente um milhão e meio de mortes por ano na 

União Europeia, calculando-se que o custo das DCV seja actualmente de €169 biliões 

por ano. 

24

No que respeita aos Estados Unidos da América, o número de procedimentos 

cardiovasculares tem mais do que triplicado na última década. É previsível que a 

, “os custos-por-doença devem incluir os custos dos cuidados de saúde (os 

custos directos representam 62% do total, ou seja cento e cinco biliões de euros), os 

custos com cuidados informais prestados por familiares e da perda de produtividade 

e a estima da proporção do custo total das DCV atribuíveis à DIC e ao AVC. Embora 

estas doenças contribuam para 64% de todas as mortes por DCV, elas representam 

apenas 47% dos custos totais (27% para a DIC e 20% para o AVC). Deste modo, as 

outras DCV tais como a hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, etc., contribuem 

significativamente para os custos totais” (SEABRA-GOMES, 2008). 

                                                 
22 Bloqueios nas artérias coronárias que conduzem à isquémia, ou diminuição do fluxo sanguíneo no 
músculo do cardíaco. A circulação sanguínea diminuída significa um abastecimento reduzido de oxigénio 
às células (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2008). 
23 Uma interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro causando paralisia, discurso pronunciado 
indistintamente e/ou alterações da função cerebral. Pode ser causada por um coágulo sanguíneo ou por 
bloqueio da circulação sanguínea no tecido cerebral causando danos nos tecidos. Um AVC pode suceder 
quando um dos vasos sanguíneos que transporta sangue para o cérebro é bloqueado por um coágulo 
sanguíneo (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2008). 
24 Para um maior desenvolvimento desta matéria vide, Leal, J. et al., Economic burden of cardiovascular 
disease in the enlarged European Union. European Heart Journal. 27 (2006) 1610-1619. 
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prevalência de DCV ultrapasse o dobro nos próximos dez anos. Há a salientar que os 

novos progressos e desenvolvimentos, num cenário/panorama que evolui 

rapidamente como o da medicina, têm contribuído para o aumento dos 

procedimentos cardiovasculares, com a adopção de equipamentos para os 

tratamentos, bem como o desenvolvimento de sistemas de medicação assistida por 

equipamentos (RAO et al., 2008). 

Todos os procedimentos utilizados nos tratamentos das DCV implicam elevados 

custos fixos e variáveis. A realização de um cateterismo exige equipamento 

especializado, bem como enfermeiros e técnicos especializados na área da 

cardiologia. Por sua vez, a angioplastia impõe um laboratório de cateterismos, 

acrescido de investimentos em dispositivos e pessoal especializado. O bypass 

coronário é a cirurgia mais dispendiosa em termos de tecnologia, uma vez que 

necessita de diversos equipamentos e enfermeiros com experiência em operações e 

cuidados intensivos em cardiologia. Este desenvolvimento no conjunto de 

tratamentos proporciona um natural crescimento das despesas em saúde (CUTLER e 

MCCLELLAN, 1996). O bypass coronário é uma cirurgia cardíaca, que utiliza os vasos 

sanguíneos como meio de desobstrução das artérias coronárias, de forma a permitir 

que o sangue possa circular através das artérias até ao coração como deveria ser 

(AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2008). 

De acordo ainda com o estudo desenvolvido por estes autores, nos Estados Unidos 

da América, as reais despesas no tratamento através de cateterismo ou angioplastia 

diminuíram25, enquanto as despesas com os doentes tratados unicamente via 

medicamentosa ou por bypass aumentaram ligeiramente26

                                                 
25 A taxa de reembolso para a angioplastia foi reduzida substancialmente em 1986, quando os 
responsáveis perceberam que era muito menos dispendiosa do que aquilo que tinha sido atribuído aos 
GDH, tendo, deste modo, reajustado o valor do GDH. O reembolso do cateterismo era alterado de 
acordo com a quantidade que eram feitos na fase inicial do internamento (quantos mais fizessem nesta 
fase, mais recebiam). 

. Contrastando com o 

nivelamento dos preços, tem havido um aumento significativo na utilização intensiva 

de cirurgia cardíaca. Entre 1984 e 1991, a taxa de cateterismo quase quadruplicou 

passando dos 11 para os 14 pontos percentuais. Em relação ao bypass coronário o 

26 Ver Anexo – III: Quadro VI - Mudança tecnológica e reembolso no uso de procedimentos cardíacos 
(1984-91) (CUTLER e MCCLELLAN, 1996). 
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crescimento cresceu aproximadamente o triplo, tendo a angioplastia aumentado dez 

vezes, de 0,9% para 12%. Neste sentido, e apenas num curto espaço de tempo, o 

tratamento de ataques cardíacos evoluiu consideravelmente.  

 

4.3. 

A descrição da evolução do pagamento por GDH no uso de stents nos Estados Unidos 

da América, será baseada no estudo realizado por SHIH e BERLINER (2008).  

Exemplo da evolução do pagamento por GDH no uso de stents – Estados 

Unidos da América vs. Portugal: 

Em 1994, a nova Classificação Internacional de Doenças (CID-9) foi criada pela HFCA, 

inserindo os stents em vasos coronários. Como prática habitual, o novo código foi 

colocado na mesma categoria de GDH do seu antecessor: angioplastia ou ACPT (GDH 

112). Numa análise realizada pela HCFA, foram descobertas grandes variações nos 

custos reportados, divergindo de nove mil dólares até quarenta e cinco mil dólares 

por internamento. Estas diferenças foram explicadas pelo tempo de internamento e 

devido a complicações vasculares.  

No início de 1998, os procedimentos que envolvem stents coronários foram 

transferidos para uma nova categoria de GDH (GDH 116), tendo a taxa de reembolso 

passado para dois mil cento e vinte dólares por cada procedimento com stent. Após 

esta alteração, surgiram alegações que sugeriam que a nova codificação iria fazer 

com que aumentasse o número de beneficiários da Medicare a realizar stents 

coronários. Neste sentido, seria de esperar que os procedimentos com stents viessem 

a aumentar drasticamente, o que acabou por não se realizar, sugerindo que o 

aumento do pagamento não foi relevante no acréscimo da sua utilização.   

Em 2004, a CMS atravessou uma situação em muito idêntica à anterior com a 

introdução de stents com fármacos. Em diversos estudos realizados concluiu-se que 

com este novo procedimento havia menores taxas de reestenose ou de 

reintervenção comparativamente com os stents sem fármaco, não havendo, no 

entanto, diferenças nas taxas de mortalidade ou de enfarte do miocárdio.  

Para fazer face aos custos mais elevados deste novo procedimento, a CMS atribuiu-o 

a uma nova categoria de GDH (com um reembolso aproximadamente mais elevado 
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em mil e quinhentos dólares), ao mesmo tempo que a FDA dava a sua aprovação, 

explicando este valor com a preocupação de que a rápida difusão do consumo de 

stents com fármaco poderia levar a uma pressão sobre os hospitais no que respeita 

aos seus recursos financeiros. Este procedimento teve uma difusão mais rápida do 

que os seus antecessores, apesar de se esperar que o valor do reembolso adicional 

não era suficiente para fazer face aos custos. Há a acrescentar ainda que, com a 

adopção de stents com fármaco, era de esperar que os lucros dos hospitais viessem a 

diminuir, uma vez que, reduzir-se-ia a necessidade de procedimentos para o 

tratamento da reestenose, bem como a realização de cirurgias por bypass, os quais 

são centros lucrativos para o hospital. Um potencial factor para a rápida difusão de 

stents com fármaco em detrimento dos stents sem fármaco foi o facto de estes 

últimos representarem uma maior mudança na prática clínica em relação aos 

primeiros. Há também a acrescentar a grande evidência na redução de problemas de 

reestenose com os stents com fármaco em comparação com os outros, tornando-se 

assim os primeiros compatíveis com os padrões e práticas das necessidades clínicas 

percebidas. 

Em Portugal, não há estudos relacionados com a evolução dos stents em termos de 

pagamentos por GDH. Neste sentido, para fazer a comparação com os Estados 

Unidos da América, recorreremos à base de dados disponibilizada, podendo, por isso, 

fazer unicamente uma relação entre a evolução dos actos realizados com o preço 

praticado pelos GDH de 2000 a 2006. 

Em 2000, os procedimentos que envolviam a colocação de stents eram financiados 

de acordo com o GDH 112, com o valor unitário de €4.333,56. Nesta altura, em 

Portugal os stents eram um procedimento ainda pouco significativo em termos da 

sua prática, tendo registado unicamente 220 intervenções. Neste ano, há a assinalar 

apenas um procedimento com o GDH 116, o qual tinha como custo unitário 

€4.689,70.  

Tal como ocorreu em 1998 nos Estados Unidos da América, em 2001, através da 

Portaria n.º 189/2001, de 9 de Março, os procedimentos com stents foram 

transferidos para o GDH 116, tendo visto o seu valor reduzido em 28%, para 
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€3.373,74. No entanto, ao contrário do que seria de esperar, o número de 

procedimentos disparou significativamente para os 2.423. No ano seguinte, não 

houve alteração na tabela de preços, tendo, no entanto, havido uma subida de 

aproximadamente 27% para os 3.316 casos. 

Em 2003, com a Portaria n.º 132/2003, de 5 de Fevereiro, o valor do GDH sofreu 

alterações, tendo sido aumentado para €4.944,73, o que se reflectiu directamente 

nos casos tratados, que subiram de 3.316 em 2002 para 4.957 em 2003. Até 2005, 

ano em que os procedimentos com stents se mantiveram no GDH 116, o valor 

permaneceu igual ao de 2003, tendo-se registado um aumento de 750 casos em 2004 

e de 1.517 em 2005, em comparação com 2003. 

Por fim, em 2006 os procedimentos com stents sofreram inúmeras alterações tanto 

ao nível dos preços como em termos de GDH. Os GDH anteriormente usados 

deixaram de o ser, passando a integrar apenas os procedimentos com stents os GDH 

550, 808, 852 e 854. Os primeiros com um valor de €4.783,14 representaram 649 

procedimentos realizados ao longo do ano, ao passo que, o GDH 808, com um valor 

de €6.265,40 apresentou 2.623 procedimentos realizados. O maior incremento em 

termos de realização de procedimentos deu-se ao nível do GDH 852 com 3.359, 

sendo, contudo, o preço do GDH o mais baixo deste ano, €4.540,70. Por fim, através 

do GDH 854, com um valor de €5.748,90, foram realizados 491 procedimentos. 
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III. METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO 

O desenho de investigação é o plano lógico criado pelo investigador 

com vista a obter respostas válidas às questões de investigação 

colocadas ou às hipóteses formuladas. 

FORTIN (2003) 

 

1. A PROBLEMÁTICA E A METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

O sistema de saúde português estabelece o direito à protecção à saúde de todos os 

cidadãos, havendo, desta forma, um direito universal garantido em cuidados de 

saúde no SNS e o acesso ao SNS a todos os cidadãos independentemente do seu 

estatuto económico e social. Este direito está, desde logo, consagrado no art. 64.º da 

Constituição da República Portuguesa, onde é possível ler-se no n.º 1 que: “todos 

têm direito à protecção da saúde e o dever de a defender e promover” e no n.º 2 que 

“o direito à protecção da saúde é realizado: a) através de um serviço nacional de 

saúde universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos 

cidadãos, tendencialmente gratuito; (…)”  

As despesas com a saúde têm-se apresentado em diversos países como uma grave 

condicionante, tendo, nos países da OCDE, mais do que duplicado entre 1960 e 2000. 

Entre a década de 60 e 70, as despesas em saúde sofreram um crescimento 

acentuado, em muito devido ao alargamento da cobertura pública de cuidados 

(SIMÕES, 2005). 

A despesa total da saúde em Portugal, em 2004, aproximou-se de 10% do produto 

interno bruto, o qual se mantém, no entanto, abaixo da média da União Europeia. 

Desde 1990 as despesas de saúde têm sofrido crescentes aumentos, tendo estagnado 

durante os anos de 2005 e 2006.  

O presente trabalho tem como objectivo explorar qual o impacto que o 

financiamento e o estatuto jurídico hospitalar tem na introdução e adopção de novas 

tecnologias em saúde. Perante os objectivos e o objecto de estudo estabelecido, 

preferiu adoptar-se uma metodologia que incidisse sobre a análise de conteúdos. O 

estudo de caso caracteriza-se pela análise pormenorizada do objecto de estudo, que 

constitui o factor a examinar, num contexto real e espontâneo. Para FORTIN (2003), 
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entende-se por estudo de caso a “investigação aprofundada de um indivíduo, de uma 

família, de um grupo ou de uma organização.” Este tipo de estudo descritivo é 

utilizado para responder a perguntas sobre um determinado acontecimento actual, 

sobre o qual existe pouco ou nenhum controlo, para explicar relações de causalidade 

entre a evolução de um fenómeno e uma intervenção (FORTIN, 2003). Ainda de 

acordo com este autor, este tipo de estudo pode também servir para “aumentar o 

conhecimento que se tem de um indivíduo e ter por principal objectivo a elaboração 

de hipóteses novas ou pode servir para estudar o efeito de uma mudança num 

indivíduo”. Este tipo de metodologia é frequentemente usado nas áreas da 

sociologia, economia, ciências sociais, entre outras, englobando métodos tão 

diversos como a lógica de design, técnicas de recolha de dados, e abordagens 

específicas para análises de dados (YIN, 2003). 

Segundo YIN (2004) citado por FORTIN (2003), num estudo de caso devem ser 

seguidos cinco componentes: 1. definir o enunciado de questões que justificam 

perceber um estudo de caso; 2. estabelecer a descrição o mais complexa possível da 

unidade de análise; 3. processar a formulação de hipóteses sobre os factores 

presentes na situação e que servem de guia ao método e à colheita dos dados; 4. 

avaliar as hipóteses sugeridas pelos dados recolhidos; 5. pôr à prova as hipóteses 

retidas com a ajuda de critérios estabelecidos para a interpretação dos resultados.  

No que diz respeito ao tipo de desenho de investigação, o actual estudo baseia-se 

numa investigação não-experimental, descritiva, longitudinal, retrospectiva, uma vez 

que se estende por um longo período de tempo, tendo os factos ocorrido antes do 

seu começo, não havendo, por isso, lugar a manipulação de variáveis (o investigador 

não tem qualquer controlo sobre o comportamento das variáveis em questão) 

(GRAÇA, 2004). 

De acordo com FORTIN (2003), define-se população como sendo o grupo de 

elementos que partilham características comuns, tendo por base um leque de 

critérios. Esta é constituída pelos elementos que observam os critérios de selecção 

anteriormente determinados e para os quais o investigador pretende fazer 

generalizações. Ainda de acordo com este autor, a amostra apresenta-se como sendo 
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uma réplica em miniatura da população. Uma das características mais evidentes é 

que a amostra deverá ser representativa da população, isto é, nela devem constar as 

características da população.  

Neste estudo a população é constituída por todas as pessoas que foram seguidas 

num hospital do SNS, enquanto a amostra se cinge aos doentes com DCV seguidos 

num dos hospitais do SNS, entre 2000 e 2006. 

 

2. OBJECTIVOS DE INVESTIGAÇÃO 

Os objectivos específicos deste estudo passam por: 

  analisar uma possível existência de uma relação significativa entre as 

características do pagamento prospectivo por GDH e a introdução e adopção de 

novas tecnologias em saúde; 

  perceber se a forma como as novas tecnologias foram incluídas nos GDH pode ter 

influenciado a sua utilização e difusão; 

  analisar se a evolução do estatuto hospitalar teve algum impacto na introdução e 

difusão de novas tecnologias em saúde. 

