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Titulo da disserta~tao: Cuidados de Saude Primaries em Portugal 

RESUMO 

0 objetivo desta disserta~tao e avaliar a reforma dos cuidados de saude primaries 

iniciada em 2005. E apresentada uma evolu~tao hist6rica, mostrando-se que esta reforma 

procurou solucionar problemas na acessibilidade, qualidade e continuidade dos 

cuidados atraves da implementa~tao de urn novo modelo de gestao e remunera~tao dos 

profissionais. 

Como a reforma permitiu uma adesao voluntaria, coexistem unidades 

prestadoras publicas a funcionar sob diferentes modelos. Assim, a analise do impacto da 

reforma pode ser realizada comparando a eficiencia dos dois tipos de unidades: as 

Unidades de Saude Familiar, que funcionam de acordo com o novo modelo, e as 

Unidades de Cuidados de Saude Personalizados, que se mantiveram no anterior modelo. 

A analise foi realizada utilizando o metodo de analise envolvente de dados, 

tendo sido utilizados testes nao parametricos que permitiram validar a escolha das 

variaveis, garantindo que obedecem aos pressupostos do metodo. 

Esta avalia~tao, realizada utilizando dados originais de 2011 referentes a regiao 

de Lisboa e Vale do Tejo, permitiu concluir que as Unidades de Saude Familiar foram 

mais eficientes do ponto de vista tecnol6gico, tecnico e econ6mico. Foi tambem 

possivel mostrar que as diferen~tas se devem ao novo modelo e nao as caracteristicas 

intrinsecas dos profissionais que a ele aderiram. 

P ALA VRAS-CHA VE: Economia da Saude; Eficiencia; Analise Envolvente de Dados; 

Cuidados de Saude Primaries; Unidades de Saude Familiar; Portugal. 
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Title: Primary Health Care in Portugal 

ABSTRACT 

The aim of this dissertation is to evaluate the reform of primary health care 

launched in 2005. An historical perspective is presented, showing that this reform was 

implemented to overcome problems of accessibility, quality and continuity of care 

through the implementation of a new management model and remuneration scheme. 

As the reform allowed voluntary membership, there are public units providing 

primary health care operating under different models. Thus, the analysis of the impact 

of the reform can be accomplished by comparing the efficiency of the two types of 

units: Family Health Units, which operate according to the new model, and 

Personalized Healthcare Units, which remained on the previous model. 

The analysis was implemented using data envelopment analysis. Nonparametric 

tests were used to validate the choice of variables, ensuring that they satisfy the 

requirements of the method. 

This evaluation, conducted using original data of 2011 for the region of Lisbon 

and Tagus Valley, concluded that Family Health Units performed better in terms of 

technological, technical and economic efficiency. It was also possible to show that 

differences in efficiency are due to the new management model and remuneration 

scheme and not to the characteristics of professionals that moved to the new scheme. 

KEYWORDS: Health Economics; Efficiency; Data Envelopment Analysis; Primary 

Health Care; Family Health Units; Portugal. 
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1. Introducao 

A importancia dos cuidados de saude primarios como pe9a basilar dum sistema 

de saude completo, ou seja, que contemple a promo9ao da saude e a preven9ao da 

doen9a e nao apenas a sua cura, e intemacionalmente reconhecida desde a conferencia 

que culminou com a reda9ao da Declara9ao de Alma Ata (Organiza9ao Mundial de 

Saude, 1978). 

Em Portugal, esta ideia encontrava-se ja estabelecida desde o inicio dos anos 70, 

quando Gon9alves Ferreira, Amaldo Sampaio e Baltazar Rebelo de Sousa projetaram a 

reforma do sistema de saude e da assistencia que originou a cria9ao de uma rede 

prestadora de "cuidados de saude primarios ou de base [que} compreende{ssem] 0 

conjunto de interven~oes medicas, paramedicas e medico-sociais coordenadas, que, 

a/em das atividades medicas na sua ace~fio restrita e mais corrente, abrange[ssem] a 

promo~fio da saude e a preven~iio da doen~a, integra/mente executadas, e bem assim o 

diagn6stico e tratamento ou cura da doen~a e a reabilita~fio nos casos em que nfio seja 

requerida a interven~fio especializada, ou o recurso a estruturas e equipamentos 

hospitalares diferenciados" (Ferreira, 197 5). 

No entanto, ao Iongo dos anos, verificaram-se problemas na acessibilidade, 

qualidade e continuidade dos cuidados, alem de urn crescente aumento da desmotiva9ao 

e insatisfa9ao dos profissionais. Esta insatisfa9ao conduziu a apresenta9ao e aplica9ao 

experimental de algumas propostas de novos modelos de gestao e remunera9ao que 

culminaram com a cria9ao de uma Missao para os Cuidados de Saude Primarios, a 

quem foi delegada a tarefa de reconfigurar os Centros de Saude e implementar as 

Unidades de Saude familiar. 
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A reforma implementada conduziu a coexistencia de Unidades de Saude 

Familiar, a funcionar de acordo com urn novo modelo de organiza9ao e de remunera9ao, 

e de Unidades de Cuidados de Saude Personalizados que, apesar de prestarem o mesmo 

tipo de cuidados que as USF, funcionam essencialmente de acordo com o antigo modelo 

de gestiio e remunera9ao. 

Com este trabalho pretende-se realizar uma analise de eficiencia que permita 

avaliar o impacto da reforma e comparar a eficiencia na presta9ao de cuidados dos dois 

tipos de unidades funcionais. 

No Capitulo 2, come9a-se por apresentar os tres conceitos de eficiencia que 

serao posteriormente utilizados na avalia9ao da eficiencia das USF e das UCSP. A 

eficiencia tecnol6gica corresponde a capacidade de transformar determinada dota9ao de 

inputs no maximo de outputs ou de, inversamente, produzir determinada quantidade de 

outputs utilizando o minimo de recursos. A eficiencia tecnica implica a existencia de 

eficiencia tecnol6gica, mas tambem exige a utiliza9ao de uma combina9ao de inputs que 

minimize o custo total da firma. Finalmente, a eficiencia econ6mica implica tambem 

que uma firma opere numa zona com rendimentos constantes a escala, ou seja, em que a 

altera9ao da sua dimensao nao conduza a ganhos de eficiencia. 

Posteriormente, descrevem-se e os metodos disponiveis para avaliar a eficiencia 

das frrmas. Apresentam-se OS metodos nao parametricos - designadamente a analise 

envolvente de dados- como urn desenvolvimento do trabalho seminal de Farrell (1957), 

expondo-se os desenvolvimentos que vieram permitir uma analise mais pormenorizada 

bern como a divisao da eficiencia nas tres componentes enunciadas atras. Sao tambem 
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apresentados os metodos parametricos e respetiva evolw;:ao, salientando que estes 

metodos permitem realizar alguma distin(j)ao entre erros aleat6rios e ineficiencia. 

Pretende-se mostrar que, ao contrario do e assumido na literatura, os metodos 

parametricos sao mais sensiveis a presen~a de outliers do que OS metodos nao 

parametricos. Debate-se ainda, de forma nao encontrada na literatura, o metodo 

utilizado para diferenciar o erro aleat6rio e a ineficiencia, argumentando que a sua 

aplica(j)ao conduz a estima~ao enviesada dos scores de eficiencia. 

No Capitulo 3 e apresentada uma revisao da literatura empirica relativa a 

avalia~ao de eficiencia no ambito da presta~ao de cuidados de saude primarios. 

Descrevem-se varios estudos realizados quer nos Estados Unidos da America quer na 

Europa, mostrando-se a disparidade existente nas hip6teses assumidas pelos autores 

relativamente a sele~ao dos inputs e outputs. Salienta-se que em alguns trabalhos 

baseados na aplica(j)ao do metodo de analise envolvente de dados a sele(j)ao das variaveis 

incluidas podera nao respeitar as hip6teses do metodo. Finalmente, propoe-se uma nova 

utiliza~ao para testes nao parametricos Ga disponiveis na literatura), que permitira 

validar o processo de sele(j)ao de inputs e outputs. 

No Capitulo 4 e descrita a evolu~ao hist6rica da presta~ao de cuidados de saude 

primarios em Portugal, com especial relevo para as propostas que os profissionais 

envolvidos foram realizando tendo em vista a melhoria da acessibilidade, da qualidade e 

da continuidade dos cuidados prestados. Sao assim apresentados os modelos de 

cuidados convencionados, o "Projeto Alfa", o regime remunerat6rio experimental e o 

"Projeto Tubo de Ensaio". Finaliza-se com a exposi~ao da atual reforrna e com a analise 

da sua implementa(j)ao territorial. 
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No Capitulo 5, sao apresentados quer os resultados da analise de eficiencia 

relativa a presta9a0 de cuidados - Utilizando 0 metodo de analise envolvente de dados -

quer o impacto or9amental da implementa9ao das USF. Com a analise realizada, em que 

se utilizam dados originais de 2011 relativos a regiao de Lisboa e Vale do Tejo, 

pretende-se nao s6 avaliar a eficiencia de cada unidade funcional como tambem isolar o 

efeito do novo modelo de gestao e remunera9ao sobre a eficiencia. No entanto, salienta

se que a analise se refere a eficiencia na presta9ao de cuidados e nao na produ9ao de 

saude. De fato, o estado da arte ainda nao permite avaliar esta ultima. 

Finalmente, no ultimo capitulo sao apresentadas as principais conclusoes, 

referidas algumas limita9oes do trabalho, e sugeridas hip6teses para o desenvolvimento 

futuro da investiga9ao. 
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2. A amUise da eficiencia: objetivo e metodos disponiveis 

2.1. 0 problema do produtor e a fronteira de possibilidades de produ~ao 

A analise da eficiencia das firmas, que assume urn papel central neste trabalho, e 

naturalmente baseada nos fundamentos da teoria do produtor. Assim, toma-se relevante 

apresentar alguns conceitos microecon6micos (Perloff, 2010), mostrando a sua 

importancia na constru9ao dos metodos de avalia9ao da eficiencia. 

Urn dos aspetos basilares da teoria do produtor e a existencia de urn conjunto de 

possibilidades de produ9ao, ou seja, de urn conjunto que define e limita a quantidade de 

output que e possivel produzir a partir de determinada dota9a0 de inputs. 

Figura 2.1 - Conjunto de possibilidades de produ~ao 

output B 

A 

input 

A Figura 2.1 exemplifica a rela9ao entre a produ9ao do output y e a utiliza9ao do 

input x. Assim, qualquer ponto inscrito na area sombreada ou na curva que a limita faz 

parte do conjunto de possibilidades de produ9ao. 0 produtor j sera tao mais eficiente 

quanto menor for a distancia vertical entre o ponto A= (xj, Yj), que o representa, eo 

ponto B = (xj, y'j), referente ao output maximo possivel de atingir com o input 

utilizado. Paralelamente, a eficiencia tambem pode ser avaliada analisando a distancia 
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horizontal entre o mesmo ponto A= (xj, Yj) eo ponto C = (x'j, Yi), que representa o 

input minimo necessario para a produ9ao do output atingido. Note-se que se manteve o 

subscrito j nos pares ordenados referentes a pontos sobre a curva que limita o conjunto 

de possibilidades de produ9ao de forma a salientar que sao proje9oes do produtor j 

sobre a mesma. 

Constata-se que a curva que delimita a area sombreada tern urn papel central e 

indispensavel na determina9ao da eficiencia do produtor. Esta curva e denominada por 

fun9ao de produ9ao e defmida algebricamente por y = f(x). 

No caso da utiliza9ao de dois fatores de produ9ao, ou inputs, a exposi9ao grafica 

e habitualmente realizada atraves de isoquantas. Estas representam a quantidade minima 

dos inputs necessaria para atingir determinado nivel de produ9a0, ilustrando que e 

possivel utilizar diferentes combina9oes dos inputs para produzir a mesma quantidade 

do output. Naturalmente, a cada quantidade do output corresponde uma isoquanta 

diferente, conforme ilustrado pela Figura 2.2. 

Figura 2.2- Isoquantas 

inputx 2 
Px2 
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Convem refor~ar que, ao indicarem a quantidade minima dos inputs necessaria 

para atingir determinado nivel de produ~ao, as isoquantas representam pontos da fun~ao 

de produ~ao y = f(x11 x 2 ) e nao meramente pontos exequiveis. Assim, o produtor j 

pode utilizar o par de inputs D = (x1j,X2j) para produzir Yi = y1 unidades de output. 

No entanto, seria possivel produzir essa mesma quantidade consumindo apenas a 

quantidade de inputs representada pelo parE= (x'ti,x'2j)· Assim, urn produtor sera 

tao mais eficiente quanto menor for a distancia entre os pontos D e E. Esta distancia e 

analoga a distancia entre OS pontos A e c inscritos na Figura 2.1. 

E importante tambem analisar graficamente o caso em que o mesmo input pode 

ser utilizado na produ~ao de dois outputs diferentes, ilustrado pela Figura 2.3. De forma 

amiloga as isoquantas apresentadas acima, as curvas representam as combina~oes 

maximas dos outputs possiveis de produzir com determinada quantidade de input. Se, 

por exemplo, o produtor j consumir a quantidade de input que permite atingir a curva 

mais afastada da origem mas tiver urn nivel de produ~ao representado pelo par ordenado 

H = (y1i,y2i), verifica-se que nao produz o maximo que o seu consumo permite obter. 