 

3. FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 

De acordo com CAPLOW (1979), citado por GRAÇA (2004), “uma hipótese é o 

enunciado duma relação de cause e efeito, sob uma forma permitindo a verificação 

empírica. O papel das hipóteses é sobretudo a de sugerir explicações para 

determinados factos e orientar a pesquisa de outros” 

As hipóteses formuladas para esta investigação são as seguintes: 

H0: não existe qualquer relação entre o financiamento e o estatuto jurídico 

hospitalar na introdução e adopção de novas tecnologias em saúde. 

H1: existe uma relação directa entre o financiamento hospitalar e a introdução e 

adopção de novas tecnologias em saúde. 

H2: existe uma relação directa entre o estatuto jurídico hospitalar e a introdução 

e adopção de novas tecnologias em saúde. 
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4. RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS 

Dada a dificuldade em aceder pessoalmente aos dados necessários, além da extensão 

de população que se pretendia atingir, definiu-se para o presente trabalho que o 

instrumento de estudo seria uma base de dados requerida à ACSS. 

A base de dados é constituída por 244.917 registos de dados administrativos de 

pacientes com doenças cardiovasculares (enfarte agudo do miocárdio, angina estável 

ou instável, doença isquémica crónica do coração, insuficiência cardíaca congestiva, 

insuficiência cardíaca congestiva com hipertensão arterial e dor pré-cordial) 

assistidos em cinquenta e quatro hospitais do SNS27

 

, entre 2000 e 2006. As variáveis 

trabalhadas foram: sexo (masculino e feminino); faixas etárias (≤ 39; 40-44; 45-49; 

50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80-84; 85-89; ≥ 90); comorbilidades 

(insuficiência cardíaca congestiva, arritmias cardíacas, edema pulmonar, choque 

cardiogénico, insuficiência renal crónica, insuficiência renal aguda, diabetes, 

neoplasias malignas e DCV); procedimentos cardiovasculares (cateterismo; 

intervenção coronária percutânea; bypass coronário; stent e revascularização) e 

respectivos GDH utilizados; estatuto jurídico hospitalar (SPA, SA e EPE). 

 

 

 
                                                 
27 Hospital Amato Lusitano (Castelo Branco), Hospital Condes de Castro Guimarães (Cascais), Hospital 
Curry Cabral (Lisboa), Hospital da Covilhã, Hospital da Senhora da Oliveira (Guimarães), Hospital da 
Universidade de Coimbra, Hospital das Caldas de Rainha, Hospital de Águeda, Hospital de Chaves, 
Hospital de Faro, Hospital de Lagos, Hospital de Nossa Senhora do Rosário (Barreiro), Hospital de 
Portimão, Hospital de Santa Cruz (Linda-a-Velha), Hospital de Santa Marta (Lisboa), Hospital de São 
Bernardo (Setúbal), Hospital de São João (Porto), Hospital de São José (Lisboa), Hospital de São Pedro de 
Vila Real, Hospital de São Sebastião (Santa Maria da Feira), Hospital de Torres Novas, Hospital de Torres 
Vedras, Hospital Distrital da Figueira da Foz, Hospital Distrital de Bragança, Hospital Distrital de 
Mirandela, Hospital Distrital de Santarém, Hospital Distrital de Vila Nova de Gaia, Hospital do Conde de 
Bertiandos (Ponte de Lima), Hospital do Espírito Santo (Évora), Hospital dos Capuchos (Lisboa), Hospital 
dos Covões (Coimbra), Hospital Dr. José Maria Grande (Portalegre), Hospital Dr. Manuel Constâncio 
(Abrantes), Hospital Egas Moniz (Lisboa), Hospital Fernando da Fonseca (Amadora), Hospital Garcia de 
Orta (Almada), Hospital Infante D. Pedro (Aveiro), Hospital José Joaquim Fernandes (Beja), Hospital 
Nossa Senhora da Graça (Tomar), Hospital Padre Américo (Penafiel), Hospital Pedro Hispano 
(Matosinhos), Hospital Pulido Valente (Lisboa), Hospital Reinaldo dos Santos (Vila Franca de Xira), 
Hospital S. Pedro Gonçalo Telmo (Peniche), Hospital Santa Luzia de Elvas, Hospital Santa Luzia de Viana 
do Castelo, Hospital Santa Maria (Lisboa), Hospital Santo André (Leiria), Hospital Santo António (Porto), 
Hospital São Francisco Xavier (Lisboa), Hospital São João de Deus (V. N. Famalicão), Hospital São Marcos 
(Braga), Hospital São Teotónio (Viseu), Hospital Sousa Martins (Guarda). 
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4.1. Definição das variáveis

4.1.1. Variáveis qualitativas: “variáveis cuja escala de medida apenas indica a sua 

presença em categorias de classificação discreta exaustivas e mutuamente 

exclusivos” (MAROCO, 2003). 

: 

4.1.1.1. Variáveis nominais: são medidas em classes discretas, não sendo, no 

entanto, possível estabelecer, desde logo, qualquer tipo de qualificação ou 

ordenação. Das variáveis existentes na base de dados a trabalhar, inserem-se 

nesta categoria o sexo e o estatuto jurídico hospitalar. 

4.1.1.2. Variáveis ordinais: são medidas em classes discretas entre as quais é 

possível definir uma determinada ordem. Deste modo, neste tipo de variável 

inserem-se as faixas etárias definidas para este estudo. 

4.1.2. Variáveis quantitativas: “variáveis cuja escala de medida permite a ordenação 

e quantificação de diferenças entre elas” (MAROCO, 2003).  

4.1.2.1. Variáveis discretas: variáveis que tomam um número finito de valores. 

Dentro das variáveis da base de dados, inserem-se nestas variáveis as 

comorbilidades e os procedimentos cardiovasculares. 

4.1.2.2. Variáveis ordinais: variáveis que tomam um número infinito de valores, 

como sendo os GDH utilizados. 

 

De acordo com GRAÇA (2004), as hipóteses existentes relacionam dois tipos de 

variáveis: a independente (causa presumida) e a dependente (efeito presumido). 

 

4.1.3. Variáveis independentes: “variável manipulada pelo investigador com a 

finalidade de estudar os seus efeitos na variável dependente” (FORTIN, 2003). Neste 

seguimento, dentro destas variáveis inclui-se o estatuto jurídico hospitalar. 

 

4.1.4. Variáveis dependentes: “variável influenciada pela variável independente” 

(FORTIN, 2003). Neste tipo de variável, inserem-se os procedimentos 

cardiovasculares e os GDH utilizados. 
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4.2. Tratamento dos dados

O tratamento dos dados obtidos foi realizado através dos programas Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) e Microsoft Office Excel. De acordo com 

MAROCO (2003), o SPSS é “um poderoso sistema de análises estatísticas e 

manuseamento de dados, num ambiente gráfico, em que a utilização mais frequente, 

para a maioria das análises a efectuar, se resume à selecção das respectivas opções 

em menus e caixas de diálogo. Contudo, o sistema dispõe de um editor de comandos, 

a que o utilizador mais avançado poderá recorrer a fim de realizar determinado tipo 

de análises mais complexas e elaboradas” (FERREIRA, A. M., 1999).  

: 

O Microsoft Office Excel é uma ferramenta eficaz que pode utilizar para criar e 

formatar folhas de cálculo e analisar e partilhar informações de modo a tomar 

decisões mais acertadas (MICROSOFT, 2007). 
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IV. APRESENTAÇÃO DE DADOS 

“ (…) há hipóteses teóricas que devem ser confrontadas  

com dados de observação ou de experimentação.” 

GRAÇA (2004)  

 

1. Caracterização da base de dados

Como já foi referido, a base de dados da ACSS é composta por 244.917 registos de 

pessoas com doenças cardíacas acompanhadas num dos hospitais do SNS. Nas duas 

tabelas que se seguem constam os dados demográficos e os dados clínicos dos 

doentes em estudo. 

: 

 

 

 

Tabela 3 – Dados demográficos dos doentes em estudo, entre 2000 e 2006 

Variáveis Homens Mulheres Total Parcial 

148.119 
(60,48%) SEXO 96.797 

(39,52%) 
244.916 

(100%) 

IDADE    

≤ 39 3.140 
(1,28%) 

802 
(0,33%) 

3.942 
(1,61%) 

40 – 44 4.538 
(1,85%) 

979 
(0,40%) 

5.506 
(2,25%) 

45 – 49 8.260 
(3,37%) 

1.879 
(0,77%) 

10.139 
(4,14%) 

50 – 54 12.664 
(5,17%) 

3.223 
(1,32%) 

15.887 
(6,49%) 

55 – 59 15.768 
(6,44%) 

4.970 
(2,03%) 

20.738 
(8,47%) 

60 – 64 18.286 
(7,47%) 

7.522 
(3,07%) 

25.808 
(10,54%) 

65 – 69 21.935 
(8,96%) 

11.774 
(4,81%) 

33.709 
(13,76%) 

70 – 74 23.161 
(9,46%) 

15.994 
(6,53%) 

39.156 
(15,99%) 

75 – 79 19.730 
(8,06%) 

18.335 
(7,49%) 

38.065 
(15,54%) 

80 – 84 12.588 
(5,14%) 

15.774 
(6,44%) 

28.362 
(11,58%) 

85 – 89 5.978 
(2,44%) 

10.471 
(4,28%) 

16.449 
(6,72%) 

≥ 90 2.082 
(0,85%) 

5.074 
(2,07%) 

7.156 
(2,92%) 
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Tabela 4 – Dados clínicos dos doentes em estudo, entre 2000 e 2006 

VARIÁVEIS HOMENS MULHERES TOTAL 

63.145 COMORBILIDADES 
(52,80%) 

56.457 
(47,20%) 

119.602 
(100%) 

Insuficiência Cardíaca 
Congestiva 

10.842 
(17,17%) 

8.959 
(15,87%) 

19.801 
(16,56%) 

Arritmias Cardíacas 25.177 
(39,87%) 

24.603 
(43.58%) 

49.780 
(41,62%) 

Edema Pulmonar 596 
(0,94%) 

597 
(1,06%) 

1.193 
(0,997%) 

Choque Cardiogénico 1.365 
(2,16%) 

1.206 
(2,14%) 

2.571 
(2,15%) 

Insuficiência Renal Crónica 7.379 
(11,69%) 

5.754 
(10,19%) 

13.133 
(10,98%) 

Insuficiência Renal Aguda 3.567 
(5,65%) 

3.170 
(5,61%) 

6.737 
(5,63%) 

Diabetes 5.715 
(9,05%) 

5.849 
(10,36%) 

11.564 
(9,67%) 

Neoplasias Malignas 2.454 
(3,89%) 

1.147 
(2,03%) 

3.601 
(3,01%) 

DCV 6.050 
(9,58%) 

5.172 
(9,16%) 

11.222 
(9,38%) 

175.062 PROCEDIMENTOS 
CARDIOVASCULARES (73,80%) 

62.137 
(26,20%) 

237.199 
(100%) 

Cateterismo 64.741 
 (36,98%) 

26.613 
(42,83%) 

91.35428

(38,51%) 
 

Intervenção Percutânea 
Coronárias 

31.974 
(18,26%) 

10.608 
(17,07%) 

42.582 
(17,95%) 

Bypass Coronário 10.783 
(6,16%) 

3.063 
(4,93%) 

13.846 
(5,84%) 

Stent 24.421 
(13,95%) 

8.067 
(12,98%) 

32.488 
(13,70%) 

Revascularização 43.143 
(24,64%) 

13.786 
(22,19%) 

56.929 
(24,00%) 

 

Através da tabela 3, podemos observar que aproximadamente 60% dos doentes em 

estudo são do sexo masculino. Dentro das faixas etárias estudados, podemos 

                                                 
28 Na análise do ponto 1.1. “Evolução da utilização dos procedimentos cardiovasculares realizados entre 
2000 e 2006” deste capítulo será referido o valor 91.355 para os cateterismos cardíacos e o valor 
237.200 para o total dos procedimentos realizados. Nesta tabela, apenas foram considerados 91.354 
cateterismos e consequentemente 237.199 procedimentos por se estar perante uma análise com base 
no sexo, e pelo facto de o valor em falta se reportar ao caso mal registado no Hospital de Santa Maria, 
em termos dessa variável. 
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perceber que no topo dos intervencionados surge a classe dos 70-74 com 15,99%, 

seguindo-se da classe dos 75-79, com 15,54% e, por fim, a dos 65-69 com 13,76%. A 

ocupar o lugar mais baixo da tabela aparece a classe dos ≤39 anos com apenas 

1,61%. Um dado curioso surge no facto de até aos 79 anos serem os homens os mais 

intervencionados em cada uma das faixas etárias. Estes são apenas ultrapassados 

pelas mulheres, quando entramos na faixa etária dos 80-84, onde estas se 

apresentam com percentagem superior à dos homens, concluindo-se daqui que as 

mulheres sofrem de DCV mais tarde do que os homens. 

Passando para a tabela 4, podemos observar os dados clínicos dos doentes em 

estudo, de onde se conclui nos lugares cimeiros das comorbilidades associadas 

aparecem as arritmias cardíacas (41,62%) e a insuficiência cardíaca congestiva 

(16,56%); por sua vez, nos últimos lugares surgem o edema pulmonar com 0,997% e 

o choque cardiogénico com 2,15%. Apesar de o sexo masculino ocupar, mais uma 

vez, o primeiro lugar, a diferença para as mulheres não é estatisticamente 

significativa. 

É nos procedimentos cardiovasculares onde se observa maior discrepância entre 

homens e mulheres, sendo os primeiros os que mais procedimentos realizam com 

73,8%. O cateterismo, por ser um procedimento de diagnóstico geralmente realizado 

antes de qualquer intervenção, ocupa o lugar cimeiro com 38,51%, onde, 

surpreendentemente as mulheres são aquelas que mais os realizam. As 

revascularizações, como são o conjunto dos diferentes procedimentos referidos nos 

procedimentos cardiovasculares, ocupam o segundo lugar com 24%, seguindo-se as 

intervenções percutâneas coronárias com 17,95%. Os stents apesar de se 

apresentarem como uma das inovações nesta área, aparecem apenas em penúltimo 

lugar com 13,7%. 

No que respeita aos hospitais com maior afluência em termos de doenças cardíacas, 

apresentam-se: o Hospital de Santa Maria (14.629), os Hospitais da Universidade de 

Coimbra (13.972), o Hospital de São João (13.489) e o Hospital de Santa Marta 

(12.721). Por sua vez, os hospitais com menor volume nesta área são o Hospital de 

Ponte de Lima (336), o Hospital de Lagos (378), o Hospital de Abrantes (410) e o 

Hospital de Peniche (656). 
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1.1. 

Numa primeira análise será realizada uma abordagem ao comportamento de cada um 

dos cinco procedimentos em estudos desde 2000 a 2006, independentemente do 

GDH utilizado e do estatuto jurídico hospitalar.  

Evolução da utilização dos procedimentos cardiovasculares realizados 

entre 2000 e 2006 

 

1.1.1. Cateterismo: 

O cateterismo é um exame invasivo com necessidade de internamento hospitalar, 

embora de curta duração (geralmente 2-3 dias). Através de um pequeno orifício que 

é feito num vaso da perna ou do braço é introduzido um cateter, que chegando ao 

coração e aos pulmões possibilita medir valores que dão indicações acerca da 

função destas estruturas. O cateterismo é um exame que não provoca desconforto 

ao doente e é seguro, tendo, em raras excepções, complicações graves (Associação 

Portuguesa de Hipertensão Pulmonar, sem data). 