Assim, o produtor sera tao mais eficiente quanto menor for a distancia entre os pontos 

H = (Y1i, y2i) e I = (y' lj, y' 2j). Esta distancia tern o mesmo significado que a 

distancia entre os pontos (xj, Yi) e (xj, y'i) inscritos na Figura 2.1. 
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Figura 2.3 - Fronteiras de possibilidade de produ~ao 

output y2 

output y1 

As tres situa9oes descritas ilustram a possibilidade de os produtores poderem 

nao conseguir utilizar os fatores produtivos da melhor forma, nao conseguindo 

implementar medidas que minimizem o consumo de inputs necessaria para obter 

determinado nfvel de output ou, inversamente, que maximizem o output produzido 

quando sao utilizadas determinadas quantidades de input. 

De acordo com a terminologia utilizada, por exemplo, por Barros (2009), esta 

incapacidade dos produtores transformarem inputs em outputs da melhor forma possivel 

reflete ineficiencia tecnol6gica. Outros autores - como Street & Hakkinen (2009) ou 

Greene (2008) - denominam a mesma incapacidade por ineficiencia tecnica (technical 

inefficiency). 

Adicionalmente, e tambem relevante avaliar se a dimensao da firma e a que 

maximiza a sua capacidade de transformar inputs em outputs ( ou a que minimiza a 

quantidade de inputs necessaria para produzir uma unidade de output). 

Como tal, assumindo a fun9ao de produ9ao y = f(x11 x2 ), importa determinar 

qual o aumento proporcional do produto se ambos os inputs forem aumentados pela 
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mesma propor9ao. Imaginando urn aumento percentual infinitesimal, o acrescimo de 

produ9ao pode ser inferior, igual, ou superior a esse aumento. Se for inferior, a unidade 

produtiva tern rendimentos a escala decrescentes, significando que beneficiara se 

diminuir a sua dimensao (podendo tal diminui9ao ser realizada atraves da sua divisao 

em mais do que uma unidade produtiva); caso seja igual, tern rendimentos de escala 

constantes, pelo que esta numa dimensao 6tima; e, finalmente, se for superior, a unidade 

beneficiara se aumentar a sua dimensao dado ter rendimentos de escala crescentes. 

Realce-se que os eventuais beneficios que a firma podera retirar do ajustamento da sua 

dimensao pressupoem concorrencia no mercado dos fatores. Este tipo de eficiencia e 

comummente designado por eficiencia de escala, 

0 caso de urn output produzido atraves de dois inputs, ilustrado na Figura 2.2, 

permite ainda perceber que as varias combina9oes de inputs representadas numa 

isoquanta tern diferentes custos. Assim, se Px
1 

= t Px
2

, a escolha que implica menores 

custos e a representada pelo ponto F = (x;i,xij)· 

Naturalmente, a utiliza9ao de uma combina9ao de inputs que nao minimize o 

custo total tambem reflete ineficiencia. Segundo Barros (2009), quer a existencia de 

ineficiencia tecnol6gica quer a utiliza9ao de urn mix de inputs que nao minimize o custo 

total conduzira a ineficiencia tecnica. E assim importante real9ar que o termo 

ineficiencia tecnica pode ter significados diferentes, podendo designar uma situa9ao em 

que os outputs nao sao produzidos com o minimo consumo de inputs ( sendo estes 

medidos em unidades fisicas) ou uma situa9ao em que a produ9ao nao e realizada de 

uma forma que minimize o custo monetario da firma. Saliente-se que se optou por 

utilizar a nomenclatura empregue por Barros (2009). 
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A Figura 2.2 tambem permite ilustrar a forma de separar cada uma destas duas 

fontes de ineficiencia. De facto, considerando que o custo associado ao ponto F = 

(x;j,xij) e igual ao do ponto G = (xtj,xtj), a combinac;ao das duas fontes de 

ineficiencia corresponde a distancia entre os pontos D e G. Assim, sendo a distancia 

entre os pontos D e E resultante de ineficiencia tecnol6gica, a distancia entre os pontos 

E e G representa a ineficiencia decorrente de uma combinac;ao de inputs que nao 

minimiza o custo total. A separac;ao destes dois tipos de ineficiencia permite analisar se 

a correc;ao da ineficiencia tecnica implica mudar a proporc;ao de utilizac;ao dos inputs, 

diminuir na mesma proporc;ao o consumo de todos os inputs, ou diminuir o consumo 

dos inputs alterando tambem a sua proporc;ao. 

Consequentemente, uma firma sera economicamente eficiente se conjugar 

eficiencia tecnol6gica e eficiencia de escala, utilizando os inputs numa proporc;ao que 

lhe permita minimizar o custo de produc;ao. 

Finalmente, deve ser referido que a teoria do produtor engloba ainda a analise do 

comportamento das fmnas enquanto vendedoras. :No entanto, dado o setor que se 

analisa neste trabalho - prestac;ao de cuidados de saude primarios no ambito de urn 

sistema publico de saude tendencialmente gratuito no ponto de acesso - nao parece 

relevante expor os conceitos respetivos. 

Nas pr6ximas secc;oes sao apresentados dois tipos de metodos utilizados na 

estimac;ao da func;ao de produc;ao que delimita o conjunto de possibilidades de 

produc;ao. E comum a literatura referir-se a esta func;ao de produc;ao como fronteira de 

produc;ao, dai serem denominados metodos de fronteira. A necessidade de distinc;ao 

entre func;ao e fronteira advem do fato dos primeiros estudos de eficiencia realizados 
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com metodos econometricos estimarem fun~oes de produ~ao media (ver sec~ao 2.3.)

como, por exemplo, o estudo de Feldstein (1967) sobre o Servi~o Nacional de Saude 

ingles. 

2.2. Metodos nao parametricos: analise envolvente de dados 

2.2.1. A eficiencia de Farrell 

0 metodo de analise envolvente de dados pode ser encarado como o corolario do 

trabalho seminal de Farrell (1957) intitulado "Measuring the Efficiency of Decision

-Making Units". Neste artigo, Farrell vinca a necessidade de urn novo metodo que 

permita analisar a eficiencia das unidades produtivas de forma mais abrangente, 

argumentando que a habitual considera~ao da produtividade }aboral como unico 

indicador de eficiencia e muito limitativa e que mesmo os indices de eficiencia baseados 

numa media que utilize ponderadores dos inputs defmidos de forma subjetiva tern 

problemas de implementa~ao. 

Utilizando os conceitos de analise microecon6mica, Farrell advoga que uma 

firma sera produtivamente eficiente se minimizar a utiliza~ao de inputs, mantendo a 

produ~ao de determinado nivel de output. Para efeitos de exposi~ao, o autor utiliza, sem 

perda de generalidade, a habitual fun~ao de produ~ao de urn output com base em dois 

inputs: y = f(x11 x 2 ), em que yeo output e xi cada urn dos inputs. 
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Segundo Farrell, a analise de eficiencia tecnol6gica deve ser realizada 

comparando a produ9ao de determinada firma com a produ9ao que as firmas mais 

eficientes conseguem obter. Assim, sugere urn metodo que tern como objetivo estimar 

uma fun9ao de produ9ao baseada apenas nessas firmas. 

Sendo y = f(x11 x2 ), e assumindo rendimentos constantes a escala, a firma j 

pode ser representada pelo par ordenado (x1i/Yi ,Xzj/Yj). A constru9ao deste par 

ordenado para todos os produtores permite obter a isoquanta em que todas as firmas 

produzem uma unidade de output. Naturalmente, esta isoquanta apenas e definida entre 

pontos efetivamente verificados, pelo que o autor sugere a inclusao dos pares ordenados 

(0, oo) e (oo, 0) para completar a curva. 0 metodo proposto pode ser ilustrado pela 

Figura 2.4. 

Figura 2.4 - Diagrama de dispersao 

0 Xt 

A isoquanta e entao a uniao dos segmentos de reta que cumprem duas 

condi9oes: a) o declive do segmento nao pode ser positivo e b) nenhum ponto se pode 

situar entre o segmento e a origem. 
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Graficamente toma-se claro que apenas as firmas mais eficientes contribuem 

para 0 estabelecimento da fronteira, sendo tal valido quer para a distancia radial ate a 

origem quer para as taxas marginais de substitui9ao tecnica representadas pelo declive 

da curva. Todos os pontos a nordeste da isoquanta sao irrelevantes para a constru9ao da 

fronteira. 

Assim, a isoquanta eficiente obedece apenas a duas condi9oes: e convexa para a 

origem, 0 que impJica que OS pontos que representam a media ponderada de quaisquer 

duas firmas sao exequiveis; e o seu declive e nao positivo, pelo que a menor utiliza9ao 

de urn input nao e compativel com o aumento da quantidade produzida caso se 

mantenha a quantidade utilizada do outro input. 

A eficiencia de uma firma podera entao ser calculada como o racio entre a 

dota9ao minima de inputs necessaria para a produ9ao de uma unidade de output e a 

quantidade efetivamente utilizada. Por exemplo, na Figura 2.4, a eficiencia da firma A 

corresponde ao racio entre o segmento de reta OA' e OA (em que A' e a proje9ao do 

ponto A sobre a fronteira de produ9ao eficiente ). Consequentemente, o indicador de 

eficiencia ( ou score) varia entre 0 e 1. Considera-se que sao eficientes as firmas com 

score igual a 1, sendo ineficientes todas as restantes. 
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E importante salientar as implica9oes deste metodo relativamente ao impacto da 

varia9ao quer de inputs quer de outputs sobre o score de eficiencia: 

a) se uma firma aumenta a utiliza9ao de urn determinado fator produtivo, nao 

diminuindo a de qualquer outro, teni que aumentar a produ9ao para manter o 

mesmo score de eficiencia; e 

b) a eficiencia de uma firma aumenta se os outputs aumentarem sem qualquer 

acrescimo de inputs. 

Realce-se que estas implica9oes nao sao vaJidas para firmas que sejam eficientes 

antes da altera9ao e assim permane9am ap6s a altera9ao. Nesses casos a firma mantem

-se na fronteira, com score igual a 1, havendo uma desloca9ao da fronteira que apenas 

podeni ter impacto no score das restantes fmnas. 

Finalmente, deve ser salientado que o conceito de eficiencia exposto por Farrell 

e concordante com o coeficiente de utiliza9ao de recursos anteriormente apresentado 

por Debreu (1951). 

2.2.2. A modeliza~ao do conceito 

Apesar do artigo de Farrell ter promovido uma nova forma conceptual de 

avalia9ao da eficiencia, s6 mais de duas decadas depois e que foi publicado urn modelo 

de programa9ao capaz de a concretizar totalmente. 

De fato, embora os desenvolvimentos introduzidos por Boles (1966), Shepard 

(1970) e Afriat (1972) ja permitissem estimar uma fronteira, s6 no final dos anos 70 e 
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que Chames et al. (1978) construfram urn modelo de programa9ao que permitiu a 

dissemina9aO da proposta de Farrell. Os autores denominaram 0 metodo de analise 

envolvente de dados (data envelopment analysis) de forma a real9ar que o modelo de 

programa~tao permite a constru~tao de uma fronteira de produ~tao que engloba, ou 

envolve, os dados de todas as fnmas analisadas. 

0 metodo baseia-se na maximiza~tao do racio entre a agrega9ao dos outputs e a 

agrega9ao dos inputs. Este racio, cujo valor e o score de eficiencia, pode ser encarado 

como uma evolu~tao das tradicionais medidas de produtividade como os numeros-

-fndice, que avaliam a produ~tao de urn output por unidade de urn input. Assim, 

assumindo que existem n fnmas, que utilizam m inputs na produ~tao de s outputs, o 

programa de maximiza~tao que deve ser executado para cada uma das n firmas em 

avalia~tao e 0 seguinte: 

sujeito a 

com}= 1, ... , n 

com r = 1, ... , s e i = 1, ... , m 
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Finalmente, e ainda interessante referir que os ponderadores resultantes do 

programa de maximiza9ao podem ser interpretados como pre9os-sombra, uma vez que 

correspondem a valoriza9ao dos recursos que maximiza a fun9ao objetivo da flrma 

(Coelli et al., 2005). 

Charnes et al. (1978) apresentaram ainda o problema dual. Esta formula9ao 

permite urn trabalho computacional menos elevado por impor menos restri9oes (dado o 

numero de inputs e de outputs ser menor que ode flrmas). 0 problema dual e defmido 

fazendo corresponder as restri9oes do problema primal as variaveis objetivo do dual e 

vice-versa. Assim, correspondendo ()a restri9ao L~=l VrXro = 1 en ponderadores A. as 

min() 
9,A. 

sujeito a 

n 

I i!.ixii :::;; () xw 
j=l 

n 

IAjYrj 2:::Yro 
j=l 

comi= 1, ... , m 

comr= 1, ... , s 

comj= 1, ... , n 
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As variaveis A.1, que correspondem as restri9oes do problema primal que 

permitem identificar os pares eficientes, cumprem uma fun9ao similar no problema 

dual. A solu9ao do programa implica a atribui9ao de urn ponderador A. nao negativo a 

cada uma das fmnas da amostra, de tal forma que se cria urn par ficcional em que se 

utilizam m inputs Cf.}= 1 A.1xi1) na produ9ao de s outputs CL.}= 1 AJYrJ)· Este par 

ficcional corresponde assim a uma combina9ao das firmas da amostra, sendo que os 

pares eficientes sao aqueles cujo ponderador A-1 e estritamente positivo. 

As restri9oes do programa obrigam a que o output do par ficcional seja, no 

mfnimo, o mesmo que o da firma em avalia9ao, e que tal seja alcan9ado utilizando no 

maximo os inputs da firma em avalia9ao (ja ap6s multiplica9ao pela variavel 8). Assim, 

1 - 8 corresponde ao consumo excessivo de inputs que poderia ser eliminado de forma 

radial, i.e., aplicando a mesma redu9ao proporcional a todos os inputs. 

0 score de eficiencia quando se admite que o objetivo da firma e minimizar os 

inputs necessarios para produzir urn determinado nfvel de output pode entao ser 

representado por esta variavel 8 que, naturalmente, varia entre 0 e 1. 

A desigualdade da primeira restri9ao do programa de minimiza9ao deve-se ao 

fato de 8 ser igual para todos os inputs. Na realidade, sera normal que o nivel de 

utiliza9ao excessiva seja diferente para cada input. Assim, mesmo ap6s a multiplica9ao 

pelo fator 8, o vetor de inputs da firma em avalia9ao podera ser superior ao vetor de 

inputs do par ficcional. Esta possibilidade implica que, alem do score de eficiencia 8, 

seja importante avaliar os excedentes de inputs, ou seja, o consumo excessivo nao 

inclufdo na contral(ao radial implementada pelo fator 8 (na literatura anglo-sax6nica os 

excedentes de inputs sao designados por input slacks). 
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De forma similar, confonne estipulado pela segunda restri~ao, tambem podera 

haver defices na produ~ao de outputs que nao pennitam que a produ~ao do par ficcional 

seja exatamente igual a da firma em avalia~ao (na literatura anglo-sax6nica utiliza-se o 

termo output slacks). 

0 problema dual, alem de como ja referido permitir urn trabalho computacional 

mais rapido, facilita o calculo dos slacks. De facto, o vetor de excedentes de inputs e 

composto por s£ = Oxw- LJ=l AjXij e o de defices de outputs por s: = 

LJ=lAjYrj- Yro· 

Como 0 e urn parametro multiplicativo, a eficiencia estimada por este metodo 

nao depende da unidade de medi~ao (e units invariante). No entanto, a dimensao dos 

excesses de inputs e dos defices de outputs nao partilham esta caracteristica. 

A possivel existencia de slacks conduz a necessidade de diferenciar dois 

conceitos de eficiencia que se encontram na literatura. A eficiencia a Ia Farrell obriga 

apenas a que (} seja igual a 1, ao passo que a eficiencia a Ia Koopmans (Koopmans, 

1951) obriga a que, alem de (} ser igual a 1, os slacks sejam nulos. Esta diferencia~ao 

nao se deve a qualquer menosprezo de Farrell relativamente a existencia de slacks e ao 

seu impacto sobre a eficiencia, mas antes ao fato de nao ter conseguido definir uma 

forma implementavel de incorporar os slacks no calculo do score de eficiencia (Cooper 

et al., 2007). 
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Paralelamente, voltando ao problema apresentado no infcio desta sec9ao, ao 

inves de restringir a soma ponderada dos inputs, e possfvel aplicar a mesma restri9ao a 

soma ponderada dos outputs. Nesse caso, apresentado de seguida, o objetivo do 

problema linear sera minimizar a soma ponderada dos inputs. 

sujeito a 

s 

LUrYro = 1 
r=l 

comj= 1, ... , n 

com r = 1, ... , s e i = 1, ... , m 
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Tal como no caso anterior, e possfvel fazer corresponder (2) a restri9ao 

L~=l UrYro = 1 en ponderadores A as n restri95es L~=l UrYr/Lf!.l VtXtj ~ 1 de forma 

a construir o seguinte problema dual: 

max(2) 
0.A. 

sujeito a 

n 

I AJXiJ ~xw 
j=l 

n 

I AjYrj ;;::: 0Yro 
j=l 

A·> 0 1-

comi=1, ... ,m 

comr= 1, ... , s 

com}= 1, ... , n 

Enquanto o problema dual apresentado anteriormente estima a contra9ao radial 

dos inputs que permite manter o mesmo nfvel de prodw;ao, com este problema dual 

estima-se a expansao radial de outputs possfvel de obter sem consumir mais inputs. 

Neste caso, naturalmente, a fun9ao objetivo (2) e superior ou igual a 1, nao havendo 

limite te6rico para a capacidade de expandir a quantidade produzida. Assim, (2) - 1 

corresponde ao aumento proporcional de output que nao implica a utiliza9ao de uma 

maior quanti dade dos inputs. 

0 score de eficiencia estimado com este problema pressupoe que o objetivo da 

firma e maximizar o output dado urn determinado nfvel de input, devendo portanto 
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refletir a propor9ao de output que foi efetivamente produzida relativamente ao output 

maximo que poderia ter sido produzido. Assim, e obtido calculando o inverso de (2) que, 

naturalmente varia, entre 0 e 1. 

Os dois tipos de problemas duais (minimizador de inputs e maximizador de 

outputs) permitem alcan~tar exatamente o mesmo resultado quer no que respeita a 

determina~tao das firmas que constituem a fronteira eficiente quer no que respeita ao 

valor dos scores de eficiencia. 

Finalmente, parece relevante salientar que este modelo apenas permite medir a 

eficiencia tecnol6gica e que conduz a constru~tao de urn conjunto de possibilidades de 

produ9ao T em que se verificam cumulativamente as seguintes hip6teses (Thanassoulis 

et al., 2008): 

a) Convexidade. Se (xim• Yrm) E T e (X in• Yrn) E T entao qualquer media 

ponderada dos vetores que caracterizam as frrmas m e n - (xim•Yrm) e 

(Xin• Yrn)- tambem E T; 

b) Monotonicidade ou strong free disposability. Se (Xim•Yrm) E T e Xin ;;::: 

Xim• entao (xin•Yrm) tambem E T; 

c) Inclusao de todas as firmas. Todas as observa~toes (xii•Yri), com j = 

l, ... ,n, E T; 

d) Impossibilidade de existir produ~tao de outputs sem consumo de inputs. Se 

Yr j > 0 para qualquer output r = l, ... , s, en tao ( 0, Yr i) fl T; 

e) Rendimentos a escala constantes. Se (xii,Yrj) E T entao (Pxii•PYri) E T, 

para qualquer p ;;::: 0. 

23 



2.2.3. Desenvolvimentos do metodo de analise envolvente de dados 

0 modelo exposto na sec9ao anterior, habitualmente denominado por CCR em 

alusao aos seus autores (Chames, Cooper e Rhodes), foi alvo de desenvolvimentos que 

permitiram contomar algumas limita9oes e incorporar fatores que apesar de 

condicionarem o processo de produ9ao nao sao inputs ou outputs no sentido usual dos 

termos. Nesta sec9ao expoem-se os desenvolvimentos relevantes quer para a revisao da 

literatura apresentada no capitulo seguinte quer para a realiza9ao da analise da eficiencia 

da presta9ao de cuidados primarios cujos resultados se descrevem no Capitulo 5. 

Urn dos desenvolvimentos mais populares e a considera9ao de rendimentos 

varhiveis a escala, relaxando uma das hip6teses do modelo CCR. Esta extensao foi 

introduzida por Banker et al. (1984) que apresentaram uma proposta que se baseia no 

somat6rio dos ponderadores Aj. Note-se que no problema CCR nao existe qualquer 

restri9ao quanto a soma destes ponderadores. De fato, apenas se exige que nenhum 

ponderador seja negativo. 

Assim, se a soma dos ponderadores for inferior a 1, a firma em avalia9ao estara 

a ser comparada com pares de dimensao superior, pelo que se pode concluir que esta 

sub-dimensionada, nao aproveitando rendimentos a escala crescentes. Pelo contrario, se 

a soma dos ponderadores for superior a 1, a firma e comparada com pares de dimensao 

inferior, o que significa que opera com rendimentos a escala decrescentes. 

De fato, o par ficcional que serve de comparador para a firma em avalia9ao 

apenas corresponde a uma media ponderada de pares eficientes quando o somat6rio dos 

ponderadores e igual a 1. Sendo assim, este e o (mico caso em que a firma em avalia9ao 

e comparada com urn par ficcional da mesma dimensao. 
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Banker et al. propuseram entao introduzir como restri9ao adicional no modelo a 

obrigatoriedade do somat6rio dos ponderadores ser igual a 1. Oeste modo, garante-se 

que qualquer ineficiencia estimada nao incorpora ineficiencia de escala. 

Sendo este problema habitualmente designado na literatura por BCC (em alusao 

aos autores Banker, Chames e Cooper) pode-se escrever que: 

EficienciaccR = Eficiencia8 cc x EficienciaEscala 

Assim, a combina9ao dos resultados dos problemas BCC e CCR permite estimar 

a eficiencia de escala. E importante real9ar que, enquanto no problema CCR a solu9ao e 

independente da eficiencia das firmas ser avaliada atraves de uma minimiza9ao de 

inputs ou de uma maximiza9ao de outputs, no problema BCC os scores de eficiencia 

obtidos sao diferentes conforme o tipo de programa (em bora as firmas que constituem a 

fronteira sejam as mesmas). Note-se que a op9ao pelo tipo de programa deve depender 

da questao em amilise mas nao parece ter excessiva influencia nos scores de eficiencia 

(Coelli & Perelman, 1999). 
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A estima9ao da eficiencia econ6mica da firma implica comparar o custo do vetor 

6timo de inputs com o custo efetivo dos inputs. Assumindo rendimentos variaveis a 

escala, a estima9ao deste vetor 6timo de inputs pode ser realizada aplicando o seguinte 

programa de minimiza9ao de custos (Coelli et al., 2005): 

sujeito a 

n 

L AjXij ~xio 
j=l 

n 

LAjYrj :;:::Yro 
j=l 

comi= 1, ... , m 

comr= 1, ... , s 

com}= 1, ... , n 

com}= 1, ... , n 

0 score de eficiencia econ6mica correspondera entao ao racio entre o custo do 

vetor estimado pelo problema de minimiza9ao de custos e o custo efetivo da firma. 

Consequentemente, a ineficiencia resultante da utiliza9ao de inputs em propor9oes que 

nao minimizam o custo total (mesmo que a utiliza9ao de inputs seja eficiente do ponto 

. , . . (score de eficiencia econ6mica) de VIsta tecnologtco) pode ser estimada como 1 - . .. . , . . 
score de eftctencta tecnologtca 

E importante real9ar que a ineficiencia assrm estimada inclui a ineficiencia 

originada pela existencia de slacks de inputs, dado que estes acabam por refletir uma 

incorreta combina9ao de inputs. 
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Pode tambem ser importante analisar o efeito de inputs e outputs que, nao sendo 

controbiveis pelas firmas, sao parte integrante do processo produtivo. Para tal, Banker & 

Morey (1986) formularam urn programa que permite incorporar esta caracterfstica na 

estima9ao do score de eficiencia. No caso dos inputs, e tomando como base o programa 

dual de minimiza9ao de inputs, os autores sugerem que basta incluir a restri9ao 

adicional LJ=l AjX~c ::::;; xfoc, em que NC denota o fato desta restri9ao se aplicar apenas 

aos inputs nao controla.veis. 0 sinal de desigualdade da restri9ao implica que a firma 

seja comparada com urn par ficcional que usufrua de uma quantidade nao superior 

desses inputs. Recorde-se que, para os restantes inputs, a restri9ao se mantem como 

Lf=l A.ixii ::::;; £J xw. 

No caso dos outputs, e assumindo o mesmo programa dual de minimiza9ao de 

inputs, Banker e Morey advogam a inclusao da restri9ao LJ=l A.iy~f ;;::: y~c. A inversao 

do sinal da desigualdade conduz a que a firma seja comparada com urn par ficcional 

cujo output nao controhivel e nao inferior. 

Este metodo tern sido utilizado quer para situa9oes em que existem variaveis nao 

controlaveis mas que sao efetivamente inputs ou outputs do processo produtivo quer 

para situa9oes em que se pretende analisar a influencia de fatores ambientais (como por 

exemplo as condi9oes socioecon6micas da popula9ao, o nivel de rigidez !aboral, ou os 

mecanismos de incentivos acordados com os trabalhadores). No entanto, Thanassoulis 

et al. (2008) defendem que o metodo proposto por Banker e Morey e mais adequado 

para as primeiras situa9oes, em que as variaveis fazem parte do processo produtivo e 

devem, portanto, ser incluidas diretamente no programa de analise envolvente de dados. 
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Para analisar o impacto deste g6nero de variaveis ou fatores sao ainda 

habitualmente utilizados dois m6todos que tern em com urn a sua nao inclusao na analise 

envolvente de dados. Por essa razao, Thanassoulis et al. indicam que estes sao mais 

apropriados para a analise de fatores ambientais. 