A evolução da realização de cateterismos entre 2000 e 2006 poderá ser observada 

através da tabela que se segue: 

Tabela 5 – Evolução da realização de cateterismos cardíacos,  
entre 2000 e 2006 

 Número de Cateterismos realizados Evolução em relação  
ao ano 2000 

2000 10.257 - 
2001 10.744 4,75% 
2002 12.546 22,32% 
2003 12.991 26,65% 
2004 14.275 39,17% 
2005 14.292 39,34% 
2006 16.250 58,43% 

TOTAL 91.355 - 

 

O cateterismo cardíaco foi o procedimento mais efectuado, representando 38,51% 

dos 237.199 procedimentos realizados ao longo dos sete anos analisados. Durante 

este período foi notório o crescimento ocorrido entre 2001 e 2002 com 17,57% e 

entre 2005 e 2006 com 19,09%, com um valor inferior mas igualmente relevante o 

ano 2004 registou um acréscimo de 12,52%. Os restantes anos não sofreram 
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grandes alterações, tendo registado, em média, um crescimento anual de 3,08%. 

Estes valores são justificados pelo facto de o cateterismo ser um exame de 

diagnóstico, geralmente realizado antes de qualquer procedimento. 

 

1.1.2. Intervenção Percutânea Coronária: 

A intervenção percutânea coronária, vulgarmente conhecida como angioplastia 

coronária ou simplesmente angioplastia, é um procedimento terapêutico para o 

tratamento da estenose (estreitamento) das artérias coronárias do coração 

encontrado na doença coronária. Estes segmentos estenosados servem para fazer 

face à acumulação de placas de colesterol que formam a aterosclerose (WIKIPÉDIA, 

2009). A intervenção coronária percutânea compreende o uso de um cateter balão 

ou do implante de um stent, com o objectivo de restabelecer o fluxo coronário 

anterógrado de forma mecânica.  

A tabela que seguinte mostra a evolução da realização de intervenções percutâneas 

coronárias durante o período compreendido entre 2000 e 2006: 

 

Tabela 6 – Evolução da realização de intervenções percutâneas coronárias,  
entre 2000 e 2006 

 Número de Intervenções Percutâneas 
Coronárias realizadas 

Evolução em relação  
ao ano 2000 

2000 3.804 - 
2001 4.552 19,66% 
2002 5.430 42,74% 
2003 6.361 67,22% 
2004 6.808 78,97% 
2005 7.346 93,11% 
2006 8.313 118,53% 

TOTAL 42.614  - 

 

Nas intervenções percutâneas coronárias observou-se um maior aumento, em 

termos percentuais, entre 2000 e 2006, tendo-se atingido um incremento superior a 

118%. Para este aumento contribui o grande crescimento entre 2002 e 2003 com 

24,47% e entre 2005 e 2006 com 25,42% 
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1.1.3. Bypass coronário: 

O bypass coronário é um tipo de cirurgia que tem por objectivo criar novas rotas em 

torno das artérias coronárias estreitadas e bloqueadas, permitindo, desta forma, 

um aumento do fluxo sanguíneo, permitindo assim transportar oxigénio e 

nutrientes ao coração. O bypass coronário é opção apenas para alguns grupos 

seleccionados de pacientes com significativos estreitamentos e bloqueios das 

artérias do coração. O bypass coronário pode ser realizado através de uma veia da 

perna ou do interior da artéria da parede torácica (KULICK, 2004). 

 

Tabela 7 – Evolução da realização de bypass coronário, entre 2000 e 2006 

 
Número de Bypasses Coronários 

realizados 
Evolução em relação  

ao ano 2000 
2000 2.102 - 
2001 2.227 5,95% 
2002 2.042 - 2,85% 
2003 1.822 - 13,32% 
2004 1.784 - 15,13% 
2005 1.807 - 14,03% 
2006 2.063 -1,86% 

TOTAL 13.847  - 

 

Através da tabela 7 – Evolução da realização de bypass coronário, entre 2000 e 2006, é 

possível perceber a evolução da realização deste tipo de procedimento durante o período 

compreendido entre 2000 e 2006. Ao contrário do que foi possível observar nos dois 

procedimentos anteriores, a realização de bypasses coronários apenas teve 

crescimento apenas em dois períodos 2000-2001 e 2005-2006, sendo que, neste 

último período, apesar se ter registado um aumento na sua realização, manteve-se 

abaixo dos valores praticados em 2000. Há a ressalvar duas situações que vale a 

pena salientar: entre 2002 e 2003 registou-se uma quebra de 10,47%, tendo-se 

invertido esta situação entre 2005 e 2006 com um crescimento de 12,18% nos 

procedimentos realizados. No restante período (2003 a 2005) a realização de 

bypasses coronários rondou aproximadamente os 85% em relação a 2000. 
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1.1.4. Stent: 

O stent é um pequeno tubo colocado em uma artéria, vaso sanguíneo, ou outro 

canal de forma a manter a estrutura aberta. É um tubo de malha de metal que se 

coloca numa artéria coronária após angioplastia por balão de forma a impedir que a 

artéria em questão volte a fechar. Um stent com eluição de drogas é revestido com 

um medicamento que ajuda a prevenir que as artérias voltem fechar (GRAYSON, 

2008). 

 

Tabela 8 – Evolução da realização de stents, entre 2000 e 2006 

 Número de stents realizados Evolução em relação  
ao ano 2000 

2000 1.244 -  
2001 2.568 106,43% 
2002 3.394 172,83% 
2003 5.089 309,08% 
2004 5.939 377,41% 
2005 6.629 432,88% 
2006 7.646 514,63% 

TOTAL 32.509   

 

Os stents apesar de representarem apenas 13,71% dos procedimentos realizados 

nesta amostra, são aqueles que apresentam maior crescimento entre os períodos 

de 2000 a 2006, como é possível observar através da tabela 8 – Evolução da 

realização de stents, entre 2000 e 2006. 

Entre 2000 e 2006 foi possível observar três períodos com um crescimento muito 

significativo: entre 2000 e 2001 registou-se um aumento 106,43%, entre 2002 e 

2003 de 136,25% e entre 2005 e 2006 de 81,75%. Nos restantes períodos, a média 

de crescimento rondou os 63,40%. 

 

A revascularização como é apenas o conjunto dos diferentes procedimentos acima 

descritos, não se torna relevante para análise, não sendo por isso alvo de 

comparação. 
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Em suma, é possível concluir-se que entre 2000 e 2006, tanto as intervenções 

percutâneas coronárias como os stents sofreram significativos aumentos na sua 

utilização. Contudo foram estes últimos que apresentaram maior crescimento ao 

longo deste período, com mais de 514%. Numa situação inversa surgem os bypasses, 

os quais registaram até 2004 um decréscimo de 15,13%, tendo conseguido nos dois 

anos seguintes um aumento relativo, ainda que tenham ficado abaixo dos 

procedimentos registados em 2000. Isto justifica-se também pelo facto de o bypass 

ser um procedimento complexo que está a ser progressivamente substituído por 

outros procedimentos menos invasivos e de igual eficácia. 

 

1.2. Impacto do financiamento hospitalar nos procedimentos cardiovasculares

Neste ponto será feita primeiramente uma análise da evolução dos GDH utilizados 

em cada um dos procedimentos e posteriormente o seu impacto em termos 

económicos para o orçamento hospitalar. 

: 

Neste estudo apenas serão considerados os anos de 2001 a 2006. O ano 2000 não 

será ponderado, uma vez que, na base de dados da ACSS parte destes procedimentos 

foram classificados com um GDH “0”, o qual é inexistente, não se podendo, por isso, 

ter em conta. 

Os GDH analisados não fazem referência a todos os utilizados, uma vez que, de forma 

a facilitar a análise da evolução dos mesmos, foram seleccionados apenas aqueles 

com maior representação na amostra. 
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Tendo em consideração o facto de os GDH utilizados variarem de acordo com os 

procedimentos e o ano em questão, a tabela seguinte (Tabela 9 - Número de GDH e 

respectiva descrição de acordo com as Portarias de 2001, 2003 e 2006 que 

determinam os preços a cobrar pelos cuidados prestados no quadro do Serviço 

Nacional de Saúde) menciona o número de GDH e a sua descrição entre 2001 e 2006, 

Tabela 9 – Número de GDH e respectiva descrição de acordo com as Portarias de 2001, 2003 e 2006 que 
determinam os preços a cobrar pelos cuidados prestados no quadro do Serviço Nacional de Saúde 

 Portaria n.º 189/2001, de 9 de Março 

109 Bypass coronário sem cateterismo cardíaco 

112 Procedimentos cardiovasculares percutâneos 

116 
Outro implante de pacemaker cardíaco permanente ou PTCA com implante de stent na artéria 
coronária 

122 Doenças circulatórias com EAM, sem grandes complicações, alta vivo 

124 Doenças circulatórias, excepto EAM, com cateterismo cardíaco e diagnóstico complicado 

125 Doenças circulatórias, excepto EAM, com cateterismo cardíaco e sem diagnóstico complicado 

  

 Portaria n.º 132/2003, de 5 de Fevereiro 

109 Bypass coronário sem cateterismo cardíaco 

112 Procedimentos cardiovasculares percutâneos 

116 
Outro implante de pacemaker cardíaco permanente ou PTCA com implante de stent na artéria 
coronária 

122 Doenças circulatórias com EAM, sem grandes complicações, alta vivo 

124 Doenças circulatórias, excepto EAM, com cateterismo cardíaco e diagnóstico complicado 

125 Doenças circulatórias, excepto EAM, com cateterismo cardíaco e sem diagnóstico complicado 

  

 Portaria n.º 567/2006, de 12 de Junho 

109 Bypass coronário sem angioplastia coronária percutânea translumial, sem cateterismo cardíaco 

112 
Procedimentos cardiovasculares percutâneos, sem enfarte agudo do miocárdio, insuficiência 
cardíaca ou choque 

121 Perturbações circulatórias com enfarte agudo do miocárdio e complicações major, alta vivo 

122 Perturbações circulatórias sem enfarte agudo do miocárdio e complicações major, alta vivo 

124 
Perturbações circulatórias excepto enfarte agudo do miocárdio, com cateterismo cardíaco e 
diagnóstico complexo 

125 
Perturbações circulatórias excepto enfarte agudo do miocárdio, com cateterismo cardíaco, sem 
diagnóstico complexo 

550 Outros procedimentos vasculares, com CC major 

808 
Procedimentos cardiovasculares percutâneos, com enfarte agudo do miocárdio, insuficiência 
cardíaca ou choque 

852 
Procedimentos cardiovasculares percutâneos, com stent não eluidor de fármacos, sem enfarte 
agudo do miocárdio 

854 
Procedimentos cardiovasculares percutâneos, com stent eluidor de fármacos, sem enfarte agudo 
do miocárdio 
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de acordo com as respectivas portarias, de forma a ser mais facilmente perceptível as 

referências que serão feitas ao longo da análise que se segue a cada um dos GDH. 

Após a selecção dos GDH com maior peso em cada um dos procedimentos, dos 

237.367 anteriormente referidos, para esta análise foram apenas considerados 

196.849 registos. 

Dentro dos GDH mais utilizados nestes cinco procedimentos destacam-se o GDH 109, 

112, 116, 121, 122, 124, 125, 550, 808, 852 e 854, sendo que destes, os mais 

utilizados no período em causa foram o 125 com 25.118 (10,3%), o 116 com 23.171 

(9,5%) e o 122 com 23.156 (9,5%). Os GDH menos frequentes foram o 854 com 491 

(0,2%), o 550 com 751 e o 808 com 3.019 (1,2%)29

Através do gráfico 4 – Evolução da utilização dos GDH nos cinco procedimentos em 

estudo, entre 2001 e 2006, poder-se-á perceber, como o nome do gráfico indica, o 

comportamento global dos GDH seleccionados para aquele período de tempo.  

. 

 

 

Outra análise interessante a abordar é aquela que a seguinte tabela (Tabela 10 – 

Valor médio dos procedimentos realizados por GDH por ano, entre 2001 e 2006) nos 

apresenta com os valores médios por ano de cada GDH. Isto é, com esta análise 

pretende-se perceber, apesar das oscilações existentes ao longo do período em 

                                                 
29 Estes valores e respectivas percentagens referem-se aos dados recolhidos em toda a base de dados e 
não somente nos seleccionados para este estudo. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gráfico 4 - Evolução da utilização dos GDH nos cinco 
procedimentos em estudo, entre 2001 e 2006

109

112

116

121

122

124

125

550

808

852

854



Introdução e difusão de novas tecnologias –  
o impacto do financiamento e do estatuto jurídico hospitalar  

Inês Rendo 
  

72 
 

estudo, qual a média do valor de cada um durante o referido período. Assim, o 

primeiro lugar é ocupado pelo GDH 109 com €8.299,81, em seguida o GDH 808 com 

€6.265,40 e em terceiro o GDH 121 com €5.820,11. Nos últimos lugares figuram o 

GDH 125 com €2.198,56, o GDH 122 com €2.719,73 e o GDH 124 com €2.897,01. 

 

1.2.1. Análise dos GDH utilizados por procedimento cardíaco: 

1.2.1.1. Cateterismos: 

Para os cateterismos, os GDH considerados foram os 112, 116, 122, 124 e 125 até 

2005, tendo, em 2006, surgido o 550, o 808, o 852 e o 854. 

Durante os anos de 2001 e 2002, o GDH 112 manteve o valor de €4.488,21, não 

tendo sofrido alterações em relação ao número de procedimentos realizados 

(1.868 e 1.892, respectivamente). No entanto, em 2003, com a redução do valor 

estabelecido para €3.716,90, observou-se uma significativa queda de 

aproximadamente 36% nos procedimentos realizados (passando de 1.892 em 

2002 para 1.220 em 2003). Este comportamento decrescente manteve-se até 

2006, tendo sido realizados nesse ano apenas 340 procedimentos com este GDH.  

No que respeita ao GDH 116, a sua utilização nos cateterismos teve um acréscimo 

constante entre 2001 e 2005, tendo atingido o maior pico de crescimento entre 

2002 e 2003 (3.116 e 4.595, respectivamente), altura em que a nova portaria que 

estabelece os preços a praticar nos hospitais do SNS entrou em vigor, aplicando 

um novo valor a este GDH, passando assim de €3.373,74 para €4.944,73. Em 2006 

este GDH é substituído deixando por isso de ser referenciado. 