Entre estes m6todos, o mais utilizado em aplica9oes praticas foi introduzido e 

desenvolvido por Ray (1988, 1991). 0 m6todo divide-se em duas etapas, em que 

inicialmente se calculam os scores de eficiencia atrav6s de urn programa de analise 

envolvente de dados e posteriormente se estima uma regressao destes scores sobre as 

variaveis explicativas que se julga poderem influenciar a eficiencia. Na segunda etapa 6 

comum realizar-se uma regressao linear ou uma regressao tobit, por esta permitir 

considerar a natureza truncada dos scores. 

0 problema deste m6todo adv6m do fato de os scores obtidos na primeira etapa 

nao serem independentes, mas sim correlacionados. Na realidade, os scores de 

eficiencia estimados numa analise envolvente de dados dependem das observa9oes que 

constituem a fronteira. Assim, qualquer varia9ao destas observa9oes implicara, em 

quase todos os casos, altera9oes nos scores de eficiencia atribuidos as restantes firmas. 

Assim, a aplica9ao de qualquer dos m6todos de regressao a estes scores nao 6 valida 

(Simar & Wilson, 2007). 

Urn terceiro m6todo, introduzido por Chames et al. (1981), implica dividir a 

amostra de acordo com a caracteristica que se pretende analisar, e obter os vetores de 

inputs e de outputs que tomam todas as fmnas eficientes dentro de cada sub-amostra. 

Ou seja, realizar uma analise envolvente de dados para cada sub-amostra, de forma a 

estimar o par eficiente ficcional de cada firma (corrigido tamb6m de eventuais slacks). 
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Posteriormente os pares ficcionais ( corrigidos) das duas sub-amostras sao 

comparados num novo problema de analise envolvente de dados. Eventuais diferen9as 

de eficiencia estimadas neste ultimo problema dever-se-ao a caracterfstica em analise e 

nao a ineficiencia das fmnas. Tal deve-se ao fato de a ineficiencia intrfnseca das firmas 

ser artificialmente anulada da forma descrita no paragrafo anterior. Este metodo, ao 

implicar a divisao da amostra tern, naturalmente, o inconveniente de dificultar a 

avalia9ao simultanea do impacto de varios fatores sobre o score de eficiencia, alem de 

apenas ser aplicavel para variaveis categ6ricas. 

Urn outro desenvolvimento do metodo de analise envolvente de dados foi criado 

com o prop6sito de permitir hierarquizar as firmas consideradas eficientes, ou seja, 

aquelas cujo score de eficiencia e igual a 1. Segundo Andersen & Petersen (1993) tal 

hierarquiza9ao pode ser obtida se a firma em avalia9ao nao for inclufda nas restri9oes. 

Assim, o conjunto de possibilidades de produ9ao que serve de comparador para a firma 

k e composto por todas as outras fmnas. 
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Tomando como base o programa dual de minimiza~ao de inputs, a proposta de 

Andersen e Petersen pode ser descrita da seguinte forma: 

sujeito a 

n 

I .Aixii ~ Bk xw 
j=l 
j::t:k 

n 

I AjYrj ;;::Yro 
j=l 
j::t:k 

.A·> 0 1-

comi= 1, ... , m 

comr= 1, ... , s 

comj= 1, k-1, ... , k+l, n 

Recordando que os ponderadores Aj s6 sao positivos para os pares eficientes, 

torna-se claro que, para frrmas ineficientes, o score obtido com este programa e igual ao 

obtido como programa anterior. 

No entanto, para as frrmas eficientes o score sera superior a 1 (salvo os casos 

particulares em que os vetores de inputs e de outputs de uma frrma eficiente coincidam 

exatamente com a media ponderada dos vetores de outras duas frrmas eficientes). Dada 

esta caracteristica, de permitir estimar scores superiores a 1, este programa e 

normalmente designado por modelo de super-eficiencia. 
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Este metoda tern tarnbern sido utilizado para encontrar firmas que se possarn 

considerar outliers. De fato, se o score de eficiencia for dernasiado elevado, e possivel 

concluir que a firma constitui urn outlier. No entanto, nao foi possivel encontrar na 

literatura qualquer regra que permita definir objetivarnente "dernasiado elevado". 

Finalrnente, e relevante apresentar o indice de Malmquist, dado este permitir 

avaliar a evolu9ao da eficiencia ao Iongo do tempo (Malmquist, 1953). 0 indice baseia

-se no fato da evolu9ao da eficiencia de urna firma dever ser avaliada considerando quer 

a sua capacidade de se aproxirnar da fronteira de produ9ao quer eventuais altera9oes 

nesta fronteira. Cooper et al. (2007) denorninarn a prirneira cornponente por catch-up 

effect e a segunda porfrontier-shift effect. 

A aproxirna9ao ( ou distancia9ao) da firma a fronteira pode ser avaliada 

recorrendo sirnplesrnente ao nicio dos scores de eficiencia da firma entre dais periodos 

distintos: 82 I 81 , ern que 82 corresponde ao score obtido no periodo 2 e 81 ao score 

obtido no periodo 1 (note-se que os periodos analisados nao tern que ser consecutivos). 

Naturalrnente, o poder discrirninat6rio deste nicio sera superior se for utilizado o 

rnodelo de super-eficiencia descrito anteriormente dado que permite urna avalia9ao rnais 

rigorosa da evolu9ao da eficiencia de determinada firma ern cornpara9ao corn as 

restantes (Cooper et al., 2007). 

A estirna9ao de eventuais altera9oes da fronteira irnplica avaliar a firma, ern 

determinado periodo, relativarnente a fronteira do outro periodo. Tal permitini estirnar o 

racio entre os score de eficiencia 81,1 e 81,2 , bern como entre os scores 82,1 e 82,2 em 

que 8t,T se refere ao score do vetor de inputs e outputs da firma no periodo t 
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relativamente a fronteira do periodo T. A evoluyao da fronteira pode entao ser estimada 

pela media geometrica destes dois n1cios: ( Bu/81,2)( 82,t/82,2). 

0 indice de Malmquist (IM) corresponde entao a multiplicayao destes dois 

efeitos: 

2.3. Metodos parametricos 

2.3.1. Principaisfunr;oes de produr;iio e metodos de estimar;iio 

Os metodos parametricos tern como objetivo avaliar a eficiencia das firmas 

comparando o output efetivamente atingido com a previsao resultante da aplicayao de 

uma funyao de produyao. Esta funyao tern uma forma funcional pre-defmida cujos 

parametres sao estimados a partir dos dados disponiveis e das hip6teses estabelecidas 

relativamente a distribuiyao estatistica dos erros de aproximayao entre o output real e o 

output previsto. 

A forma funcional mais simples e urna regressao em que y depende linearmente 

de urn conjunto de variaveis: y = Po+ L~1 Pixi. No entanto, por permitirem urna 

melhor aproximayao a urn processo de produyao real, as formas funcionais mais 

comummente encontradas na literatura (Greene, 2008) sao a Cobb-Douglas (em que 

P nm Pi) tr 1 , · Y = o i=l xi e a ans ogantmtca, ou translog, (em que y = exp(p0 + 
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Estas duas fun9oes tern a particularidade de poderem ser transformadas em 

regressoes lineares atraves da logaritmiza9ao de ambos os lados da equa9ao, permitindo 

a utiliza9ao dos metodos tradicionais de estima9ao econometrica. Assim, as fun9oes 

estimadas em aplica9oes empiricas sao: 

a) Cobb-Douglas: In y = A0 + L~1 Pt In Xt (com A0 = In P0); e 

A fun9ao Cobb-Douglas tern ainda a vantagem de ser caracterizada por 

monotonicidade e convexidade global, permitindo a sua utiliza9ao em problemas de 

maximiza9ao. Ja na fun9ao translog estas caracteristicas nao sao garantidas, embora 

sejam verificaveis ap6s a estima9ao (Greene, 2008). 

Naturalmente, dado que as rela9oes entre as variaveis nao conseguem ser 

caracterizadas de forma tao estrita, as fun9oes de produ9ao sao complementadas por urn 

erro aleat6rio que visa incorporar nao s6 a natureza inexata da rela9ao, mas tambem 

eventuais erros de medi9ao e sele9ao das variaveis inciuidas. Assim, considerando que 

qualquer uma das fun9oes de produ9ao pode ser descrita como Yi = f(xij), as 

regressoes sao estimadas assumindo que Yi = f(xii) + Ej, em que Ej representa o erro 

de aproxima9ao da fun9ao de produ9ao estimada a realidade. 
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Os principais metodos utilizados para estimar os parametros f3t destas regressoes 

sao o metodo dos minimos quadrados (MMQ) e o metodo da maxima verosimilhan9a 

(MMV). Em qualquer dos casos, o valor esperado do erro e 0 [E( Ej) = 0], a variancia 

de cada erro e constante e identica para todos os erros [var(ui) = a 2 ], e a covariancia 

entre OS erros das diversas observaQOeS e 0 [cov(Ej 1 Et) = 0]. 

0 metodo dos minimos quadrados visa minimizar o quadrado dos erros, ou seja, 

o quadrado de diferen9a entre os valores efetivamente observados para o output e os 

valores previstos pela aplica9ao da fun9ao de produ9ao. Correspondendo Pt aos valores 

estimados para os parametros f3t das funQoes de produ9ao referidas anteriormente, 

mostra-se que as estimativas sao lineares relativamente ao output, nao enviesadas 

[E(fjt) = {3t], e eficientes (ou seja, com variancia nao superior a outros estimadores nao 

enviesado ). A co-existencia destas propriedades permite classificar o estimador dos 

minimos quadrados como BLUE (best linear unbiased estimator). 

0 estimador da maxima verosimilhan9a e construido com base na hip6tese de os · 

erros seguirem determinada distribui9ao estatistica, sendo o mais comum assumir-se 

que sao normalmente distribuidos. Conjugando esta hip6tese com as caracteristicas do 

erro referidas anteriormente, pode-se definir que os erros sao independentes e 

identicamente distribuidos (i.i.d.) seguindo uma distribui9ao normal com media 0 e 

variancia a 2 • Tal implica que o output segue uma distribui9ao normal com media f(xa 

e variancia a 2 . 
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0 estimador da maxima verosimilhan~a e definido atraves da maximiza~ao da 

fun~ao densidade de probabilidade que caracteriza a distribui~ao normal: 

2.3.2. A evolu9iio das.fronteiras parametricas 

Os metodos apresentados na sec~ao anterior, ao assumirem por constru~ao que o 

valor esperado do erro e nulo, permitem estimar uma ftm~ao de produ~ao media mas 

nao uma fronteira de produ~ao. 

A primeira proposta para obter uma fronteira de produ~ao deve-se a uma 

extensao de urn comentario de Winsten (1957) ao artigo seminal de Farrell (1957). 

Basicamente, defende-se que a fronteira de produ~ao pode ser obtida atraves da fun~ao 

estimada pelo MMQ se o termo constante for corrigido. Essa corre~ao tern como 

objetivo assegurar que nao existem erros positives, o que e alcan~ado se o termo 

constante da fronteira corresponder a soma de Po estimado pelo MMQ com o erro 

maximo obtido. 

Posteriormente, Aigner & Chu (1968), Afriat (1972) e Richmond (1974) 

sugeriram metodos que permitem estimar a fronteira de produ~ao diretamente, ou seja, 

sem necessidade de se realizar uma corre~ao posterior. No entanto, em qualquer dos 

casos, a fronteira estimada e deterministica, fazendo com que a totalidade da diferen~a 

entre o output real e o output estimado se deva a ineficiencia. 
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----------------~~ --------~---

De forma a contomar a natureza deterministica destas fronteiras de produc;ao, 

Aigner eta/. (1977) e Meeusen & van den Broeck (1977) propuseram separadamente 

urn modelo que permite imputar natureza estocastica a fronteira. Tal desiderato foi 

atingido dividindo o erro EJ em duas partes independentes: o fator v1 que representa o 

erro aleat6rio simetrico e com valor esperado nulo usual na estimac;ao de func;oes de 

produc;ao medias eo fator u1, de natureza assimetrica e nao negativo, que representa a 

ineficiencia de cada firma. Em termos algebrico esta func;ao pode ser definida como: 

Assim, a fronteira de produc;ao valida para cada firma e constituida nao apenas 

pela parcela deterministica Po+ xiJPi mas tambem pela parcela estocastica v1. 0 score 

de eficiencia de cada firma (numa perspetiva de maximizac;ao da produc;ao) corresponde 

entao ao racio entre y1 e expCf3o+xii/3i+vi), que e equivalente a exp-ui. 

Em ambas as propostas se assume que os erros v1 sao independentes e que 

seguem uma distribuic;ao normal de media nula e variancia uJ. Relativamente a parcela 

do erro que representa a ineficiencia (u1), Meeusen & van den Broeck (1977) propoem 

uma distribuic;ao exponencial, enquanto Aigner et a/. (1977) desenvolvem a sua 

proposta assumindo uma distribuic;ao semi-normal de media nula e variancia uJ mas 

tambem admitem a utilizac;ao de uma distribuic;ao exponencial. 