Tabela 10 – Valor médio dos procedimentos realizados por GDH por ano, entre 2001 e 2006 

 109 112 116 121 122 124 125 550 808 852 854 

2001 7.586,17 € 4.488,21 € 3.373,74 € - 2.399,44 € 2.692,93 € 2.019,69 € - - - - 

2002 7.586,17 € 4.488,21 € 3.373,74 € - 2.399,44 € 2.692,93 € 2.019,69 € - - - - 

2003 8.357,79 € 3.716,90 € 4.944,73 € - 2.643,50 € 2.966,84 € 2.225,13 € - - - - 

2004 8.357,79 € 3.716,90 € 4.944,73 € - 2.643,50 € 2.966,84 € 2.225,13 € - - - - 

2005 8.357,79 € 3.716,90 € 4.944,73 € -  2.643,50 € 2.966,84 € 2.225,13 € -  -  -  -  

2006 9.553,16 € 4.478,63 € - 5.820,11 € 3.588,99 € 3.095,69 € 2.476,60 € 4.783,14 € 6.265,40 € 4.540,70 € 5.748,90 € 

Média/ 
ano 

8.299,81 € 4.100,96 € 4.316,33 € 5.820,11 € 2.719,73 € 2.897,01 € 2.198,56 € 4.783,14 € 6.265,40 € 4.540,70 € 5.748,90 € 
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Entre 2001 e 2002, o valor estipulado para o GDH 122 era de €4.488,21, o que 

representou um total de 3.760 procedimentos realizados. Em 2003 com a nova 

portaria, o seu valor foi reduzido para €3.716,90, tendo-se reflectido numa queda 

gradual entre 2003 e 2005 de 34,69%, 49,41% e 60,92%, respectivamente, em 

relação a 2001. Em 2006, com a nova portaria o valor deste GDH sofreu uma 

inversão em relação à tendência observada nos anos anteriores, tendo o número 

de procedimentos realizados acompanhado essa mesma tendência, atingindo os 

1.590 registos. 

Como já foi referido, em 2006 com a Portaria n.º 567/2006, de 12 de Junho, o GDH 

116 foi retirado, dando lugar aos GDH 550, 808, 852 e 854, sendo que o 808 e o 

852 foram os mais utilizados com 2.948 e 3.128, respectivamente. 

A evolução da utilização dos GDH neste tipo de procedimento poderá ser 

observada através do gráfico 5 – “Evolução da utilização dos GDH no cateterismo 

cardíaco, entre 2001 e 2006”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2. Intervenção Coronária Percutânea: 

Nos hospitais do SNS foram efectuadas, entre 2000 e 2006, 42.127 intervenções 

coronárias percutâneas. Tal como na análise realizada aos cateterismos, apenas 

foram contabilizados os procedimentos realizados entre 2001 e 2006, com GDH 
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estatisticamente significativos, ficando assim reduzida a 37.840 casos. O ano de 

2000 não será avaliado pelo mesmo motivo do procedimento anterior.  

Deste modo, em 2001 foram considerados os GDH 112 e 116, de acordo com a 

Portaria n.º 189/2001, de 9 de Março. Tal como o sucedido nos cateterismos 

cardíacos, os procedimentos realizados através do GDH 112 sofreram uma quebra 

a partir de 2003, que coincidiu com o momento da redução do valor pago por cada 

um. Este decréscimo verificou-se nos anos seguintes, em aproximadamente 24%, 

25% e 50%, em 2004, 2005 e 2006, respectivamente, embora neste último ano o 

valor pago por este procedimento ter sido aumentado (€4.478,63).  

No que respeita ao GDH 116, a sua utilização nas intervenções coronárias 

percutâneas, também como o sucedido nos cateterismos cardíacos, apresentou 

um acréscimo constante entre 2001 e 2005, atingido o seu maior pico de 

crescimento entre em 2003 com a nova portaria, passando de 5.430 em 2002 para 

6.361 em 2003.  

O comportamento destes dois GDH explica-se essencialmente por as intervenções 

percutâneas coronárias terem passado a ser acompanhadas de stents. O GDH 116, 

como já foi referido, tem um crescimento exponencial por contemplar a utilização 

de stents, ao passo que o GDH 112, por não o considerar, sofre uma quebra 

acentuada na sua utilização.  

Relativamente aos restantes GDH investigados (550, 808, 852 e 854), o seu 

comportamento, tal como os restantes, foi em tudo semelhante ao ocorrido nos 

cateterismos cardíacos, tendo os GDH 852 e 808 sido os mais utilizados com 3.351 

e 2.999, respectivamente. 

A evolução da utilização dos GDH na Intervenção Coronária Percutânea poderá ser 

observada através do gráfico 6 “Evolução da utilização dos GDH na Intervenção 

Coronária Percutânea, entre 2001 e 2006”. 
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1.2.1.3. Bypass coronário: 

O bypass coronário é, como foi possível observar no 1.1.3. deste capítulo, o único 

procedimento que entre 2001 e 2006 apenas utilizou um único GDH, o 109. O ano 

2001 foi aquele que apresentou um valor mais alto em termos de procedimentos 

realizados, uma vez que, até 2005 a sua utilização veio a decrescer de forma 

constante. Em 2006 apesar de esta tendência se ter invertido, o crescimento foi de 

apenas 2,6% em relação a 2005.  

No que respeita aos valores praticados entre 2001 e 2006 é de salientar um 

crescimento permanente que atingiu, em 2006 o seu pico mais alto com 

€9.553,16, 26% acima do praticado em 2001. Apesar desta tendência, no período 

compreendido entre 2002 e 2004 este mesmo GDH sofreu uma queda em relação 

à sua utilização de 12,9%, 19,2% e 21,5%, respectivamente, em relação a 2001. 

Esta evolução poderá ser verificada através do gráfico 7 – Evolução dos GDH no 

bypass coronário, entre 2001 e 2006. 
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1.2.1.4. Stent: 

Em relação a este procedimento e até 2005, foi somente utilizado o GDH 116, e tal 

como o sucedido nos restantes procedimentos em que houve a sua aplicação 

observou-se um crescimento constante e significativo durante esse período. O ano 

de 2003 foi aquele que obteve o aumento mais significativo em relação ao ano 

anterior, atingindo um crescimento de 67,73% em relação a 2002. 

Em 2005 este GDH foi substituído por quatro novos GDH (550, 808, 852 e 854), 

sendo que o segundo e o terceiro foram os que registaram maior crescimento 

(2.614 e 3.351, respectivamente), como é possível observar no gráfico seguinte 

(Gráfico 8 – Evolução da utilização dos GDH no Stent, entre 2001 e 2006).  
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Mais uma vez, e pelo motivo apresentado no sub-capítulo anterior, as 

revascularizações não foram alvo de análise nesta parte, por se revelarem como o 

conjunto dos procedimentos descritos anteriormente. 

 

Assim, através do pagamento prospectivo por GDH, poderá haver incentivo para a 

adopção e difusão de novas tecnologias, uma vez que, como já vimos anteriormente, 

são criados novos GDH e alterados os preços dos já existentes, fazendo com que haja 

um disparo dos custos para o SNS. Como exemplo desta evolução, poderemos analisar 

o gráfico 9 – “Evolução das despesas das intervenções coronárias percutâneas com 

Stents, entre 2001 e 2006”. Entre 2001 e 2006, o valor dispendido das intervenções 

coronárias percutâneas com stents aumentou 300%, sendo o ano de 2003 aquele que 

mais impulsionou este aumento. De 2002 para 2003 o crescimento atingiu os 212%, 

coincidindo com a entrada dos hospitais SA no SNS e com a mudança da portaria que 

estabelece os preços a praticar pelo SNS. 

 

 

Em suma, o pagamento prospectivo por GDH, acaba por se apresentar, na realidade, 

praticamente como um pagamento ao acto, uma vez que financia as intervenções de 

forma individualizada, assemelhando-se assim a estes, incentivando, 

consequentemente o aumento da utilização de novos procedimentos e dispositivos 

médicos. 
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1.3. Impacto do estatuto jurídico hospitalar nos procedimentos 

cardiovasculares

À semelhança do sucedido em diversos países, nos últimos anos Portugal tem sido 

alvo de inúmeras reformas na área da saúde, especialmente no que diz respeito ao 

estatuto jurídico hospitalar. Como já foi referido, até 2002, o estatuto jurídico 

hospitalar cingia-se apenas ao SPA. No entanto nesse ano, com a necessidade de 

mudança da gestão, passaram a coexistir em paralelo com estes os hospitais SA, 

tendo estes, por fim, dado lugar, em 2005, aos hospitais EPE. 

: 

Neste sentido, sentiu-se necessidade de perceber se existe alguma ligação entre a 

introdução e adopção de novas tecnologias na saúde e o tipo de estatuto jurídico 

existente nos hospitais do SNS, uma vez que, com estas alterações o que está em 

foco é a contenção de custos aliada a um aumento da eficiência hospitalar. 

Entre 2000 e 2003 foram considerados 54 hospitais. No ano seguinte, a base de 

dados da ACSS contempla apenas 51 hospitais (exclui o hospital de Abrantes, de 

Ponte de Lima e de Torres Novas), em 2005 regista somente 50 hospitais (retira o 

hospital dos Capuchos) e, por fim, em 2006 este número cai para 47 hospitais (não 

foram contemplados o hospital de Santa Cruz, Egas Moniz e Lagos). 

Durante os sete anos de estudos, foram registados quatro diferentes tipos de 

estatutos jurídicos hospitalares: SPA, SA, EPE e PPP. Os SPA foram registados durante 

os sete anos de observação, tendo-se verificado, no entanto, um decréscimo de 

hospitais com este estatuto, como se verá mais à frente. Relativamente aos hospitais 

SA, de forma a facilitar a análise em estudo, foram apenas considerados entre 2003 e 

200430, tendo o mesmo acontecido aos EPE, tendo estes, contudo, sido considerados 

apenas em 2005 e 200631

                                                 
30 Apesar de terem sido criados com a Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro, para facilitar a análise 
estatística, só se considerou a existência de hospitais SA a partir de 2003, uma vez que a sua entrada em 
vigor entrou já quase no final do ano. 

. No que respeita às PPP, uma vez que apenas se registou o 

31 No caso dos hospitais EPE, foram considerados os anos de 2005 e 2006 apesar de este estatuto só ter 
sido criado a 7 de Junho de 2005 com o Decreto-Lei n.º 93/2005. A decisão de considerar este estatuto 
ainda no ano de 2005 teve por base o facto de a data de entrada em vigor ainda estar no primeiro 
semestre do ano. 
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caso do Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), não foram consideradas 

para a análise. 

Entre 2000 e 2002 o único estatuto jurídico hospitalar existente no SNS era o SPA, 

tendo, por esse motivo, sido considerados para este período 54 hospitais. Em 2003, 

com o aparecimento dos hospitais SA no SNS, os hospitais SPA foram reduzidos para 

24, tendo-se mantido esse número em 2004. No ano seguinte voltaram a cair para 

22, tendo-se fixado em 18 hospitais SPA, em 2006. Em relação aos hospitais SA foram 

considerados entre 2003 e 2004, 29 e 26 casos respectivamente. Esta diferença de 

três casos entre 2003 e 2004 resulta não da sua passagem para outro estatuto, mas 

sim por não constarem da base de dados nesse mesmo ano. Os hospitais EPE 

surgiram apenas em 2005, registando nesse ano 26 casos e 28 casos em 2006. Há a 

ressalvar que este número de registos não reflecte o número de hospitais EPE 

existente em 2005 e 2006 em Portugal, mas sim aqueles que foram tidos em 

consideração na base de dados fornecida pela ACSS. 

 

1.3.1. Cateterismos: 

Analisando a realização de cateterismos por estatuto jurídico hospitalar é possível 

perceber, mediante a observação do gráfico 10, a sua evolução crescente nos 

hospitais SPA até 2002, tendo sofrido uma queda em 2003 com a entrada dos 

hospitais SA. Durante 2003 e 2004 estes executaram mais cateterismos, embora 

em 2004 os hospitais SPA tenham sofrido um ligeiro aumento. Com a entrada dos 

hospitais EPE em 2005, os hospitais SPA viram, mais uma vez, o seu número de 

cateterismos a decrescer, mantendo-se este panorama até 2006. Este ano ficou 

ainda marcado pelo crescimento acentuado de 33% dos cateterismos nos 

hospitais EPE, em relação a 2005. Na sua totalidade os hospitais SPA realizaram 

55.977 cateterismos, os hospitais SA efectuaram 13.902 e, por fim, os hospitais 

EPE executaram 18.346. 
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1.3.2. Intervenções Percutâneas Coronárias: 

Durante o período em análise foram realizadas 24.644 intervenções percutâneas 

coronárias nos hospitais SPA, sendo que em 2002 atingiram o maior número com 

5.430. Em 2003 observou-se uma quebra de 52% em relação a 2002, tendo, no 

entanto, o ano de 2004 sofrido um ligeiro aumento, cenário que apenas se 

manteve nesse ano. Nos hospitais SA o número de intervenções percutâneas 

coronárias realizadas manteve-se estável durante os dois anos, rondando os 

3.400. Por fim, os hospitais EPE surgem em 2005 com 4.186 procedimentos, tendo 

crescido 27% atingindo quase o valor dos hospitais SPA em 2002. 
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1.3.3. Bypasses coronários: 

Os bypasses coronários, como já foi possível verificar, ao longo do texto, foram o 

procedimento que maiores quebras sofreu entre 2000 e 2006. Entre 2000 e 2002 

o número de bypasses manteve-se quase constante, rondando os 2.100 

procedimentos por ano. Em 2003, nos SPA constatou-se a diminuição em 45% dos 

procedimentos em relação ao ano anterior, mantendo o seu número estável até 

2005, voltando a cair em 2006 para 567. Os hospitais SA mantiveram-se estáveis 

entre 2003 e 2004 em aproximadamente 600 bypasses, bem como os hospitais 

EPE em 2005. No ano seguinte, estes últimos cresceram 113% atingindo os 1.431 

procedimentos realizados, como é possível constatar através do gráfico 12 - 

Número de bypasses coronários realizados nos hospitais do SNS, entre 2000 e 

2006. 

 

 

1.3.4. Stents: 

Através da observação do gráfico 13, constata-se que os stents tiveram maior 

impacto nos hospitais SA e EPE. Entre 2003 e 2006 aumentaram 57%, sendo o ano 

de 2005 aquele que mais contribuiu para esse crescimento. Os hospitais SPA 

comportaram-se como a generalidade dos casos anteriores, com o decréscimo 

constante até 2003, com uma inversão desta tendência em 2004, mas com nova 

quebra a partir de 2005. 
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Tal como nas análises anteriores, as revascularizações não serão tidas em conta 

neste cenário, por se tratarem do conjunto de procedimentos já discutidos. 

Em suma, conclui-se que os hospitais EPE poderão ter impacto na entrada de 

novas tecnologias em saúde, uma vez que, tanto nos stents como nas intervenções 

coronárias percutâneas o aumento é bastante significativo, ao passo que, nos 

hospitais SA poucas foram as oscilações nesta área. Há a ressalvar ainda que, 

apesar de nas intervenções percutâneas coronárias os hospitais EPE se terem 

aproximado do número já realizado pelos SPA em 2002, no que respeita os stents 

os hospitais EPE realizaram, tanto em 2005 como em 2006, mais procedimentos 

do que em qualquer ano anterior. 

 

1.4. 

Um dos objectivos principais deste trabalho insere-se no estudo da influência que o 

estatuto jurídico hospitalar exerce sobre a introdução e difusão de novas tecnologias 

em saúde. Para tal, foram realizadas algumas regressões logísticas, onde foram 

ponderadas as variáveis idade e comorbilidades, colocando-se assim a análise numa 

situação de igualdade para as variáveis independentes em estudo. Neste campo, 

foram considerados os hospitais SPA e hospitais GE (gestão empresarial), 

Odds-ratio da difusão de novas tecnologias em saúde ajustados pela idade 

e comorbilidades 
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englobando, estes últimos, os hospitais SA e EPE. O facto de os hospitais GE 

aparecerem apenas em 2003 com os hospitais SA poderia comprometer esta análise, 

já que o período de anos possíveis de serem comparados ficaria bastante reduzido 

(2003 a 2006). Assim, considerou-se a existência de hospitais GE desde 2000. Desta 

forma, pretende-se perceber qual o comportamento dos hospitais SPA e GE perante 

a introdução e difusão de novas tecnologias em saúde. 

Através da análise realizada aos odds-ratio referente à difusão dos cateterismos nos 

hospitais, entre 2000 e 2006, foi possível perceber que, num contexto geral 

realizaram-se o dobro dos cateterismos em 2006 em relação a 2000. Os anos em que 

este crescimento foi mais visível foram os de 2002 e 2004. Ainda através da 

regressão, foi possível concluir que os hospitais GE fizeram menos cateterismos neste 

período, uma vez que o seu valor é de apenas 0,839 (inferior a 1). Por fim, no último 

estudo foi feita uma comparação directa entre os hospitais SPA e GE, tendo-se 

concluído que os primeiros reflectem uma difusão maior no que respeita os 

cateterismos, quando comparados com os GE. 

A tabela que segue é uma parte do resultado da regressão logística referente aos 

cateterismos. Por sua vez, o gráfico 14 – “Odds-ratio da difusão dos cateterismos nos 

hospitais SPA e GE, entre 2000 e 2006” permite observar a evolução da difusão deste 

procedimento nos hospitais SPA e nos hospitais GE, de forma separada, para o 

mesmo período. 

 

Tabela 11 – Odds-ratio ajustados 
pela idade e comorbilidades  
da difusão dos cateterismos  

nos hospitais, entre 2000 e 200632 
Anos Sig. Exp(B) 
2001 ,00 1,075 
2002 ,00 1,326 
2003 ,00 1,472 
2004 ,00 1,757 
2005 ,00 1,906 
2006 ,00 2,123 

                                                 
32 A tabela completa poderá ser analisada no ANEXO – IV: “Dados Estatísticos”. 
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As intervenções coronárias percutâneas, entre 2000 e 2006 tiveram um crescimento 

superior ao dobro nos hospitais do SNS, sendo que, neste caso, os maiores aumentos 

se fizeram notar em 2003 e 2005, coincidindo estes anos com a entrada dos hospitais 

SA e dos hospitais EPE no SNS, respectivamente. Tal como nos cateterismos, também 

aqui os hospitais GE realizaram menos procedimentos que os hospitais SPA. Na 

análise comparativa entre estes dois estatutos, observou-se a existência de uma 

maior difusão das intervenções coronárias percutâneas nos hospitais SPA, em relação 

aos hospitais GE. 

A difusão das intervenções coronárias percutâneas poderá ser observada através da 

tabela 12 e do gráfico 15 que se seguem: 

Tabela 12 – Odds-ratio ajustados pela 
idade e comorbilidades da difusão das 
Intervenções Coronárias Percutâneas 

nos hospitais, entre 2000 e 200633 
Anos Sig. Exp(B) 
2001 ,00 1,238 
2002 ,00 1,471 
2003 ,00 1,858 
2004 ,00 2,035 
2005 ,00 2,388 
2006 ,00 2,525 

 

Os bypasses coronários ao contrário dos procedimentos anteriormente estudados, e 

como já foi mencionado nos capítulos anteriores apresentaram um decréscimo na sua 

difusão, entre 2000 e 2006, como é possível perceber através da leitura da tabela 13. O 

decréscimo foi constante entre 2001 e 2004, sendo que em 2005, os bypasses 

coronários sofreram uma inversão no seu comportamento, mantendo-se, no entanto, 

a baixo dos valores apurados para 2000. Mais uma vez, os hospitais SPA realizaram 

mais bypasses coronários durante este período, relativamente aos hospitais GE. 

Apesar deste resultado, é também nos hospitais SPA que a queda deste procedimento 

                                                 
33 A tabela completa poderá ser analisada no ANEXO – IV: “Dados Estatísticos”. 
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é mais abrupta, apesar da inversão anteriormente referida, podendo ser observada no 

gráfico seguinte. Há ainda a ressalvar que os valores obtidos em 2001, 2002 e 2006 

não são estatisticamente significativos, uma vez que os sig. obtiveram valores acima 

dos 0,05.  

Tabela 13 – Odds-ratio ajustados 
pela idade e comorbilidades da 
difusão dos bypasses coronários 

nos hospitais, entre 2000 e 200634 
Anos Sig. Exp(B) 
2001 ,104 1,053 
2002 ,006 0,916 
2003 ,00 0,823 
2004 ,00 0,801 
2005 ,00 0,846 
2006 ,00 0,894 

 

A análise realizada aos stents revelou resultados bastante diferentes dos apresentados 

até ao momento. Em 2006, os hospitais SPA e GE atingiam um crescimento de 

aproximadamente oito vezes superior ao ano de 2000. Durante este período, o maior 

impulso foi obtido em 2003 e 2005, anos que coincidem com o aparecimento dos 

hospitais SA e EPE, respectivamente (ver tabela 14 – Odds-ratio da difusão dos stents 

nos hospitais, entre 2000 e 2006). No entanto, e apesar desta evolução, muito 

influenciada pela entrada da gestão empresarial, continuaram a ser os hospitais SPA a 

realizar mais stents. Por fim, na análise comparativa dos dois estatutos em estudo, 

observou-se uma difusão positiva em ambos, apesar de serem os hospitais GE que 

apresentaram maior difusão. 

 

 

 

                                                 
34 A tabela completa poderá ser analisada no ANEXO – IV: “Dados Estatísticos”. 
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Tabela 14 – Odds-ratio ajustados 
pela idade e comorbilidades  

da difusão dos stents  
nos hospitais, entre 2000 e 200635 

Anos Sig. Exp(B) 
2001 ,00 2,193 
2002 ,00 2,886 
2003 ,00 4,812 
2004 ,00 5,866 
2005 ,00 7,153 
2006 ,00 7,746 

 

A análise efectuada às revascularizações denota um aumento do dobro dos 

procedimentos em 2006 em relação aos efectuados em 2000. Mais uma vez, os 

períodos de maior aumento coincidem com a entrada dos hospitais SA e EPE no SNS, 

isto é, em 2003 e 2005. Como em todos os procedimentos analisados, também nas 

revascularizações foram os hospitais SPA que obtiveram maiores resultados. No que 

respeita à difusão, como é possível observar através do gráfico 18, os hospitais SPA 

obtiveram valores mais elevados, em relação aos hospitais GE. 

Tabela 15 – Odds-ratio ajustados 
pela idade e comorbilidades  

da difusão das revascularizações  
nos hospitais, entre 2000 e 200636 

Anos Sig. Exp(B) 
2001 ,00 1,198 
2002 ,00 1,277 
2003 ,00 1,514 
2004 ,00 1,646 
2005 ,00 1,888 
2006 ,00 2,052 

 

Quando ajustados pela idade e comorbilidades, os stents aparecem como o 

procedimento mais influenciado com a introdução dos hospitais GE, uma vez que a sua 

difusão é, sem margem de dúvidas, a que atinge valores mais altos, num tão curto 

                                                 
35 A tabela completa poderá ser analisada no ANEXO – IV: “Dados Estatísticos”. 
36 A tabela completa poderá ser analisada no ANEXO – IV: “Dados Estatísticos”. 
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espaço de tempo. Sendo os stents a tecnologia mais recente em estudo, o resultado 

leva-nos a ponderar o facto de os hospitais GE tenderem a influenciar de forma 

positiva a introdução e difusão de novos procedimentos e dispositivos médicos.  
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V. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Os sistemas nacionais de cuidados de saúde enfrentam três grandes desafios comuns:  

envelhecimento da população europeia, cuidados de saúde cada vez mais eficientes  

mas igualmente mais dispendiosos e um maior nível de exigência por parte  

dos pacientes, que se tornaram verdadeiros consumidores de cuidados de saúde. 

EUROPA (2005) 

 
Actualmente, e após mais de dez anos de experiência de um sistema de pagamento 

prospectivo por GDH, parece que ainda não foram atingidos alguns dos importantes 

objectivos implícitos na sua criação, tal como a eficiência e a contenção de custos. 

Embora haja pouca evidência empírica, os estudos existentes sugerem que este 

modelo de financiamento por GDH tende a favorecer a introdução e adopção de novos 

procedimentos e dispositivos médicos. Esta situação exige que os níveis de qualidade e 

de eficiência sejam estudados, de modo a comparar os benefícios e os custos 

adjacentes à sua introdução antes da decisão da sua aplicação. 

Apesar de raros, a maioria dos estudos existentes nesta área, e já mencionados ao 

longo do trabalho, remetem para a ideia de que o pagamento prospectivo por GDH 

tem influência na introdução e difusão de novas tecnologias em saúde. 

Contrariamente ao que seria previsto, com os GDH os gastos em saúde não foram 

controlados, havendo mesmo, em alguns casos, a criação de novos GDH com valores 

elevados que estimulam a utilização de novas tecnologias. Dentro destes incluem-se os 

estudos de ROMEU, WAGNER e LEE (1984), LEE e WALDMAN (1999), WEISBROD e 

LAMAY (1999), GODDEERIS (1984) e BAUMGARDNER (1991), onde, de uma forma geral 

concluiu-se que há alguma evidência na relação entre o sistema pagamento 

prospectivo e a difusão de novas tecnologias. 

No entanto, e apesar da existência destes estudos, não foi encontrado nenhum que 

incidisse no tema específico aqui estudado. Desta forma, apenas se poderá concluir, 

através desta análise que, de certa forma, tanto os stents como as intervenções 

percutâneas coronárias são influenciados pelo pagamento prospectivo por GDH, uma 

vez que, entre outros, foram criados novos GDH que estimulam a sua difusão. Destes 

destacam-se, numa primeira fase o GDH 116 com um valor significativamente superior 

ao GDH 112, tendo acabado este último por ser substituído gradualmente pelo 
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primeiro. Há ainda a destacar os GDH 808, 852 e 854 criados em 2006 com a Portaria 

n.º 567/2006, de 12 de Junho (ver gráfico 18 – “Evolução da utilização dos GDH nos 

cinco procedimentos em estudo, entre 2001 e 2006). 

 

 

Em termos de resultados estatísticos os stents aumentaram mais de 514% em sete 

anos, entre 2000 e 2006, tendo o ano de 2003 obtido o maior impulso, com um 

crescimento de aproximadamente 137%. As intervenções percutâneas coronárias 

apesar de terem registado valores substancialmente mais reduzidos do que o dos 

stents, obtiveram igualmente resultados elevados com um crescimento em sete anos 

de 118%. No entanto, os maiores aumentos foram registados em 2003 e 2006. Com 

24,48% e 25,42%, respectivamente. Por outro lado, os bypasses coronários foram os 

únicos procedimentos que obtiveram valores negativos de crescimento, registando até 

2004 uma quebra acentuada de 15,13%, vendo o seu cenário invertido a partir de 

2005, apesar de manter resultados abaixo dos registados em 2001. 

 

O estatuto jurídico hospitalar, apesar de ter nascido da necessidade de contenção de 

custos em saúde, não tem sido alvo de muitos estudos, de forma a perceber qual tem 

sido o seu impacto, em termos globais. Assim, e por não haver estudos quer teóricos 

quer empíricos sobre o impacto que este tem na introdução e difusão de novas 

tecnologias em saúde, a nossa conclusão teve de se restringir apenas aos dados 

obtidos através da análise da base de dados. Numa primeira investigação foram 
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perceptíveis as diferenças existentes em cada um dos estatutos jurídicos. No entanto, 

e devido a todas as alterações que estes têm vindo a ser sujeitos nos últimos anos, 

uma análise básica poria em causa a veracidade dos resultados obtidos. 

Desta forma, através das regressões logísticas realizadas no capítulo anterior, concluiu-

se que os hospitais com estatuto jurídico empresarial (SA e EPE) têm influência na 

introdução e difusão de novas tecnologias. Esta conclusão é bastante evidente 

essencialmente na análise aos stents, uma vez que, tendo em conta que este é, dos 

estudados, o procedimento mais recente, é também aquele que maior difusão teve 

nos hospitais GE. Os restantes procedimentos que eram já utilizados na década de 

oitenta e noventa não demonstram grandes resultados de evidência de difusão na 

análise dos hospitais GE, talvez por não se “apresentarem” como inovações em saúde. 

Desta forma, poderemos tender a concluir que há nos hospitais GE um incentivo à 

utilização de novos procedimentos e dispositivos médicos em detrimento dos mais 

antigos.  

Apesar de ser este tema se manifestar de elevada importância, não foi encontrado 

nenhum estudo que sustente aquilo que aqui foi concluído, ficando assim uma questão 

em aberto: haverá algum incentivo “externo” à introdução e difusão de novos 

procedimentos e dispositivos médicos nos hospitais GE? 

Um outro importante ponto a ressalvar diz respeito à avaliação de novas tecnologias 

em saúde. A regulação da qualidade visa garantir a qualidade dos bens ou serviços 

através de exigências ou incentivos. Para isso, na maioria dos países desenvolvidos 

existem agências especializadas para a avaliação das tecnologias da saúde, que 

partilham o seu trabalho, ao nível internacional, com a International Network of 

Agencies for Health Technology Assessment. O objectivo principal da avaliação de 

novas tecnologias em saúde passa por tentar proporcionar às partes interessadas no 

processo, informação acessível, assente na melhor evidência científica existente, para 

que possam orientar e fundamentar os seus processos de decisão. Nesta área, os 

estudos mais evidentes são os de SORENSON et al. (2008) e o de GOODMAN (1998). 

No primeiro conclui-se que os programas de avaliação económica de tecnologias são 

de extrema importância por se focarem na informação de uma série de decisões a 
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partir da determinação de preços e de reembolso para a definição de normas dos 

serviços de saúde. Para o segundo autor, a avaliação económica de tecnologias pode 

envolver investigação técnica, segurança clínica, eficácia ou eficiência, impacto ou 

atributos económicos e impactos sociais, legais, éticos e político. 

Apesar desta assumida importância, Portugal apresenta-se hoje como um dos poucos 

países europeus que não tem qualquer agência ou observatório nacional que avalie e 

regule a entrada de novos procedimentos e dispositivos médicos no SNS. Assim, 

através da criação deste observatório, seria tornar-se-ia possível tomar decisões 

centradas no valor, através da maximização de saúde para um dado orçamento da 

saúde, dando aos pacientes e fornecedores a informação necessária no sentido de lhes 

permitir tomar a melhor decisão.  
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“A natureza do bem «cuidados de saúde» determina a existência de um mercado 

 imperfeito. As particularidades subjacentes ao sector da saúde conduzem à existência  

de falhas de mercado, que requerem a intervenção do Estado (…), com a finalidade  

de assegurar os direitos legítimos dos cidadãos a cuidados de saúde de qualidade.” 

NUNES (2005) 

A mudança tecnológica tem sido apontada como um importante factor explicativo da 

condução do crescimento das despesas em saúde. No entanto, isto não é 

necessariamente sinónimo de que a evolução tecnológica é desnecessária ou mesmo 

prejudicial. De uma forma geral, as mudanças tecnológicas atingem benefícios para 

além dos custos, como o aumento da longevidade, a melhoria da qualidade de vida, a 

diminuição da abstenção ao trabalho, precisão de tratamentos, entre outros.  