Quer a distribuic;ao exponencial quer a distribuic;ao semi -normal tern como 

moda zero, o que implica que o valor modal da eficiencia seja exp-o= 1. Por essa 

razao, Stevenson (1980) e Greene (1990) propuseram a utilizac;ao das distribuic;oes 

normal truncada e gama para modelizar u1. 
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A dificuldade de implementa9ilO de qualquer destas altemativas deve-se a 

impossibilidade de distinguir vi e ui em termos pniticos, dado que apenas se consegue 

calcular Ej. Realce-se que esta dificuldade se aplica a estima9ao de Vj e de ui para cada 

firma e nao a estima9ao do seu valor esperado para a totalidade da amostra. Tal deriva 

do fato de se admitir que vi segue uma distribui9ao com media nula pelo que o valor 

esperado de uj se pode calcular com base no valor esperado de Ej. 

0 metodo que e atualmente utilizado para contomar este problema foi proposto 

por Jondrow et al. (1982). Para o caso em que Uj segue uma distribui9ao semi-normal, 

os autores apresentam uma solu9ao que permite estimar o valor esperado de Uj 

d. . a1 D fi . d 2 - 2 2 - ( 2 I 2) 2 - 2 2 I 2 con lCIOn a Ej. e mm o a - a17 + au, ui*- - Ej au a , e a. - a17 au a , 

Jondrow et al. mostram que a distribui9ao condicional de Uj dado Ej e uma distribui9ao 

normal truncada em zero com media uj* e variancia a!. 

Assim, 0 valor esperado de Uj dado Ej e: 

sendo f(·) e F(·) as fun9oes de densidade e de probabilidade acumulada de uma 

distribui9ao normal padrao. 
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2.4. Fundamenta.;io da escolha do metodo utlizado na avalia~ao da eficU~ncia dos 

prestadores de cuidados de saiide primario em Portugal 

Fried et al. (1993) compararam, do ponto de vista te6rico, as caracterfsticas dos 

metodos parametricos e nao parametricos. Resumidamente, pode concluir-se que OS 

autores apontam como principais desvantagens dos metodos parametricos o fato de 

implicarem a assun9ao de fortes hip6teses relativamente a forma funcional da fun9ao de 

produ9ao e a distribui9ao dos erros, de nao permitirem estabelecer pares eficientes com 

os quais cada firma se possa comparar, e de apenas permitirem a combina9ao de inputs 

e outputs multiplos se forem utilizadas regressoes can6nicas. As principais vantagens 

identificadas foram a possibilidade de se testarem as hip6teses assumidas, de se testar a 

adequabilidade da inclusao de variaveis, e de permitir distinguir entre o impacto da 

ineficiencia e dos fatores aleat6rios. 

Inversamente, as principais vantagens dos metodos nao parametricos sao a 

ausencia de hip6tese relativamente a fun9ao de produ9ao, a natural considera9ao de 

varios inputs e outputs, e a identificayaO de pares eficientes. Naturalmente, nao ha 

possibilidade de se realizarem testes de hip6teses ( embora recentes desenvolvimentos de 

metodos de bootstrapping possam contornar este problema - Simar & Wilson, 2008) e 

nao e possivel distinguir entre ineficiencia e choques aleat6rios. E tambem comum 

considerar que os metodos nao parametricos sao sensiveis a outliers. 

Na aplica9ao pnitica que se apresenta no Capitulo 5 optou-se pelo metodo de 

analise envolvente de dados, sendo a fundamenta9ao de tal escolha baseada sobretudo 

na maior capacidade deste metodo para orientar altera9oes de comportamento que visem 

a melhoria da eficiencia de cada firma. 
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Argumenta-se ainda que a divisao entre erro aleat6rio e ineficiencia obtida 

atraves dos metodos parametricos nao e isenta de problemas e que, ao contrario do que e 

usualmente aceite, os metodos parametricos sao mais sensfveis a outliers que os 

metodos nao parametricos. 

A avalia9ao de eficiencia que se realiza neste trabalho tern uma caracterfstica 

que a distingue de avalia9oes de eficiencia realizadas noutros contextos. N a realidade, o 

objetivo da analise nao e estimar a ineficiencia mas sim contribuir para alterar 

comportamentos de forma a tomar todas as firmas mais eficientes. A estima9ao de 

scores de eficiencia nao e assim urn objetivo final, mas antes urn instrumento que visa 

orientar melhorias na gestae dos centres de saude. 

Tendo em considera9ao que a rede prestadora de cuidados de saude primaries 

pertence a uma unica entidade, quando se avaliam os centres que a compoem nao 

parece fazer sentido obter resultados que nao fome9am informa9ao que efetivamente 

contribua para a melhoria da situa9ao. 

Esta necessidade constitui, por si s6, uma forte justifica9ao para a utiliza9ao da 

analise envolvente de dados. Tal deriva do fato deste genero de analise permitir defmir 

pares eficientes que orientem as altera9oes que devem ser implementadas nos centres 

ineficientes. 

Pelo contrario, a estima9ao de uma fronteira de produ9ao de acordo com os 

metodos parametricos constitui apenas urn passo intermedio no calculo dos scores de 

eficiencia. De acordo com Greene (2008), "os varies aspetos tecnicos da produ9ao, 

como substitui9ao entre fatores, economias de escala, ou as elasticidades procura-pre9o 

dos fatores, apesar de interessantes por natureza, tern apenas urn interesse tangencial no 
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presente contexto. Ate ao ponto em que uma especifica9ao particular, Cobb-Douglas 

versus translog, por exemplo, impoe restri9oes nessas caracteristicas que distorcem as 

nossas medidas de eficiencia, estamos interessados na forma funcional. Mas esse nao e 

o foco principal". 

Relembre-se que a ineficiencia de uma firma advem da sua menor capacidade 

para transformar inputs em outputs. Consequentemente, a defini9ao da melhor forma 

possivel de o fazer, atraves de uma fun9ao de produ9ao corretamente estimada, seria urn 

instrumento de gestao que poderia contribuir para melhorar a eficiencia das firmas ao 

Iongo do tempo. 

No entanto, os parametros da parte deterministica da fronteira de produ9ao 

estocastica, bern como as duas componentes de erro, sao estimados com base nos dados 

de todas as firmas que compoem a amostra. Ora, dado que uma fronteira de produ9ao 

deve refletir a melhor forma de produzir, parece contraintuitivo que a informa9ao 

proveniente de fmnas ineficientes seja relevante para a determina9ao de tal fronteira. 

Por outro lado, sendo a capacidade de dividir o erro nas suas componentes 

aleat6rias e de ineficiencia uma das vantagens tradicionalmente atribuidas aos metodos 

parametricos, e importante analisar a forma como esta divisao e implementada. 

Como apresentado anteriormente, Jondrow et al. (1982), assumindo a hip6tese 

habitual de independencia das duas componentes (vi e ui ), mostram que a distribui9ao 

condicional de ui dado Ej e uma distribui9ao normal truncada em zero com media ui* e 
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Este metodo tern como consequencia principal nao existirem firmas que sejam 

consideradas completamente eficientes. Tal acontece porque, seguindo u1 ie1 uma 

distribui9ao normal truncada em zero, o seu valor esperado e estritamente positivo, pelo 

que o valor de exp-ECu,leJ) sera menor que 1. 

Relembre-se que a moda da distribui9ao de u1 e exatamente 0, pelo que se toma 

claro que este metodo introduz urn vies negativo na estima9ao do score de eficiencia das 

frrmas mais eficientes. Por outro lado, a! < aJ, pelo que o metodo proposto por 

Jondrow et al. podera inibir a obten9ao de val ores mais elevados de u1, introduzindo um 

vies que conduz a uma majora9ao do score de eficiencia das firmas menos eficientes. 

Dado que a estima9ao de uma fronteira estocastica de produ9ao envolve a 

maximiza9ao da fun9ao de verosimilhan9a por metodos iterativos, optou-se por analisar 

esta possibilidade recorrendo a uma simula9ao com 1000 observa9oes em que urn (mico 

input x ( distribufdo uniformemente entre 0 e 1 000) e utilizado na produ9ao de urn 

output y, sendo a fun9ao de produ9ao y = x. Assumiu-se ainda uma distribui9ao N(0,1) 

para v1 e IN(0,1)1 para u1. Assim, estimou-se uma fun9ao de produ9ao estocastica com 

In y1 = In x1 + v1 - u1, utilizando o programa LIMDEP versao 10. 

De acordo com Jondrow et al. a eficiencia media pode ser estimada com base na 

media de Ej' dado que esta corresponde a diferen9a entre a media de Vj' que e nula por 

defini9ao, e a media de u1. Nesta simula9ao, a eficiencia media assim calculada conduz 

a uma score de 51,84%. Por outro lado, a media dos scores de eficiencia obtidos na 

simula9a0 e de 51,75%. 
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Como, em termos medios, nao existem diferen9as relevantes nos scores de 

eficiencia, o enviesamento existente nas firmas mais eficientes tera for9osamente que 

ser compensado com a majora9ao dos scores das fmnas menos eficientes. 

Esta simula9ao foi ainda utilizada para avaliar a relevancia dos outliers. Para tal, 

os resultados obtidos com as 1000 observa9oes foram comparados com os registados 

quando se exclui, a vez, a observa9ao com menor Ej e a observa9ao com maior Ej. 

No primeiro caso, a eficiencia media das 999 observa9oes restantes passa de 

53,4% para 55,6% - ao ser retirada da amostra a observa9ao com menor produ9ao, a 

eficiencia media das restantes 999 firmas aumenta 2,2 pontos percentuais. No segundo 

caso, a eficiencia media das 999 observa9oes restantes diminui 1 ponto percentual (de 

53,3% para 52,3%)- ao ser retirada da amostra a observa9ao com maior produ9ao, a 

eficiencia media das restantes 999 diminui. 

Em qualquer dos casos, fazendo uma leitura dos resultados inversa a apresentada 

no paragrafo anterior, o resultado e contraintuitivo. Esperar-se-ia que a existencia de 

uma fmna menos produtiva permitisse evidenciar que as restantes sao mais eficientes e, 

por outro lado, que a existencia de uma firma mais produtiva conduzisse a diminui9ao 

da eficiencia das restantes. 
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Resumindo, a op9ao pela analise envolvente de dados deve-se a: 

- Maior carater informativo dos pares eficientes determinados pela analise 

envolvente de dados em compara9ao com a parte determinfstica da fronteira estocastica. 

- Melhor capacidade da AED de lidar com processos produtivos que envolvem a 

produ9a0 de multiplos OUtputs a partir de varios inputs. 

- Menor impacto dos outliers na analise envolvente de dados, visto que apenas 

as unidades eficientes tern impacto no score de eficiencia das restantes unidades e que, 

mesmo estas, afetam apenas as unidades para as quais sao pares eficientes. 

A magnitude do impacto da imperfei9aO do metodo proposto por Jondrow et al. 

para a separa9ao do erro nas suas componentes aleat6rias e de ineficiencia podera nao 

ser substancial. A sua exposi9ao teve apenas como objetivo mostrar que esta vantagem 

dos metodos parametricos e menor do que o habitualmente assumido. Acresce que, 

mesmo que o impacto seja reduzido, o erro e estimado em compara9ao com uma 

fronteira que depende de frrmas eficientes e ineficientes quando deveria depender 

apenas das primeiras. 
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3. Revisio critica da literatura 

3.1. Objetivos 

Nesta revisao da literatura pretende-se fazer uma analise crftica dos estudos 

publicados na area da avalia9ao da eficiencia da presta9ao de cuidados de saude 

primarios, sendo esta analise centrada principalmente na sele9ao das variaveis inclufdas 

nos estudos. Discute-se, quando adequado, a elegibilidade de determinados indicadores 

como identificadores da produ9ao efetuada por prestadores de cuidados de saude 

primarios, a pertinencia da inclusao de algumas variaveis como inputs, bern como a 

relevancia de alguns fatores que nao fazendo diretamente parte do processo de produ9ao 

sejam inclufdos nas analises por poderem influenciar a capacidade de transforma9ao de 

inputs em outputs. Mostra-se ainda que, em varios estudos, a avalia9ao dos fatores que 

influenciam a eficiencia foi realizada atraves dos metodos de regressao cuja aplica9ao 

foi considerada invalida por Simar & Wilson (2007). 

0 carater crftico desta revisao nao tern como objetivo elaborar simplesmente 

uma listagem de eventuais erros e omissoes nos trabalhos publicados, mas antes expor 

as disparidades existentes nas avalia9oes realizadas no que respeita a defini9ao da 

fun9ao de produ9ao de cuidados de saude primarios, e evidenciar a necessidade de se 

estabelecer urn metodo de validayao da seleyao das variaveis que, designadamente, 

garanta que a urn aumento da quantidade das variaveis utilizadas como inputs 

corresponda urn maior volume das utilizadas como outputs. 

Naturalmente, o problema da escolha das variaveis e mais vincado nos estudos 

que utilizam metodos nao-parametricos, nomeadamente a analise envolvente de dados 

(AED), visto nao ser possfvel recorrer aos habituais testes de especificayao dos metodos 
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parametricos. No entanto, sao exatamente OS metodos nao-parametricos que sao mais 

comummente utilizados na avalia~ao da eficiencia da presta9ao de cuidados primarios, 

dado este ser urn setor em que sao produzidos varios outputs para os quais nao existe 

uma forma objetiva de agrega9ao. 