Neste estudo foi possível concluir que com a importância que as novas tecnologias 

representam na melhoria dos cuidados de saúde e no aumento dos gastos gerais em 

saúde, poucas análises têm sido feitas nesta área. Por um lado, o financiamento 

prospectivo por GDH assumiu-se como uma possível variável influente na introdução e 

difusão de novas tecnologias, tal como foi possível perceber essencialmente na análise 

realizada aos stents. O número absoluto de stents realizados durante o período em 

estudo e a evolução dos preços a pagar por cada realização, fez com que se pudesse 

concluir que poderá efectivamente existir esta influência. Por sua vez, também os 

estatutos jurídicos hospitalares com base em gestão empresarial reflectiram o mesmo, 

uma vez que, foi possível constatar, através da análise realizada, que os maiores 

aumentos na utilização de novos procedimentos se deram nos anos de transição para 

estes novos modelos. Como exemplo desta conclusão temos os stents que, como já foi 

mencionado obtiveram um crescimento acentuado na mudança de SPA para SA, bem 

como as intervenções percutâneas coronárias que observaram maiores crescimentos 

tanto em 2003 como em 2006. 

Assim, e voltando às hipóteses colocadas no capítulo III do trabalho, concluiu-se desta 

análise que existe alguma evidência de existência de influência quer dos GDH quer do 

estatuto jurídico hospitalar na introdução e difusão de novas tecnologias em saúde. 
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As decisões estratégicas e os caminhos a seguir acerca de futuros desenvolvimentos 

relacionados com o impacto do financiamento e do estatuto jurídico hospitalar na 

introdução e difusão de novas tecnologias não são fáceis de prever. No entanto, e 

apesar destas dificuldades, um dos aspectos que parece ser de máxima importância 

para o processo de definição de preços na área dos procedimentos e dispositivos 

médicos é a correcta avaliação dos custos obtidos com a sua introdução e dos 

benefícios que dela se podem tirar. Neste sentido, torna-se fundamental, como já foi 

referido, a criação de uma agência de avaliação económica que proceda a uma análise 

detalhada dos pontos positivos e negativos do novo procedimento, bem como de um 

estudo aprofundado do impacto que os diferentes GDH e o estatuto jurídico hospitalar 

em vigor poderão ter na introdução e difusão de novas tecnologias em saúde. Há ainda 

a acrescentar, a elevada importância que a criação de uma base de dados hospitalar ou 

a reformulação das já existentes teria na análise de situações semelhantes a esta, 

permitindo um estudo mais elaborado e de mais fácil acesso. 

Com o objectivo de consolidar as conclusões retiradas do estudo, seria desejável que, 

em trabalhos futuros, se alargasse este estudo a uma amostra mais abrangente, não 

ficando restringida às DCV. Por outro lado, seria importante estudar outras novas 

tecnologias, para determinar se, de facto, existem efectivos incentivos à introdução e 

difusão de novas tecnologias em saúde, tentando daí retirar conclusões tanto de qual 

o seu impacto económico-financeiro como na melhoria dos cuidados de saúde para a 

população no geral. Além disso, seria de extrema importância a realização de estudos 

profundos na área da introdução de novas tecnologias e do estatuto jurídico 

hospitalar. 

Como limitações a esta análise surgiu o facto de no estudo de caso não ter sido 

possível estabelecer uma comparação mais abrangente do impacto que os GDH e o 

estatuto jurídico hospitalar tiveram na introdução e difusão de novas tecnologias em 

saúde, por nos ter sido facultada uma base de dados com um intervalo de tempo 

bastante restrito, entre 2000 e 2006. Neste contexto, seria interessante o 

desenvolvimento de um estudo com um período mais abrangente, com vista a poder-

se retirar conclusões mais fidedignas do impacto em análise. A acrescentar há o facto 
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de a bibliografia existente nesta área ser bastante limitada e a existente incidir 

essencialmente na realidade norte-americana, tendo dificultado a sustentação das 

conclusões obtidas neste estudo, não só pela sua escassez mas também pelo facto de 

os cenários norte-americanos nesta área serem bastante divergentes dos praticados 

em Portugal, não só em termos de financiamento como em termos de cultura 

tecnológica.  

Em suma, os resultados aqui descritos reflectem apenas uma área específica onde é 

possível analisar a evolução das tecnologias ao longo dos anos, bem como das 

variáveis que têm directa influência no seu desenvolvimento. No entanto, seria 

bastante importante examinar outras tecnologias, onde estas influências pudessem 

também estar presentes, de forma a perceber como é que as diferentes políticas e os 

diferentes factores envolventes afectam a introdução e difusão de novos dispositivos e 

procedimentos em saúde. Assim, deixamos aqui o tópico para futuras investigações. 
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ANEXO I: GRUPOS DE DIAGNÓSTICO HOMOGÉNEO (GDH) 

QUADRO I – GRANDES CATEGORIAS DE DIAGNÓSTICOS (GCD) 
 
GCD DESIGNAÇÃO 

0 Pré-grandes categorias diagnósticas 
1 Doenças e perturbações do sistema nervoso 
2 Doenças e perturbações do olho 
3 Doenças e perturbações do ouvido, nariz, boca e garganta 
4 Doenças e perturbações do aparelho respiratório 
5 Doenças e perturbações do aparelho circulatório 
6 Doenças e perturbações do aparelho digestivo 
7 Doenças e perturbações do sistema hepatobiliar e pâncreas 
8 Doenças e perturbações do sistema músculo-esquelético e tecido conjuntivo 
9 Doenças e perturbações da pele, tecido celular subcutâneo e mama 

10 Doenças e perturbações endócrinas, nutricionais e metabólicas 
11 Doenças e perturbações do rim e do aparelho urinário 
12 Doenças e perturbações do aparelho genital masculino 
13 Doenças e perturbações do aparelho genital feminino 
14 Gravidez, parto e puerpério 
15 Recém-nascidos e lactentes com afecções do período perinatal 
16 Doenças e perturbações do sangue / órgãos hematopoiéticos e doenças imunológicas 
17 Doenças e perturbações mieloproliferativas e mal diferenciadas 
18 Doenças infecciosas e parasitárias (sistémicas ou de localização não específica) 
19 Doenças e perturbações mentais 
20 Uso de álcool / droga e perturbações mentais orgânicas induzidas por álcool ou droga 
21 Traumatismos, intoxicações e efeitos tóxicos de drogas 
22 Queimaduras 
23 Factores com influência no estado de saúde e outros contactos com os serviços de saúde 
24 Infecções pelo vírus da imunodeficiência humana 
25 Traumatismos múltiplos significativos 
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QUADRO II – EXEMPLIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS DOS PROCEDIMENTOS DA GCD 5, EM 2006 
 
DOENÇAS E PERTURBAÇÕES DO APARELHO CIRCULATÓRIO 
104 Procedimentos nas válvulas cardíacas e outros procedimentos cardiotorácicos major, 

com cateterismo cardíaco 
105 Procedimentos nas válvulas cardíacas e outros procedimentos cardiotorácicos major, 

sem cateterismo cardíaco 
106 Bypass coronário com angioplastia coronária percutânea transluminal 
107 Bypass coronário com cateterismo cardíaco, sem angioplastia coronária percutânea 

transluminal 
108 Outros procedimentos cardiotorácicos sem diagnóstico principal de anomalia congénita 
109 Bypass coronário sem angioplastia coronária percutânea transluminal, sem cateterismo 

cardíaco 
110 Grandes procedimentos cardiovasculares, com CC 
111 Grandes procedimentos cardiovasculares, sem CC 
112 Procedimentos cardiovasculares percutâneos, sem enfarte agudo do miocárdio, 

insuficiência cardíaca ou choque 
113 Amputação por perturbações circulatórias sistémicas, excepto do membro superior e de 

dedo do pé 
114 Amputação do membro superior e de dedo do pé, por perturbações circulatórias 

sistémicas  
115 Implantação de pacemaker cardíaco permanente, com enfarte agudo do miocárdio, 

insuficiência cardíaca ou choque, ou procedimento em terminal ou gerador de 
desfibrilhador cardíaco automático implantável 

116 Outras implantações de pacemaker cardíaco permanente 
117 Revisão de pacemaker cardíaco, excepto substituição do gerador 
118 Substituição do gerador de pacemaker cardíaco 
119 Laqueação venosa e flebo-extracção 
120 Outros procedimentos, no aparelho circulatório, em bloco operatório 
121 Perturbações circulatórias com enfarte agudo do miocárdio e complicações major, alta 

vivo 
122 Perturbações circulatórias com enfarte agudo do miocárdio, sem complicações major, 

alta vivo 
123 Perturbações circulatórias com enfarte agudo do miocárdio, falecido 
124 Perturbações circulatórias excepto enfarte agudo do miocárdio, com cateterismo 

cardíaco e diagnóstico complexo 
125 Perturbações circulatórias excepto enfarte agudo do miocárdio, com cateterismo 

cardíaco, sem diagnóstico complexo 
126 Endocardite aguda e subaguda 
127 Insuficiência cardíaca e choque 
128 Tromboflebite venosa profunda 
129 Paragem cardíaca, causa desconhecida 
130 Perturbações vasculares periféricas, com CC 
131 Perturbações vasculares periféricas, sem CC 
132 Aterosclorose, com CC 
133 Aterosclorose, sem CC 
134 Hipertensão 
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135 Perturbações congénitas e perturbações vasculares cardíacas, idade > 17 anos, com CC 
136 Perturbações congénitas e perturbações vasculares cardíacas, idade > 17 anos, sem CC 
137 Perturbações congénitas e perturbações vasculares cardíacas, idade < 18 anos 
138 Arritmia e perturbações da condução cardíaca, com CC 
139 Arritmia e perturbações da condução cardíaca, sem CC 
140 Angina de peito 
141 Síncope e colapso, com CC 
142 Síncope e colapso, sem CC 
143 Dor torácica 
144 Outros diagnósticos do aparelho circulatório, com CC 
145 Outros diagnósticos do aparelho circulatório, sem CC 
478 Outros procedimentos vasculares, com CC 
479 Outros procedimentos vasculares, sem CC 
543 Perturbações circulatórias, excepto enfarte agudo do miocárdio, endocardite, 

insuficiência cardíaca congestiva e arritmia, com CC major 
544 Insuficiência cardíaca congestiva e arritmia cardíaca, com CC major 
545 Procedimento em válvula cardíaca, com CC major 
546 Bypass coronário com CC major 
547 Outros procedimentos cardiotorácicos, com CC major 
548 Outros procedimentos com implantes/revisão de pacemaker cardíaco ou com 

cardiodesfibrilhador com CC major 
549 Procedimentos cardiovasculares major, com CC major 
550 Outros procedimentos vasculares, com CC major 
796 Revascularização do membro inferior, com CC 
797 Revascularização do membro inferior, sem CC 
808 Procedimentos cardiovasculares percutâneos, com enfarte agudo do miocárdio, 

insuficiência cardíaca ou choque 
809 Outros procedimentos cardiotorácicos, com diagnóstico principal de anomalia 

congénita 
811 Implantação de dispositivo de assistência ao coração 
812 Disfunção, reacção e complicação de dispositivo ou procedimento em bloco operatório, 

cardíaco ou vascular 
849 Implantação de desfibrilhador cardíaco, com cateterismo cardíaco, com enfarte agudo 

do miocárdio, insuficiência cardíaca ou choque 
850 Implantação de desfibrilhador cardíaco, com cateterismo cardíaco, sem enfarte agudo 

do miocárdio, insuficiência cardíaca ou choque 
851 Implantação de desfibrilhador cardíaco, sem cateterismo cardíaco 
852 Procedimentos cardiovasculares percutâneos, com stent não eluídor de fármacos, sem 

enfarte agudo do miocárdio 
853 Procedimentos cardiovasculares percutâneos, com stent não eluídor de fármacos, com 

enfarte agudo do miocárdio 
854 Procedimentos cardiovasculares percutâneos, com stent eluídor de fármacos, sem 

enfarte agudo do miocárdio 
Fonte: Portaria n.º 567/2006, de 12 de Junho 
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FIGURA I – ESTRUTURA TÍPICA DE UMA GRANDE CATEGORIA DE DIAGNÓSTICOS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Definição da produção hospitalar: os grupos de diagnósticos homogéneos (URBANO e BENTES, 1990) 
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QUADRO III – DISTRIBUIÇÃO JURÍDICA DOS HOSPITAIS DO SNS 

ANEXO II: ESTATUTO JURÍDICO HOSPITALAR: HOSPITAIS SPA, SA E EPE 

 
Após Dezembro de 2005 De Dezembro de 2002 a Dezembro de 2005 Até Dezembro de 2002 

H de Santa Maria Maior, EPE .................................... 
H de São Marcos ....................................................... 
H de São José de Fafe ............................................... 
H da Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE ............... 
H São João de Deus, EPE ........................................... 

H de Santa Maria Maior, SA ...................................... 
H de São Marcos ....................................................... 
H de São José de Fafe ............................................... 
H da Senhora da Oliveira, SA .................................... 
H São João de Deus, SA ............................................ 

H de Santa Maria Maior (Barcelos) 
H de São Marcos (Braga) 
H de São José de Fafe 
H da Senhora da Oliveira (Guimarães) 
H São João de Deus (V. N. Famalicão) 

CH do Nordeste, EPE ................................................. H Distrital de Bragança, SA ....................................... 
H Distrital de Macedo de Cavaleiros ......................... 
H Distrital de Mirandela ............................................ 

H Distrital de Bragança 
H Distrital de Macedo de Cavaleiros 
H Distrital de Mirandela 

H de São Gonçalo, EPE .............................................. 
ULS de Matosinhos, EPE ........................................... 
Hospital Distrital de Parede ...................................... 
H Padre Américo, Vale do Sousa, EPE ....................... 
Hospital de Crianças Maria Pia ................................. 
Hospital de Joaquim Urbano .................................... 
Hospital de Magalhães Lemos .................................. 
H Geral de Santo António, EPE ................................. 
H de São João, EPE .................................................... 
Maternidade Júlio Dinis ............................................ 
Instituto Português de Oncologia do Porto FG, EPE . 
CH Póvoa do Varzim/Vila do Conde .......................... 
 
H Conde de São Bento .............................................. 
H Nossa Senhora Conceição ..................................... 
CH Vila Nova de Gaia ................................................ 

H de São Gonçalo, SA ................................................ 
Hospital Pedro Hispano, SA ...................................... 
Hospital Distrital de Parede ...................................... 
H Padre Américo – Vale do Sousa, SA ....................... 
Hospital de Crianças Maria Pia ................................. 
Hospital de Joaquim Urbano ..................................... 
Hospital de Magalhães Lemos .................................. 
H Geral de Santo António, SA ................................... 
H de São João ............................................................ 
Maternidade Júlio Dinis ............................................ 
Instituto Português de Oncologia FG – CROP, SA ..... 
CH Póvoa do Varzim/Vila do Conde .......................... 
 
H Conde de São Bento .............................................. 
H Nossa Senhora Conceição ..................................... 
CH Vila Nova de Gaia ................................................ 

H de São Gonçalo (Amarante) 
Hospital Pedro Hispano (Matosinhos) 
Hospital Distrital de Paredes 
H Padre Américo (Penafiel) 
Hospital de Crianças Maria Pia (Porto) 
Hospital de Joaquim Urbano  
Hospital de Magalhães Lemos (Porto) 
H Geral de Santo António (Porto) 
H de São João (Porto) 
Maternidade Júlio Dinis (Porto) 
Instituto Português de Oncologia FG - CRON (Porto) 
H São Pedro Pescador (Póvoa do Varzim) 
H de Vila do Conde 
H Conde de São Bento (Santo Tirso) 
H Nossa Senhora Conceição (Valongo) 
CH Vila Nova de Gaia 

CH do Alto Minho, EPE .............................................. CH do Alto Minho, SA ............................................... H do Conde de Bertiandos (Ponte de Lima) 
H Santa Luzia de Viana do Castelo 

H Chaves ................................................................... 
CH de Vila Real/Peso da Régua, EPE ......................... 

H Chaves ................................................................... 
CH de Vila Real/Peso da Régua, SA ........................... 

H Chaves 
H de Peso da Régua 
H de São Pedro de Vila Real 
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H Infante D. Pedro, EPE ............................................. 
Hospital de São Sebastião, EPE ................................. 
H de Águeda .............................................................. 
H de José Luciano Castro .......................................... 
H de Nossa Senhora da Ajuda ................................... 
H do Visconde de Salreu ........................................... 
H de Oliveira de Azeméis .......................................... 
H Dr. Francisco Zagalo ............................................... 
H de São João da Madeira ........................................ 

H Infante D. Pedro, SA .............................................. 
Hospital de São Sebastião, SA ................................... 
H de Águeda .............................................................. 
H de José Luciano Castro .......................................... 
H de Nossa Senhora da Ajuda ................................... 
H do Visconde de Salreu ........................................... 
H de Oliveira de Azeméis .......................................... 
H Dr. Francisco Zagalo .............................................. 
H de São João da Madeira ........................................ 

H de Aveiro 
H de Nossa Senhora da Saúde (São Paio de Oleiros) 
H de Águeda 
H de José Luciano Castro (Anadia) 
H de Nossa Senhora da Ajuda (Espinho) 
H do Visconde de Salreu (Esterreja) 
H de Oliveira de Azeméis 
H Dr. Francisco Zagalo (Ovar) 
H de São João da Madeira 

Após Dezembro de 2005 De Dezembro de 2002 a Dezembro de 2005 Até Dezembro de 2002 
CH da Cova da Beira .................................................. 
 
H Amato Lusitano ..................................................... 

CH da Cova da Beira ................................................. 
 
H Amato Lusitano ..................................................... 

H da Covilhã 
H do Fundão 
H Amato Lusitano (Castelo Branco) 

H da Figueira da Foz, EPE .......................................... 
Instituto Português de Oncologia de Coimbra FG, 
EPE ………………………………………………………………………… 
H Arc. João Crisóstomo ............................................. 
CH de Coimbra .......................................................... 
HP Sobral Cid ............................................................ 
H da Universidade de Coimbra ................................. 
HP do Lorvão ............................................................. 

H da Figueira da Foz, SA ............................................ 
Instituto Português de Oncologia FG – CROC, SA ..... 
 
H Arc. João Crisóstomo ............................................. 
CH de Coimbra .......................................................... 
HP Sobral Cid ............................................................ 
H da Universidade de Coimbra ................................. 
HP do Lorvão ............................................................. 

H da Figueira da Foz 
Instituto Português de Oncologia FG – CROC 
(Coimbra) 
H Arc. João Crisóstomo (Cantanhede) 
CH de Coimbra 
HP Sobral Cid (Coimbra) 
H da Universidade de Coimbra 
HP do Lorvão (Penacova) 

H Sousa Martins ........................................................ 
H Nossa Senhora da Assunção .................................. 

H Sousa Martins ........................................................ 
H Nossa Senhora da Assunção .................................. 

H Sousa Martins (Guarda) 
H Nossa Senhora da Assunção (Seia) 

H de Santo André, EPE .............................................. 
H Bernardino L Oliveira ............................................. 
H das Caldas da Rainha ............................................. 
H S. Pedro Gonçalo Telmo ........................................ 
H do Pombal ............................................................. 

H de Santo André, SA ................................................ 
H Bernardino L Oliveira ............................................. 
H das Caldas da Rainha ............................................. 
H S. Pedro Gonçalo Telmo ........................................ 
H do Pombal ............................................................. 

H de Santo André (Leiria) 
H Bernardino L Oliveira (Alcobaça) 
H das Caldas da Rainha 
H S. Pedro Gonçalo Telmo (Peniche) 
H do Pombal 

H São Teotónio, EPE .................................................. 
H de Lamego ............................................................. 
H Cândido de Figueiredo ........................................... 

H São Teotónio, SA .................................................... 
H de Lamego ............................................................. 
H Cândido de Figueiredo ........................................... 

H São Teotónio (Viseu) 
H de Lamego 
H Cândido de Figueiredo (Tondela) 

CH de Lisboa Ocidental, EPE ..................................... 
 
 
H de Santa Maria, EPE ............................................... 

H de Santa Cruz, SA ................................................... 
H São Francisco Xavier, SA ........................................ 
H Egas Moniz, SA ....................................................... 
H de Santa Maria ...................................................... 

H de Santa Cruz (Linda-a-Velha) 
H São Francisco Xavier (Lisboa) 
H Egas Moniz (Lisboa) 
H de Santa Maria (Lisboa) 
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H Pulido Valente, EPE ............................................... 
H de Santa Marta, EPE .............................................. 
Instituto Português de Oncologia de Lisboa FG, EPE  
CH de Lisboa (Zona Central) ...................................... 
 
 
H de Torres Vedras ................................................... 
H Condes de C Guimarães ......................................... 
GH dos Hospitais Civis de Lisboa ............................... 
 
H Reinaldo dos Santos .............................................. 
Maternidade Dr. Alfredo da Costa ............................ 
GH Psiquiátrico da Região de Lisboa e Vale do Tejo 
 
HO Dr. José D’Almeida .............................................. 

H Pulido Valente, SA ................................................. 
H de Santa Marta, SA ................................................ 
Instituto Português de Oncologia FG – CROL, SA ...... 
H Santo António Capuchos ....................................... 
H São José ................................................................. 
H do Desterro ............................................................ 
H de Torres Vedras ................................................... 
H Condes de C Guimarães ......................................... 
H Curry Cabral ........................................................... 
H D. Estefânia ............................................................ 
H Reinaldo dos Santos .............................................. 
Maternidade Dr. Alfredo da Costa ............................ 
HP Miguel Bombarda ................................................ 
HP Júlio de Matos ..................................................... 
HO Dr. José D’Almeida .............................................. 

H Pulido Valente (Lisboa) 
H de Santa Marta (Lisboa) 
Instituto Português de Oncologia FG - CROL (Lisboa) 
H Santo António Capuchos (Lisboa) 
H São José (Lisboa) 
H do Desterro (Lisboa) 
H de Torres Vedras 
H Condes de C Guimarães (Cascais) 
H Curry Cabral (Lisboa) 
H D. Estefânia (Lisboa) 
H Reinaldo dos Santos (Vila Franca de Xira) 
Maternidade Dr. Alfredo da Costa (Lisboa) 
HP Miguel Bombarda (Lisboa) 
HP Júlio de Matos (Lisboa) 
HO Dr. José D’Almeida (Parede) 

Após Dezembro de 2005 De Dezembro de 2002 a Dezembro de 2005 Até Dezembro de 2002 
CH do Médio Tejo, EPE ............................................. 
 
 
H Distrital de Santarém, EPE ..................................... 

CH do Médio Tejo, SA ............................................... 
 
 
H Distrital de Santarém, SA ....................................... 

H Dr. Manuel Constâncio (Abrantes 
H Nossa Senhora da Graça (Tomar) 
H de Torres Novas 
H de Santarém 

CH de Setúbal, EPE ………………………………………………… 
 
H Garcia de Orta, EPE ................................................ 
Hospital de Nossa Senhora do Rosário, EPE ............. 
H do Montijo ............................................................. 
H do Conde do Bracial ............................................... 

H de São Bernardo, SA .............................................. 
HO Sant’Iago do Outão ............................................. 
H Garcia de Orta, SA ................................................. 
Hospital de Nossa Senhora do Rosário, SA ............... 
H do Montijo ............................................................. 
H do Conde do Bracial ............................................... 

H de São Bernardo (Setúbal) 
HO Sant’Iago do Outão (Setúbal) 
H Garcia de Orta (Almada) 
H do Barreiro 
H do Montijo 
H do Conde do Bracial (Santiago do Cacém) 

CH do Baixo Alentejo. EPE ........................................ CH do Baixo Alentejo, SA ………………………………………. H José Joaquim Fernandes (Beja) 
H de São Paulo (Serpa) 

H do Espírito Santo ................................................... H do Espírito Santo ................................................... H do Espírito Santo (Évora) 
H Dr. José Maria Grande ........................................... 
H Santa Luzia de Elvas ............................................... 

H Dr. José Maria Grande ........................................... 
H Santa Luzia de Elvas ............................................... 

H Dr. José Maria Grande (Portalegre) 
H Santa Luzia de Elvas 

H de Faro ................................................................... 
 
CH do Barlavento Algarvio, EPE ................................ 

H de Faro ................................................................... 
 
CH do Barlavento Algarvio, SA .................................. 

H de Faro 
H de Lagos 
H de Portimão 

Fonte: Adaptado do Relatório de Primavera (2006) 
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QUADRO IV – PRINCIPAIS CONCLUSÕES QUANTITATIVAS DO ESTUDO CAHSA SOBRE OS 

HOSPITAIS SA 
 

QUALIDADE 
A aplicação da metodologia da diferença das diferenças foi positiva nos hospitais SA para o 
indicador satisfação e negativa nos outros indicadores. No entanto, o facto de não existirem 
dados desagregados não possibilitou a determinação de significância estatística pelo que se 
concluiu que a transformação dos hospitais em S.A. gerou um impacto nulo na qualidade 
percepcionada pelos utentes. 
Constatou-se que a taxa de cesarianas tinha vindo a aumentar nos dois grupos de hospitais (SA 
e SPA) sendo que a transformação em SA tinha tido efeitos nulos na proporção de partos por 
cesariana. 
A proporção de partos com asfixia do recém-nascido mostrou que havia um acréscimo de 
0,67% nos hospitais SA, sem significância estatística. A proporção de partos com traumatismo 
teve um decréscimo de 0.68% nos SA, sem significância estatística. 
A transformação em SA teve efeitos nulos na proporção de cirurgias não programadas. 
Relativamente à mortalidade ocorrida para um conjunto seleccionado de patologias indexadas 
pelos 
Grupos de Diagnóstico Homogéneo (GDH), nos hospitais SA, havia reduções adicionais na 
maioria das patologias embora em determinadas patologias os SA apresentavam pior 
performance que os SPA. 
Quanto aos ganhos estimados na mortalidade houve ganhos estatisticamente significativos 
com o efeito da transformação SA mas, comparativamente a todos os SPA, os resultados 
apesar de positivos para os SA, não tinham significância estatística. 
Quanto a ganhos estimados no indicador taxa de complicações (septicemia, outras infecções 
pós-operatórias, hemorragias pós-operatórias, úlcera do decúbito, choque anafilático, 
envenenamento por medicamentos, laceração do útero pós-parto, entre outros) o efeito da 
transformação SA não teve significância estatística. 
A mesma conclusão se retirou relativamente aos ganhos estimados em readmissões, isto é, o 
resultado da estimativa do coeficiente SA deste indicador embora positivo não era 
estatisticamente significativo. 

ACESSO 
Concluiu-se que a transformação dos hospitais em SA tinha produzido efeitos nulos (ou até 
positivos no hospital de dia) no acesso de doentes por entidade pagadora, isto é, não tinha 
havido, por parte dos SA, discriminação dos utentes de acordo com a entidade pagadora. 
Concluiu-se ainda pelo efeito positivo da transformação em SA no que respeita ao aumento da 
importância relativa dos idosos (+ 65 anos). Estes dados cruzados com dados agregados sobre 
taxas de mortalidade nesta faixa etária permitiu ainda concluir que nos SA, os idosos são 
tratados com a mesma qualidade que nos SPA. 
Em termos de resolutividade e no que respeita à procura, a transformação em SA manteve o 
poder de atracção das populações locais. 
Quanto à oferta, os SA não diminuíram mas também não aumentaram as dificuldades de 
acesso das populações locais aos hospitais. 
Houve, nos SA comparativamente aos SPA um efeito positivo mas não estatisticamente 
significativo aumentando a proporção de primeiras consultas. 

PRODUÇÃO 
Quanto à lotação e à taxa de ocupação não há diferenças estatisticamente significativas com e 
na transformação em SA. 
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Relativamente à demora média as estimativas indicam mudanças significativas neste indicador 
geradas pelo efeito da transformação em SA. A demora média diminuiu 0.38 dias nos SA 
comparativamente a todos os SPA e ao grupo de controlo. 
Quanto ao Índice de Case-Mix (ICM) verificaram-se indícios, embora fracos, de aumento do 
ICM nos SA. O coeficiente estimado foi positivo mas sem significado na comparação com os 
SPA do grupo de controlo e estatisticamente significativo na comparação com todos os 
hospitais SPA. 
Nos SA houve um acréscimo médio de 6% no número de doentes saídos, estatisticamente 
significativo, quer na comparação com o grupo de controlo quer com a generalidade dos 
hospitais SPA. 
Houve um acréscimo generalizado do número de consultas externas hospitalares. Constatou-
se um aumento estatisticamente significativo do número de consultas externas nos hospitais 
SA o qual se consubstanciou em 3% se comparado com os SPA do grupo de controlo e 4% com 
todos os SPA. 
Houve uma redução sem significância estatística do número de urgências gerada pela 
transformação SA. 
Relativamente ao hospital de dia constatou-se que nos SA, comparativamente ao grupo de 
controlo, houve um acréscimo sem significância estatística do número de sessões de hospital 
de dia; já na comparação com a totalidade dos SPA este acréscimo (de 13%) teve significância. 
No número de cirurgias de ambulatório verificou-se um aumento generalizado; a 
transformação em SA produziu um efeito positivo (34%) com significância estatística quer em 
comparação com a totalidade dos SPA quer relativamente ao grupo de controlo. 

CUSTOS 
Houve um aumento dos custos totais operativos ao longo do período de análise sendo que a 
passagem a SA levou a um crescimento dos custos inferior a 2%, sem significância estatística. 
Houve um crescimento acumulado dos custos com consumíveis de 37% nos anos em análise. A 
transformação em SA levou a uma redução desta rubrica redução que, na comparação com o 
grupo de controlo, não teve significância estatística. 
Houve um crescimento acumulado dos custos com fornecimentos e serviços externos de 25% 
nos anos em estudo. A transformação em SA levou a uma redução destes custos inferior a 4%, 
redução sem significância estatística. 
Houve um crescimento acumulado dos custos com pessoal de 22% com um acréscimo 
estatisticamente significativo (entre 3 a 4 %) nestes custos gerado pelo efeito SA. 

EFICIÊNCIA 
Existência de um claro coeficiente negativo, estatisticamente significativo na transformação de 
hospitais em SA na função custos: esta transformação reduziu os custos (cerca de 8%) para 
uma mesma produção em quantidade, complexidade e qualidade 
Existência de um surpreendente efeito negativo da medida de qualidade “ganhos de 
mortalidade” nos custos, muito significativo estatisticamente. 

AQUISIÇÕES 
Rápido crescimento no tempo das despesas com produtos farmacêuticos, indicando também 
que a transformação em SA conduziu a uma redução estatisticamente significativa da média 
da despesa em cada produto farmacêutico, na ordem dos 22%. 

RECURSOS HUMANOS 
Nas remunerações base houve um crescimento acumulado de 20%. O efeito estimado foi de 
aumento de 3.9%, nas remunerações base nos SA. 