De fato, se teoricamente seria possfvel combinar os varios outputs produzidos ao 

nfvel dos cuidados primarios numa {mica variavel, em termos praticos nao existem 

ponderadores objetivos que nos permitam incluir num mesmo indicador outputs tao 

dfspares como, por exemplo, a presta9ao de consultas de rotina, a vacina9ao de crian9as, 

ou o acompanhamento de gravidas. 

Apesar de, pelas razoes expostas, a analise dos estudos que usam metodos nao 

parametricos parecer ser mais relevante, a revisao de literatura inclui tambem os que 

usam metodos parametricos. Tal permite retratar de forma mais completa o estado da 

arte no que respeita a analise de eficiencia de prestadores de cuidados primarios. 

Optou-se por apenas incluir os estudos referentes aos Estados Unidos da 

America (EUA) e a Europa, separando a analise por localiza9a0 geografica. Esta Op9aO 

deve-se ao fato de corresponderem grosso modo a diferentes formas de organiza9ao da 

presta9ao de cuidados de saude, que podem influenciar as op9oes metodol6gicas na 

elabora9ao de estudos. Se a inclusao dos estudos realizados na Europa e natural, a 

inclusao dos realizados nos EUA justifica-se quer pela sua importancia academica, 

possibilitando uma melhor discussao dos problemas inerentes a avalia9ao da eficiencia, 

quer por permitir analisar urn sistema de saude onde a presta9ao privada tern uma 

relevancia superior. 
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Em termos de organiza9ao deste capitulo, tentou-se ainda agrupar a amllise dos 

estudos de acordo com as variaveis incluidas e os metodos utilizados (nao parametricos 

vs. parametricos). 

Deve ser referido que esta nao e a primeira revisao de literatura das avalia9oes 

de eficiencia na area da produ9aO de saude ou de cuidados de saude. De fato, beneficia 

bastante do trabalho de Hollingsworth eta/. (1999), de Hollingsworth (2003, 2008) e de 

Hollingsworth & Peacock (2008) no que respeita a identifica9ao dos artigos incluidos. 

No entanto, as revisoes publicadas - entre as quais tambem merece destaque a de Ozcan 

(2008) - tern urn caracter mais descritivo que a apresentada neste capitulo. 

Naturalmente, apesar de ja existirem revisoes descritivas, a analise critica agora 

apresentada baseia-se na consulta dos docurnentos originais. 

Finalmente, deve ser clarificado que nao se procedeu a urna atualiza9ao das 

revisoes enunciadas no paragrafo anterior. Tal deve-se a perce9ao de que a nao 

atualiza9ao nao interfere com a consuma9ao dos objetivos deste capitulo. 

3.2. Estados Unidos da America 

As avalia9oes realizadas nos Estados Unidos da America focam-se sobretudo 

nas Managed Care Organizations (MCO), com especial relevo para as Health 

Maintenance Organizations (HMO). 

As HMO sao entidades que, a troco do pagamento de urn premio de seguro, se 

responsabilizam pela presta9ao de cuidados de saude aos seus assegurados atraves de 

urna rede de prestadores. Normalmente, os utentes inscrevem-se na lista de urn medico 
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de cuidados de saUde primaries que, em caso de necessidade, os referencia para 

tratamento especializado em ambulat6rio ou em intemamento. A utiliza~ao destes 

cuidados diferenciados implica a realiza~ao de urn co-pagamento por parte do doente, 

cujo montante depende do seguro contratado entre este e a HMO. Nonnalmente, todos 

os segurados podem recorrer diretamente a urgencia. 0 fato de os cuidados de saude 

diferenciados, ou hospitalares, tambem serem da responsabilidade da HMO e urn fator 

que diferencia este tipo de unidades das que apenas prestam cuidados primaries. 

Apesar de existirem casos com sistemas mistos, e habitual as HMO serem 

categorizadas em quatro modelos diferentes: associa~oes de medicos independentes 

(independent practice association - IP A), grupos, redes de grupos, e medicos 

assalariados (Rollins et al., 2001). Basicamente, estas categorias refletem o tipo de 

contratualiza~ao existente entre as HMO e os medicos. Nas IP A, os medicos mantem os 

seus consult6rios privados, mas tambem negoceiam contratos coletivos com uma ou 

mais HMO atraves da IP A. 

Os grupos sao entidades que prestam servi~os medicos as HMO e nas quais 

trabalham medicos remunerados pelo grupo, podendo o contrato entre o grupo e a HMO 

implicar a exclusividade de presta~ao de servi~os. Por outro lado, as HMO podem 

contratar servi~os a urn unico grupo ou a varios grupos, sendo esta a distin~ao entre as 

categorias grupos e rede de grupos referidas no paragrafo anterior. No ultimo modelo -

denominado medicos assalariados- OS medicos sao funcionarios da propria HMO. 

A distin~ao entre estas categorias de HMO deve-se a possibilidade dos custos e 

das necessidades de controlo de qualidade serem maiores nas IP A que nas HMO com 

47 



medicos assalariados, sendo normalmente assumido que os grupos e as redes de grupos 

constituem casos intermedios (Rollins et al., 2001). 

Outros fatores cujo impacto na eficiencia e usualmente avaliado s~o: o profit 

status, sendo normalmente testada a hip6tese de as HMO com fins lucrativos serem 

mais eficientes; a elegibilidade para participa9ao nos programas federais que protegem a 

popula9ao idosa (Medicare) e economicamente desfavorecida (Medicaid), que pode ser 

entendida como urn certificado de qualidade; a efetiva participa9ao nos referidos 

programas federais, sendo que costuma ser admitido que esta participa9ao potencia o 

numero de inscritos mas que os utentes provenientes destes programas proporcionam 

menores lucros; a afilia9ao em cadeias de HMO, que podera facilitar a obten9ao de 

ganhos de eficiencia por partilha de alguns custos; a dimensao da lista, devido a 

possibilidade de existencia de economias de escala; a idade da HMO, sendo 

normalmente considerada a hip6tese das HMO com maior maturidade serem mais 

eficientes; e a localiza9ao geografica, com as consequentes diferen9as nas condi9oes 

socioecon6micas das popula9oes cobertas. 

Rosenman et al. (1997) e Bryce et al. (2000) consideraram que o output das 

HMO nao e exatamente o nivel de cuidados prestados mas antes a quantidade de 

inscritos. Segundo os autores, tal deve-se ao fato de o principal servi9o prestado ser a 

cobertura de risco e de sera quantidade de inscritos que determina as receitas das HMO. 

Rosenman et al. (1997) definiram tres categorias de utentes inscritos- segurados 

particulares e beneficiarios da Medicare e da Medicaid - por admitirem que cada 

categoria pode corresponder a diferentes niveis de consumo de cuidados de saude. Os 

inputs considerados foram ativos totais, despesas administrativas e despesas medicas. A 
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analise envolvente de dados realizada assumiu rendimentos constantes a escala, com 

dados de 1994 recolhidos pela Florida Hospital Association. 

Numa segunda fase, os autores implementaram uma regressao linear do score de 

eficiencia sobre o numero de inscritos e urn fndice de concentra~ao do tipo de utentes e 

outra sobre o numero de inscritos, o numero de beneficiaries da Medicaid, o numero de 

beneficiaries da Medicare, e variaveis binarias para o profit status e para o modelo de 

rela~ao laboral da HMO com OS medicos ( definindo tres categorias: medicos 

assalariados, IPA, e outros). Com base na significancia estatistica associada a testes-t, 

conclufram que a eficiencia aumentou com a dimensao da lista e com o fndice de 

concentra~ao e diminuiu com uma maior quanti dade de beneficiaries da Medicaid. 

Bryce eta/. (2000) compararam os dois metodos de obten~ao de fronteiras de 

produ~ao (parametricos e nao parametricos ), utilizando sempre a quanti dade de inscritos 

como output, e o numero de dias de intemamento, o numero de consultas em 

ambulat6rio, as despesas administrativas e outras despesas como inputs. Utilizaram 

dados de painel de 1985 a 1994, com 2739 observa~oes anuais, provenientes 

principalmente da Health Care Investment Analysis Inc. (HCIA). 

Na analise envolvente de dados, que visou a maximiza~ao de inscritos, os 

autores assumiram rendimentos variaveis a escala. Ja a fronteira estocastica foi 

estabelecida recorrendo a estimativas de maxima verosimilhan~a para defmir uma 

fun~ao translogarftmica, com o parametro de ineficiencia a seguir uma distribui~ao 

semi-normal. 

Realizaram ainda uma regressao do score de eficiencia sobre alguns fatores 

explicativos: variaveis binarias para IP A, profit status, elegibilidade para participa~ao 
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em programas federais, e para existencia de requisitos estatais (como, por exemplo, 

representantes dos consumidores ou reservas de capital), alem da percentagem de 

inscritos Medicaid e Medicare. Conclufram que as IPA, as HMO com fins lucrativos e 

as nao elegfveis para programas federais sao menos eficientes, mas o impacto das 

percentagens de inscritos Medicare e Medicaid foi diferente consoante a utiliza~ao de 

metodos parametricos ou nao parametricos. 0 coeficiente de correla~ao de Spearman, 

utilizado para analisar a concordancia entre os scores, foi significativamente diferente 

de 1, mostrando que os metodos parametricos e nao parametricos conduziram a 

ordena~oes diferentes dos scores de eficiencia. 

Draper et al. (2000) realizaram uma analise envolvente de dados utilizando 

informa~ao relativa a 1995 para avaliar a eficiencia de 249 HMO (todas as unidades 

com dados completos, correspondendo a cerca de 46% das inclufdas na base de dados 

da HCIA). Consideraram como outputs o numero de consultas medicas, de consultas 

nao medicas, eo inverso da quantidade de dias de intemamento. Os inputs foram todos 

medidos em unidades monetarias, nomeadamente, despesas administrativas, de 

intemamento, com servi~os prestados por medicos, e com servi~os prestados por outros 

profissionais. A estima~ao da eficiencia foi realizada assumindo rendimentos variaveis a 

escala e orienta~ao para a minimiza~ao de inputs. 

A compara~ao entre grupos foi realizada atraves de testes-t para as variaveis 

binomiais e de ANOV A para as multinomiais. Os autores conclufram que as HMO 

elegfveis para estabelecer acordo com Medicare ou Medicaid, as com efetivo acordo 

com a Medicare, e as afiliadas numa rede foram menos eficientes. A sua analise 

permitiu tambem real~ar a importancia da dimensao da lista, sendo que as mais 
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eficientes foram as mais pequenas e que as menos eficientes foram as de dimensao 

intermedia. Nao foram encontradas diferen9as estatisticamente significativas para 

varhiveis como a idade da HMO, a localiza9ao geografica, o profit status, ou o tipo de 

contrata9ao com medicos ( embora as com medicos assalariados e as que contratam 

grupos tenham sido nurnericamente menos eficientes - principalmente as primeiras ). 

As variaveis escolhidas tern duas caracteristicas que sobressaem: em primeiro 

Iugar, os autores utilizaram o inverse dos dias de intemamento, argumentando que urn 

dos objetivos das HMO e precisamente diminuir a necessidade de intemamentos, sendo 

portanto o aurnento do inverse dos dias de intemamento urn aspeto positive. No entanto, 

sendo a HMO responsavel pela presta9ao dos intemamentos, o aumento de dias de 

intemamento corresponde a urn aumento de produ9ao. E tambem natural que as 

despesas de intemamento e o inverse dos dias de intemamento tenham uma rela9ao 

inversa, o que invalida a utiliza9ao das despesas de intemamento como input da 

produ9ao deste output. 

Adicionalmente, a diminui9aO dos dias de intemamento e reflexo de cuidados 

preventives prestados de forma continua, nao sendo 6bvio que possam ser atribuidos 

apenas a urn aurnento do numero de consultas no mesmo ano. No caso das HMO esta 

liga9a0 e ainda confundida pelo facto dos utentes nao estarem sempre vinculados a 

mesma HMO (sendo portanto possivel que uma HMO beneficie dos cuidados 

preventives prestados por outra). 
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Rollins et at. (200 1) realizaram uma avalia~ao longitudinal da eficiencia das 

HMO incorporando as 36 unidades com dados disponfveis na HCIA para todos os anos 

entre 1993 e 1997. Os outputs e os inputs considerados na AED foram os utilizados por 

Draper et a/. (2000) mas com duas diferen~as significativas: a) ao inves de utilizarem 

rendimentos variaveis a escala dividiram todas as variaveis pela quantidade de inscritos 

na respetiva HMO e b) utilizaram o numero de dias de intemamento e nao o seu 

inverso. 

A analise descritiva dos scores de eficiencia indicia que existiu urn aumento da 

mesma, ao Iongo dos anos, que parece ter ficado a dever-se a urn crescimento do 

numero de consultas. Atraves de uma regressao logfstica em que a variavel dependente 

foi urn indicador bimirio da eficiencia (sendo que as HMO eficientes sao aquelas cujo 

score de eficiencia e igual a 1 ), os autores mostraram que as HMO com fins lucrativos e 

as IP A tiveram maior tendencia para ser eficientes ( embora a superioridade das IP A s6 

tenha sido estatisticamente significativa em compara~ao com as HMO que contratam 

grupos, e nao relativamente as com medicos assalariados). Os fatores elegibilidade 

federal, idade da HMO e dimensao da lista nao mostraram ter qualquer impacto na 

variavel binaria indicadora de eficiencia. 

Nesta analise parece improvavel que os inputs escolhidos nao contribuam de 

forma direta para a produ~ao dos outputs. No entanto, a utiliza~ao do nUmero de dias de 

intemamento, sem qualquer referenda ao numero de casos, pode favorecer as HMO 

menos eficazes na presta~ao de cuidados de intemamento. Tal sucede porque, 

tendencialmente, os primeiros dias de intemamento sao relativamente mais 

dispendiosos que os seguintes, sendo natural que uma HMO com mais casos ( e menor 
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dura9ao media por caso) tenha maiores custos que outra com menos casos (e maior 

dura9ao media por caso) mesmo que o total de dias de intemamento seja igual. 

Apesar da avalia9ao do impacto dos diversos fatores sobre o score de eficiencia 

ter sido realizada de forma diferente, a compara9ao das amllises de Draper et a/. (2000) 

e de Rollins eta/. (2001)- publicadas na mesma revista cientffica e com urn autor em 

comum - permite verificar que os resultados obtidos foram dfspares. Enquanto na 

analise realizada pelos primeiros o impacto do profit status e do tipo de contrata9ao dos 

medicos nao e estatisticamente significativo, na analise de Rollins eta/. as HMO com 

fins lucrativos e IP A tern maior propensao para serem eficientes. Inversamente, ao 

contrario de Rollins eta/. (2001), Draper eta/. (2000) conclufram que a dimensao da 

lista e a elegibilidade federal sao fatores relevantes. As conclusoes foram iguais apenas 

para a variavel referente a idade da HMO, cujo impacto nao e estatisticamente 

significativo em qua1quer dos trabalhos. 

Andes et a/. (2002) utilizaram dados da Medical Group Management 

Association, de 1999, referentes a 115 clfnicas (num total de 227, sendo que exclufram 

clfnicas sem dados ou com dados nao crediveis). Numa AED, os inputs considerados 

foram a area das instala95es, 0 numero de tecnicos de saude, de administrativos, e de 

enfermeiros; ja o output foi a receita das clfnicas. 0 modelo utilizado tern como objetivo 

a minimiza9ao de inputs e assume rendimentos de escala constantes. Utilizando apenas 

estatistica descritiva, os autores concluiram que as clfnicas mais pequenas e com menos 

profissionais nao medicos por cada medico sao mais eficientes. 
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Wagner et al. (2003) (no seguimento de Wagner & Shimshak, 2000) utilizaram 

uma AED para avaliar a eficiencia dos medicos de cuidados primarios das managed 

care organizations de Nova Inglaterra, utilizando dados de 1995 referentes a uma 

amostra de 21 internistas que referenciam doentes para o mesmo hospital e que seguem 

no minimo 100 utentes (num total de 87 intemistas que cumpriam estas condi9oes). Urn 

aspeto particular destes artigos e a tentativa de obten9ao de urn modelo parcimonioso 

utilizando variaveis pouco correlacionadas; estas foram introduzidas gradualmente, para 

que o impacto da sua introdu9ao nos scores de eficiencia pudesse ser avaliado. Os 

modelos implementados tiveram como objetivo a minimiza9ao de inputs, assumindo 

rendimentos constantes a escala. 

Os autores apresentaram tres analises (de intemamento, de ambulat6rio, e 

combinada). Na analise de ambulat6rio, que e a relevante no ambito dos cuidados 

primarios, os inputs foram o numero de consultas com o proprio prestador de cuidados 

primarios e o nUmero de consultas com outro prestador, sendo os outputs a dimensao da 

lista, urn indicador do estado de saude ( calculado a partir do consumo previo de 

recursos de saude, pelo que valores mais elevados correspondem a pi or saude ), e urn 

indicador de qualidade obtido por inquerito aos utentes (sendo este o U.Oico output 

controlavel pelo prestador). 

Nesta analise, tal como noutras discutidas adiante, a popula9ao inscrita foi 

considerada urn output. Tal podera conduzir a que diferen9as populacionais possam 

implicar diferentes scores de eficiencia para unidades com igual numero de consultas. 

Como tal, as diferen9as nos scores tenderao a ser mais urn reflexo da escolha do output 

do que propriamente da eficiencia na presta9ao. No entanto, e de real9ar que os autores 
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tambem inclufram urn indicador de qualidade, sendo possivel que a qualidade seja 

afetada negativamente caso a dimensao da lista seja demasiado grande. 

E importante analisar a fun9ao de produ9ao implicita neste estudo. Sendo a 

qualidade o unico output controlavel, e os inputs o numero de consultas com o pr6prio 

ou outro prestador, o modelo utilizado implica que a eficiencia dos medicos de cuidados 

primaries seja primordialmente avaliada pela capacidade de transformar consultas em 

qualidade. 

Rosenman & Friesner (2004) compararam a eficiencia de centres s6 com 

prestadores de cuidados primaries com centres que tambem incluissem outros 

especialistas, avaliando a eficiencias tecnol6gica, tecnica, de escala, e de gama atraves 

de AED. Os inputs considerados foram a area das instala9oes, o numero de medicos, eo 

numero de outros profissionais (bern como os respetivos pre9os unitario para avalia9ao 

da eficiencia tecnica). Ja os outputs foram procedimentos medicos realizados nas 

instala9oes, procedimentos medicos realizados fora das instala9oes, outros 

procedimentos, percentagem de procedimentos cirurgicos realizados fora das 

instala9oes, percentagem de procedimentos nao cirurgicos realizados fora das 

instala9oes, e percentagem de procedimentos com natureza cirurgica. 0 modelo 

utilizado teve como objetivo a minimiza9ao de inputs e foram utilizadas 156 

observa9oes, as com dados completes num total de 327, referentes a 1998 e recolhidas 

pela Medical Group Management Association. 

Os autores estimaram ainda duas regressoes, tobit e linear, com o objetivo de 

avaliar os fatores que influenciam a eficiencia. Utilizaram como fatores explicativos o 

nll.mero de medicos, o tipo de prestadores de cuidados primaries inclufdos em cada 
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centro (dividindo por medicina geral e familiar, medicina intema, pediatria, e mistos), a 

propor9ao de doentes com pagamento ao ato atraves da Medicare e da Medicaid, a 

propor9ao de doentes com pagamento por capita9ao, alem de variaveis binarias para a 

possibilidade do centro ser propriedade dos medicos, de ser concentrado numa {mica 

instala9ao, e para a localiza9ao geogratica. 

Com o objetivo de avaliar a robustez da AED, foi tambem estimada uma fun9ao 

de custos translogarftmica nos inputs e outputs descritos para a AED e linear nas 

varhiveis do modelo explicativo da ineficiencia. A principal conclusao, suportada pelas 

duas analises, e que existe ineficiencia de gama associada a coexistencia de medicos de 

cuidados primarios com medicos de cuidados diferenciados. Por outro lado, concluem 

que a quantidade de medicos e de doentes pagos via Medicare aumenta a eficiencia, 

enquanto a descentraliza9ao geografica a diminui. 

No que respeita a sele9ao das variaveis incluidas na AED parece poder existir 

uma rela9ao inversa entre a area das instala9oes e os procedimentos realizados fora das 

instala95es. Por outro lado, nao e claro que haja qualquer rela9aO entre OS inputs e a 

percentagem de procedimentos com natureza cirirrgica. 

Finalmente, Gaynor & Pauly (1990) e Defelice & Bradford (1997) utilizam 

metodos parametricos para avaliar a eficiencia da presta9ao de cuidados primarios, mas 

focando a sua analise no impacto do nivel de esf0r90 dos medicos. 

Gaynor e Pauly utilizaram o metodo da maxima verosimilhan9a para estimar 

uma fun9ao de produ9ao transcendental, conforme sugerido por Reinhardt (1972), 

assumindo que o erro representativo da ineficiencia segue uma distribui9ao semi

-normal. Para tal, usaram dados recolhidos em 1978 para o United States Department of 
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Health and Human Services, que se referem a 6353 medicos a praticar em 957 grupos. 

Os inputs utilizados foram o numero de salas por medico em cada grupo, as horas de 

trabalho dos diferentes grupos profissionais (medicos, outros profissionais de saude, e 

administrativos ), a experiencia dos medicos, varhiveis bimirias para cad a especialidade 

considerada (sendo uma a de clfnica geral) e para a existencia de medicos assistentes, 

alem de urn conjunto de varhiveis representativas dos incentives. 0 output foi o numero 

de consultas. 

Urn aspeto particular desta analise e a introdw;:ao, como input de urn modelo 

alternative, de uma variavel representativa do nivel de esfor9o, que depende dos 

incentives, e que tern reflexo na produ9ao obtida. A introdu9ao desta variavel mostra, 

sobretudo, que a ineficiencia tecnol6gica se deve parcialmente a uma escolha individual 

do nivel de esfor9o. Ora, se essa escolha for a que maximiza a utilidade dos medicos, 

Gaynor e Pauly argumentam que a existencia de ineficiencia tecnol6gica e compativel 

com a eficiencia de Pareto. Os autores mostram ainda que os incentives influenciam a 

quantidade produzida mas nao a eficiencia tecnol6gica. Tal acontece porque os 

incentives apenas alteram o nivel de esfor9o despendido. 

Defelice & Bradford (1997) utilizaram dados de 1984 e 1985 para avaliar as 

diferen9as de eficiencia entre clinicas com urn unico medico e clinicas em que trabalhe 

urn grupo de medicos. Para tal usaram dados relatives a 924 medicos publicados no 

Physicians Practice Cost and Income Survey 1986. 

Utilizando o metodo da maxima verosimilhan9a, estimaram uma fronteira 

estocastica do tipo Cobb-Douglas na qual incorporaram, tal como Gaynor & Pauly 

(1990), o fator esfor9o. Na fun9ao estimada a variavel dependente foi a quantidade de 
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consultas, sendo que as independentes foram as horas semanais por medico, as horas de 

enfermagem por medico, as horas de trabalho administrativo por medico, a percentagem 

de consultas com prescri~ao de analises, a percentagem de consultas com prescri~ao de 

radiografias, alem de variaveis que pretendiam retratar os fatores que influenciam o 

esfor~o do medico (como, por exemplo, a sua experiencia ou o montante de 

rendimentos nao provenientes do exercicio da pnitica clinica). Os resultados apontam 

para que as diferen~as de eficiencia nao possam ser atribuidas ao fato dos medicos 

trabalharem isoladamente ou em grupo. 

3.3. Europa 

Pina e Torres (1992) avaliaram os 10 centros de saude da provincia de Huesca 

(Espanha) utilizando dados de 1990. Os autores utilizaram como outputs tres variaveis 

que pretendem ser proxies da procura, da oferta e da qualidade: quantidade media de 

consultas por habitante, quantidade media de consultas por profissional por dia de 

trabalho, e percentagem de consultas programadas, respetivamente. Os inputs 

considerados foram variaveis financeiras: custos com pessoal, custos com 

medicamentos e outros custos. A analise foi realizada atraves de uma AED com 

rendimentos variaveis a escala, orienta~ao para a minimiza~ao de inputs, e assumindo 

que os custos com pessoal nao sao controlaveis pelo gestor. 

A assun~ao de que o custo com medicamentos pode ser usado como input na 

produ~ao de consultas, alem de nao ter sustenta~ao te6rica, pode enviesar a analise. De 

facto, e possivel que urn maior numero de consultas por doente, que reflete urn 

acompanhamento mais regular, permita uma diminui~ao do consumo de medicamentos. 
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Szczepura et al. (1993) fizeram uma analise envolvente de dados referente a uma 

regiao do Reino Unido (Warwickshire) utilizando dados relativos a 207 clfnicos gerais 

(77% do total) que trabalhavam em 52 centros de saude diferentes - sendo o centro a 

unidade de analise. Os outputs foram o numero de vacina9oes em crian9as, o numero de 

consultas de desenvolvimento a crian9as, o numero de citologias cervicais prescritas, o 

nfunero de prescri9oes de contracetivos, e o numero de inscritos com idade superior a 

65 anos (ponderado pela quantidade media de consultas para esta faixa etaria). Os inputs 

considerados foram o numero de clinicos gerais, de enfermeiros, e de administrativos. 

E interessante notar que os autores apenas consideraram o output relativo aos 

inscritos com idade superior a 65 anos porque os resultados obtidos mostraram que, 

caso contrario, os centros com maior popula9ao idosa coberta eram sistematicamente 

menos eficientes. Pela mesma razao separam as clinicas entre as que prestam cuidados 

apenas num local e as que o fazem em mais que urn sitio. 