Introdução e difusão de novas tecnologias –  
o impacto do financiamento e do estatuto jurídico hospitalar  

Inês Rendo 
 

119 
 

Quanto às horas extraordinárias o efeito SA estimado é uma redução de 1.2 % da proporção 
das horas extraordinárias nos custos com pessoal, isto é, houve uma redução substancial nas 
verbas despendidas em trabalho extraordinário se se tiver em linha de conta que o número de 
contratos individuais de trabalho foi relativamente reduzido. 
O efeito estimado nas remunerações adicionais com a transformação SA foi uma redução de 
1,5 % da proporção destas remunerações nos custos com pessoal. 

Quanto às remunerações base dos médicos o efeito estimado foi um crescimento adicional 
destas remunerações nos SA e simultaneamente uma tendência decrescente da massa salarial 
base dos médicos nos outros hospitais para os anos de 2003 e 2004, algo que poderia ter 
estado relacionado com as aposentações ocorridas nesses anos. 
Também para as remunerações base dos enfermeiros o estudo concluiu por um crescimento 
adicional destas remunerações nos SA e simultaneamente uma tendência decrescente da 
massa salarial desta categoria profissional em 2003 e 2004 nos SPA, o que poderia estar 
relacionado com o acréscimo da utilização de empresas de serviços por parte dos SPA. 

INVESTIMENTO 
A criação dos hospitais SA levou a investimentos tendencialmente superiores nestes hospitais 
comparativamente aos SPA, apesar da falta de significância estatística da diferença. 
 
Fonte: Relatório Primavera 2006 - Um Ano de Governação em Saúde: Sentidos e Significados. OPSS 
(2006) 

 
 
QUADRO V – A VISÃO ESTRATÉGICA PARA A REDE SA 
 

Desenvolver de forma economicamente sustentável uma rede de unidades públicas 
empresarializadas na prestação de cuidados de saúde de excelência aos utentes e no 

desenvolvimento contínuo dos respectivos profissionais 
Objectivos estratégicos  
Serviço ao utente e 
qualidade de prestação 

Assegurar o desenvolvimento de políticas de gestão centradas no 
utente e na prestação de serviços de qualidade excepcional. 

Desenvolvimento 
profissional e 
meritocracia 

Promover o desenvolvimento célere dos colaboradores, instituindo 
políticas de meritocracia e de responsabilização por resultados, 
apostando simultaneamente na qualificação profissional. 

Eficiência operacional Assegurar o nivelamento dos hospitais SA com as melhores 
práticas, promovendo programas de melhoria da eficiência 
operacional. 

Eficiência económico-
financeira 

Contribuir de forma determinante para o equilíbrio económico-
financeiro das unidades, monitorizando continuamente a 
performance dos hospitais. 

Desenvolvimento de 
uma «rede» 

Desenvolver o espírito de corpo na rede de hospitais SA, 
promovendo a partilha de conhecimento e assegurando uma 
actuação articulada que promova a captura de sinergias entre as 
distintas unidades. 

Fonte: RIBEIRO, J. (2004). Reforma do sector público hospitalar: programa de empresarialização de 34 hospitais portugueses. 
Revista Portuguesa de Saúde Pública , 4, pp. 67. 
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QUADRO VI – PRINCIPAIS SEMELHANÇAS ENTRE OS REGIMES SA E EPE 
 
O diploma legal habilitador de ambas as figuras jurídicas (SA e EPE) é a Lei n.º 27/2002, de 8 
de Dezembro, que as prevê no seu artigo 2º; 
Quanto à forma de criação ambos são criados através de Decreto-Lei podendo, no entanto, os 
hospitais SA ser também criados por escritura de constituição de sociedade comercial; 
Quanto ao regime jurídico ambos se regem pelo regime jurídico do sector empresarial do 
Estado, constante do Decreto-Lei n.º558/99, de 17 de Dezembro, artigo 7º n.º 1, isto é, 
regem-se pelo direito privado. Aplica-se-lhes a Lei n.º 27/2002, de 8 de Dezembro, os 
respectivos diplomas habilitadores, os seus estatutos e regulamentos. Os hospitais SA regem-
se ainda pela lei reguladora das sociedades anónimas bem como por normas especiais cuja 
aplicação decorra do seu objecto social; 
A titularidade do capital é pública; 
O regime tributário é o geral, isto é, idêntico ao que se aplica às empresas privadas; 
Ambos estão ainda sujeitos à fiscalização sucessiva e concomitante do Tribunal de Contas, tal 
como previsto na Lei n.º 14/96, de 20 de Abril; 
No que diz respeito ao endividamento, a ambos os tipos de hospital não é permitido um 
endividamento superior a 30% do capital social para os SA ou capital estatutário para os EPE; 
Em relação aos regimes de empreitadas e obras públicas, sujeição de ambos SA e EPE ao 
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, por força do artigo 3º n.º 1 alínea g) deste diploma. 
Quanto ao regime de aquisição de bens e serviços, no diploma dos hospitais EPE é prevista 
(artigo 13º) a aplicação nas normas de direito privado sem prejuízo da aplicação do regime de 
direito comunitário relativo à contratação pública. Ou seja, é entendida a aplicação do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, o mesmo se aplicando aos SA. No entanto, é de referir 
que a aplicação deste diploma não é consensual apesar de tanto a doutrina como a 
jurisprudência apontarem neste sentido. Os hospitais EPE ficam explicitamente obrigados ao 
cumprimento dos princípios gerais da livre concorrência, transparência e boa gestão 
designadamente através da fundamentação das decisões tomadas, princípios estes 
subjacentes a todo o sector empresarial do Estado por força da aplicação do DL n.º 558/99; 
Quanto ao regime do pessoal, os trabalhadores dos hospitais SA e dos EPE estão sujeitos às 
normas do regime do contrato individual de trabalho e do Código do Trabalho. Ambos 
prevêem a possibilidade de mobilidade do pessoal com relação jurídica de emprego público 
para o regime de contrato individual de trabalho. 
Fonte: Relatório Primavera 2006 - Um Ano de Governação em Saúde: Sentidos e Significados. OPSS 
(2006) 
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QUADRO VII – PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE OS REGIMES SA E EPE 
 

O poder de superintendência do Ministro da Saúde é, no caso dos hospitais EPE, mais marcante 
do que nos hospitais SA. Vide por exemplo o estipulado no artigo 6º do DL n.º 233/2005 no que 
diz respeito ao estabelecimento e aprovação dos objectivos e estratégias dos hospitais, a 
definição de normas de organização e de actuação hospitalar, a homologação dos regulamentos 
internos, exigindo todas as informações julgadas necessárias ao acompanhamento da actividade 
dos hospitais. 
Quanto ao controlo financeiro a ambos se aplica o disposto no Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de 
Dezembro e nos respectivos diplomas de criação. Devendo os hospitais SA submeter à apreciação 
dos Ministérios das Finanças e da Saúde, com pelo menos duas semanas de antecedência 
relativamente à data de realização da Assembleia Geral, o relatório de gestão, as contas de 
exercício e documentos de prestação de contas assim como, prestar informações mensais sobre a 
execução orçamental, competindo a sua aprovação àquele órgão. Os hospitais EPE, apresentam 
ao Ministério das Finanças e da Saúde para apreciação e aprovação os planos de actividade e 
orçamentos, os documentos de prestação de contas, os indicadores de actividade, económico-
financeiros, de recursos humanos e outros entendidos necessários. 
Os órgãos sociais do hospital SA são a assembleia-geral, o conselho de administração, o fiscal 
único, compondo ainda a estrutura organizativa, o conselho consultivo, os órgãos de apoio 
técnico e outros órgãos previstos na lei e nos respectivos regulamentos internos. Os órgãos 
sociais do hospital EPE são, por sua vez, constituídos pelo conselho de administração, o fiscal 
único, o conselho consultivo e comissões de apoio técnico. 
De salientar que é à assembleia-geral, no caso dos SA, que compete deliberar sobre assuntos de 
maior importância para a gestão do hospital nomeadamente através da: deliberação sobre a 
aplicação dos resultados do exercício, da eleição dos administradores e do fiscal único, da 
autorização, sobre parecer do fiscal único, para aquisição, alienação e a oneração de imóveis e de 
investimentos de valor superior a 2% do capital social, deliberação sobre o endividamento do 
hospital até ao limite de 30% do capital social. Nos hospitais EPE tais competências estão na 
dependência do exercício da tutela do Ministério das Finanças e da Saúde (artigo 10º); 
Quanto ao capital, no caso dos SA estamos perante um capital social titularizado por acções 
nominativas que pertencem ao Estado e a empresas de capitais exclusivamente públicos. Nos 
hospitais EPE o capital é estatutário e é constituído por uma dotação em numerário realizada pelo 
Estado. 
Aos hospitais SA são atribuídos os poderes especiais para: a) requerer a expropriação por 
utilidade pública; b) concessionar a ocupação ou exercício de actividades relacionadas com o seu 
objecto social nos terrenos, edificações ou infra-estruturas que lhe sejam afectas; c) celebrar 
contratos ou acordos que tenham como objecto a gestão de partes funcionalmente autónomas 
do Hospital. 
Quanto ao regime do pessoal é de salientar que nos hospitais EPE é permitido a todos os 
trabalhadores e agentes a opção pela celebração de contrato de trabalho quando para o efeito 
lhes seja concedida licença sem vencimento enquanto que tal opção nos S.A. só é permitida aos 
funcionários inseridos em corpos especiais. 
Quanto à contabilidade, o hospital EPE rege-se expressamente pelo Plano Oficial de Contabilidade 
do Ministério da Saúde (POC’MS), previsto na Portaria n.º 898/2000, de 28 de Setembro, 
enquanto que o hospital SA, apesar de não ter sido essa a prática e ter sido mantido o POC’MS, 
rege-se pelo Plano Oficial de Contabilidade das sociedades comerciais. 
Ao hospital S.A. aplica-se o regime da extinção por insolvência enquanto que o hospital EPE está 
inequivocamente excluído da aplicação deste regime. 
Fonte: Relatório Primavera 2006 - Um Ano de Governação em Saúde: Sentidos e Significados. OPSS (2006) 
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ANEXO III: DOENÇAS CARDIOVASCULARES – DADOS 
ESTATÍSTICOS E EVOLUÇÃO DOS TRATAMENTOS 

 

GRÁFICO I – EVOLUÇÃO DA MORTALIDADE POR DCV PARA HOMENS  
E MULHERES (EUA: 1979- 2005) 

 

 
 

Fonte: Heart Disease and Stroke Statistics — 2009 Update (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2009) 
 

 
 

GRÁFICO II – MORTES POR DOENÇAS CARDÍACAS (EUA: 1900 - 2000) 
 

 
 

Fonte: Heart Disease and Stroke Statistics — 2009 Update (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2009) 
 

 
 

GRÁFICO III – PREVALÊNCIA DAS DCV EM ADULTOS COM 20 OU MAIS ANOS 

POR IDADE E SEXO (NHANES: 2005 - 2006) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Heart Disease and Stroke Statistics — 2009 Update (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2009) 
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GRÁFICO IV – NÚMEROS ANUAIS DE ADULTOS NORTE-AMERICANOS  
COM DIAGNÓSTICO DE ATAQUE CARDÍACO, POR IDADE E SEXO 

 (ARIC: 1987-2004 E CHS: 1989-2004) 
 

 
 

Fonte: Heart Disease and Stroke Statistics — 2009 Update (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2009) 
 

 
 

GRÁFICO V – PREVALÊNCIA DA DOENÇA ISQUÉMICA DO CORAÇÃO  
POR IDADE E SEXO (NHANES: 2005-2006) 

 

 
 

Fonte: Heart Disease and Stroke Statistics — 2009 Update (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2009) 
 

 
 

GRÁFICO VI – EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES E PROCEDIMENTOS 

CARDIOVASCULARES (EUA: 1979-2006) 
 

 
 

Fonte: Heart Disease and Stroke Statistics — 2009 Update (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2009) 
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GRÁFICO VII – CUSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ESTIMADOS (EM BILIÕES DE 

DÓLARES) DAS MAIORES DCV E DE ATAQUES CARDÍACOS  (EUA: 2009) 
 

 
 

Fonte: Heart Disease and Stroke Statistics — 2009 Update (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2009) 
 

 
 
 
 
QUADRO VIII – MUDANÇA TECNOLÓGICA E REEMBOLSO NO USO DE PROCEDIMENTOS 

CARDÍACOS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (1984-1991) 
 

Tratamento no enfarte 
Agudo do Miocárdio 

Uso de procedimentos intensivos Reembolso médio hospitalar 

1984 1991 
Mudança 

anual* 
1984 1991 

Mudança 
anual 

 Reembolso médio $11.175 $14.772 4,0% 

Tipo de tratamento   
Gestão médica 88,7% 59,4% -4,2% $9,829 $10,783 1,3% 
Cateterismo** 5,5% 15,5% 1,4 $15,380 $13,716 -1,6% 
Angioplastia 0,9% 12,0% 1,6 $25,841 $17,040 -5,9% 
Bypass 4,9% 13,0% 1,2 $28,135 $32,117 1,9% 

 Índice de preços $14,981 $14,772 -0,2% 
Índice de qualidade  $12,047 $14,772 2,9% 
Nota: O reembolso de 1984 foi calculado com o valor do dólar de 1991, ajustado pelo uso da deflação do PIB. Os índices dos preços e 
da qualidade usaram pesos de 1991. 
* O crescimento é a média do crescimento dos pontos percentuais por ano.  
** Pacientes que receberam cateterismo, mas nenhum procedimento de revascularização. Os pacientes que fizeram bypass ou 
angioplastia também realizaram cateterismo. 

Fonte: Adaptado de The determinants of technological change in heart attack treatment  (CUTLER e MCCLELLAN, 1996) 
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QUADRO IX – TAXAS DAS INTERVENÇÕES PERCUTÂNEAS 

CORONÁRIAS EM PAÍSES SELECCIONADOS, 2005 
 
 

GRÁFICO VIII – INTERVENÇÕES PERCUTÂNEAS 

CORONÁRIAS NA EUROPA, 2005 
 

 

Fonte: Innovations In Cardiovascular Disease Management (Business Insights, 2007) 
 

 
 

 
 

GRÁFICO IX – NÚMERO ESTIMADO DE PROCEDIMENTOS COM STENTS (COM  
E SEM FÁRMACO), % DO NÚMERO TOTAL DE ANGIOPLASTIAS CORONÁRIAS  

 

 
 

Fonte: Innovations In Cardiovascular Disease Management (Business Insights, 2007) 
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ANEXO IV: ANÁLISE DE DADOS 

QUADRO X – ODDS-RATIO AJUSTADOS PELA IDADE E COMORBILIDADES  
DA DIFUSÃO DOS CATETERISMOS NOS HOSPITAIS, ENTRE 2000 E 2006 
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QUADRO XI – ODDS-RATIO AJUSTADOS PELA IDADE E COMORBILIDADES  
DA DIFUSÃO DAS INTERVENÇÕES PERCUTÂNEAS CORONÁRIAS NOS HOSPITAIS, ENTRE 2000  
E 2006 
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QUADRO XII – ODDS-RATIO AJUSTADOS PELA IDADE E COMORBILIDADES  
DA DIFUSÃO DOS BYPASSES CORONÁRIOS NOS HOSPITAIS, ENTRE 2000 E 2006 
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QUADRO XIII – ODDS-RATIO AJUSTADOS PELA IDADE E COMORBILIDADES  
DA DIFUSÃO DOS STENTS NOS HOSPITAIS, ENTRE 2000 E 2006 
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QUADRO XVI – ODDS-RATIO AJUSTADOS PELA IDADE E COMORBILIDADES  
DA DIFUSÃO DAS REVASCULARIZAÇÕES NOS HOSPITAIS, ENTRE 2000 E 2006 
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