Os autores concluiram que a dimensao da lista de inscritos aumenta a eficit~ncia 

dos centros com mais que urn local de presta9ao, mas n§o a dos restantes centros. A 

existencia de profissionais em forma9ao, a informatiza9ao, e a reuniao regular dos 

profissionais nao mostraram conduzir a ganhos de eficiencia. Contudo, os centros 

mono-locais mostraram menor eficiencia com o aumento da percentagem de crian9as e 

de mulheres entre 16 e 44 anos. Os centros com maior sucesso na obten9ao das metas 

contratualizada tambem nao se mostraram mais eficientes. 

A inclusao da popula9ao com idade superior a 65 anos como output implica 

naturalmente assumir que os cuidados prestados a cada elemento deste grupo sao 

semelhantes em todos os centros. Tal podera enviesar a analise a favor dos centros que 
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sirvam uma maior popula9ao idosa, mesmo que globalmente prestem o mesmo nfvel de 

cuidados. Os autores advertem no entanto que apenas inclufram esta variavel por nao 

terem nenhum indicador de cuidados efetivamente prestados a esta faixa etaria. 

Bates et a/. (1996) realizaram uma analise focada na prescri9ao dos clfnicos 

gerais, designadamente na identifica9ao dos problemas que existem na analise da 

eficiencia da prescri9ao. Para tal utilizaram dados de 106 clfnicos gerais de uma regiao 

ing1esa (Lincolnshire), implementado uma AED com rendimentos constantes a escala, 

dado que a despesa por prescri9ao nao varia com o numero de doentes. 

Uti1izaram como input a despesa total com prescri9oes, sendo que a defini9ao do 

output e exatamente urn dos objetivos do trabalho. Consideraram inicialmente o numero 

de doentes tratados, dividindo seguidamente por faixa etaria ( estabelecendo a divisao 

nos 75 anos, por ser nesta faixa etaria que ha diferen9as estatisticamente significativas 

na despesa por prescri9ao), posteriormente dividiram os menores de 75 entre os isentos 

de pagar medicamentos e os nao isentos, e no fim inclufram o numero de residentes 

temporarios. 

Luoma eta/. (1996) analisaram a eficiencia de 202 centros de saude finlandeses 

durante o anode 1991, utilizando uma AED. Como outputs consideraram o numero de 

cinco tipos de consultas ( consultas prestadas por medicos, consultas de cuidados 

preventivos prestadas por outros profissionais, consultas de cuidados curativos 

prestadas por outros profissionais, consu1tas domiciliarias, e consultas de cuidados 

orais ), o nUmero de exames medicos, o numero de dias de intemamento resultantes de 

epis6dios de curta dura9ao, e o nUmero de dias de intemamento respeitantes a epis6dios 
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de longa durac;ao (separando os casos de pessoas muito dependentes dos de outros 

doentes ). 0 unico input foram OS CUStOS operacionais. 

Utilizaram ambos os tipos de rendimentos a escala, mas centraram a analise num 

modelo com rendimentos a escala constantes e restric;oes nos ponderadores atribufveis 

aos outputs (impondo que o ponderador associado a cada output fosse nao inferior a urn 

custo de produc;ao pre-determinado ). 

A analise dos fatores que influenciaram a eficiencia foi realizada recorrendo a 

uma regressao tobit em que a variavel dependente foi o score de ineficiencia. Sendo a 

responsabilidade de gestao e financiamento dos centros atribufda ao poder local, a 

percentagem de subsidios obtidos diretamente do poder central, a taxa de imposto sobre 

o rendimento, e a proporc;ao de pessoal nao medico estavam correlacionadas 

positivamente com o nivel de ineficiencia. Ao contrario, o aumento da proporc;ao de 

utentes com mais de 65 anos diminuiu a ineficiencia. 

Salinas-Jimenez & Smith (1996) aplicaram a metodologia de AED para avaliar o 

impacto da inclusao de indicadores de qualidade, utilizando como unidade de analise as 

Family Health Service Authorities (FHSA)- as entidades responsaveis pela organizac;ao 

dos cuidados de saude primarios no National Health Service ingles na altura de 

obtenc;ao dos dados (1991-1992; note-se que em Inglaterra o ano civil nao coincide com 

o ano financeiro, decorrendo este de Abril a Marc;o ). 

Assim, utilizaram como outputs os seguintes indicadores de qualidade: racio de 

clinicos gerais por mil habitantes, percentagem de centros com enfermeiros, 

percentagem de medicos com lista de inscritos com dimensao inferior a 2500 utentes, 

percentagem de centros com medicos a trabalhar em equipa, percentagem de medicos 
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que cumpre metas de vacina9ao de crian9as, percentagem de mulheres entre os 35 e os 

64 anos com citologia cervical realizada, e percentagem de centros que respeitam as 

condi9oes de acolhimento pre-defmidas. Consideraram ainda como outputs nao 

controlaveis a taxa de doen9a normalizada pela idade e a taxa de desemprego, que 

alegadamente refletem condi9oes mais dificeis para atingir os objetivos de qualidade 

referidos acima. Refrra-se que a taxa de doen9a normalizada pela idade corresponde a 

taxa de doen9a que existiria se a popula9ao do local em analise tivesse a mesma 

estrutura etaria que a popula9ao de todo o pais. 0 unico input utilizado foi a despesa per 

capita em cuidados de saude. 

0 modelo tern como objetivo rmmmiZar esta despesa, sendo assumidos 

rendimentos constantes a escala por a variavel ser padronizada pela dimensao da 

popula9ao coberta por cada FHSA. 

Nesta analise os autores apresentam mesmo urn quadro com as correla9oes das 

variaveis, mostrando que dois dos outputs estavam negativamente correlacionados com 

o input. Tal implica que, em termos medias, a urn aumento do input nao corresponda 

urn crescimento do output. Por outro lado, se e relativamente consensual que os outputs 

nao controlaveis implicam condi95es mais dificeis para obter saude, nao e claro que 

impliquem condi9oes mais dificeis para atingir os indicadores de qualidade utilizados 

nomodelo. 

Giuffrida (1999) analisou a eficiencia tecnol6gica, de escala, e a evolu9ao 

tecnol6gica (atraves do indice de Malmquist) das 90 FHSA. A analise foi realizada com 

dados de 1990-91 e 1994-95, permitindo avaliar o impacto da implementa9ao do 
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mercado intemo, num modelo de AED com rendimentos a escala variaveis e CUJO 

objetivo foi a minimiza9ao de inputs. 

0 autor apresentou urn modelo reduzido e urn modelo alargado, que se 

diferenciam pelo nfvel de agrega9ao de alguns outputs. Em qualquer dos modelos os 

inputs foram o nfunero de clfnicos gerais e de enfermeiros. No modelo alargado foram 

incluidos dez outputs: 1) o numero de inscritos provenientes de zonas desfavorecidas, 2) 

a popula9ao ate 4 anos, 3) a popula9ao acima dos 65 anos, 4) a popula9ao feminina 

entre os 15 e os 44 anos, 5) o numero de inscritos nao incluidos nas categorias 

anteriores, 6) o numero de clfnicos gerais que atingiram objetivos de vacina9ao infantil, 

7) o numero de clfnicos gerais que atingiram objetivos de vacina9ao pre-escolar, 8) o 

numero de clfnicos gerais que atingiram objetivos de citologias cervicais, 9) o numero 

de clfnicos gerais que prestavam servi9os cirurgicos minor, e 1 0) o numero de crian9as 

que beneficiaram de programa de saude infantil. 

Sao ainda incluidas, como outputs, duas variaveis de qualidade (quanti dade de 

clfnicos gerais com menos de 2500 inscritos e numero de centros que satisfazem os 

requisitos mfnimos de qualidade e acessibilidade das instala9oes) e duas variliveis 

ambientais (mortes por todas as causas ate aos 64 anos e area abrangida pela FHSA). 

No modelo reduzido os outputs 1 a 4 e 6 a 9 foram agregados em apenas dois 

indicadores e foram tambem impostas duas restri9oes nos ponderadores: o ponderador 

atribuido aos medicos deveria ser maior que o dos enfermeiros (por o seu salario ser 

superior), e o ponderador atribufdo ao output 5 deveria ser menor que o atribufdo a 

agrega9ao dos outputs 1 a 4, por ter associado urn menor consurno de consultas. 
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Urn dos possiveis problemas deste artigo e a utiliza9llo da popula9llo como 

output de uma fun9ao de produ9ao em que os (micos inputs sao clfnicos gerais e 

enfermeiros. Se e claro que para uma maior popula9llo deveria haver maior quantidade 

de prestadores, tambem parece natural que urn prestador nao possa ser considerado mais 

eficiente apenas porque esta inserido numa area geografica com mais popula9llo. S6 o 

sera caso essa maior popula9ao corresponda a maior atividade. 

Por outro lado, se e importante que os espa9os fisicos respeitem certos requisites 

minimos, sendo que tal pode facilitar o acesso e a qualidade dos servi9os prestados, a 

nao inclusao das despesas inerentes ao cumprimento desses requisites enviesa a analise. 

Tambem nao e claro como e que a mortalidade, que podera afetar a capacidade de 

produzir saude, pode condicionar a prossecu9ao dos objetivos considerados como 

outputs desta analise. 

Por fun, refrra-se que os autores analisaram a evolu9ao da produtividade 

implementando urn teste sugerido por Atkinson & Wilson (1995) que recorre a metodos 

de bootstrapping para estabelecer intervalos de confian9a a 95% da media geometrica 

dos indices de produtividade. Concluiram que no periodo considerado houve efetivo 

aumento da eficiencia tecnol6gica e de escala, mas nao uma altera9ao da tecnologia. 

Giuffrida & Gravelle (200 1) realizaram uma compara9ao dos metodos 

parametricos e nao-parametricos, utilizando tres especifica9oes diferentes para avaliar a 

eficiencia das FHSA durante os anos 1993-94 e 1994-95. Em qualquer das 

especifica9oes, a sele9ao de variaveis foi semelhante a realizada por Giuffrida (1999). 

No modelo 1, o (mico input considerado foi o montante de pagamentos aos centros 

prestadores de cuidados primaries; tendo sido os outputs o numero de clinicos gerais, o 
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numero de inscritos, as mortes de pessoas com menos de 65 anos, o numero de centros 

com enfermeiros, o numero de clinicos gerais com lista de dimensao inferior a 2500 

utentes, o numero de clinicos gerais inseridos em equipas, o numero de clinicos gerais 

que atingiram os objetivos de vacina9ao infantil, o numero de clinicos gerais que 

cumpriram as metas de realiza9ao de citologias cervicais, e o numero de centros com 

condi9oes de acolhimento que cumprissem os requisitos minimos. 

No modelo 2, o input foi o mesmo, mas os outputs respeitantes ao limite de 2500 

utentes, a presen9a de enfermeiros e a pratica em equipa, foram substituidos pelo 

numero de enfermeiros, pela obten9ao de objetivos de vacina9ao pre-escolar, e pela 

presta9ao de servi9os cirurgicos minor. 

No modelo 3, por os salarios dos prestadores dependerem de alguns dos outputs, 

designadamente dos relacionados com os objetivos, o input foi substituido por dois 

indicadores respeitantes ao nt1mero de clinicos gerais e de enfermeiros. Relativamente 

ao modelo 2, passam a tambem ser considerados como output a area e a quantidade de 

inscritos provenientes de zonas desfavorecidas. 

A descri9ao acima refere-se ao modelo de AED, para os metodos parametricos 

(metodo dos minimos quadrado corrigido; fronteira estocastica com erro semi-normal, 

exponencial, ou normal truncado; e ainda regressao can6nica - todos estimados 

independentemente) os autores inverteram a ordem das variaveis. Ou seja, usaram o 

montante de pagamentos aos centros prestadores de cuidados primarios como variavel 

dependente (usando a soma das remunera9oes de medicos e enfermeiros no modelo 3) e 

os outputs considerados na AED como variaveis independentes. 
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Os autores concluiram que, apesar dos rankings serem relativamente robustos as 

diferentes especifica9oes intra-metodo, a escolha entre metodos parametricos e nao

-parametricos conduz a altera9oes substanciais na ordena9ao dos scores de eficiencia. 

Zavras eta/. (2002) avaliaram a presta9ao de cuidados primarios atraves da IKA, 

a maior rede de seguro de saude publico grega, tendo analisado os centros com 

informa9ao disponivel e completa (133 em 242) com dados de 1998 para os outputs e de 

1999 para OS inputs. Os inputs utilizados foram 0 numero de profissionais, 

designadamente medicos, enfermeiros, administrativos e paramedicos, mas tambem a 

popula9ao coberta ( dividida entre empregados, pensionistas, e membros das respetivas 

familias elegiveis para usufruto deste seguro ). Para os autores, os outputs seriam 

idealmente o numero de consultas e de analises clinicas e exames medicos realizados, 

mas devido a inexistencia de dados e diferentes normas de contabiliza9ao, os autores 

acabaram por incluir apenas o numero de consultas. Nao tendo utilizado rendimentos 

variaveis a escala, dividiram os centros por quatro categorias de acordo com a 

popula9ao coberta. 

Neste artigo, a utiliza9ao da popula9ao coberta como input, implica assumir que 

urn centro que cubra uma maior popula9ao tenha que prestar mais consultas de forma a 

ter o mesmo score de eficiencia. 

Staat (2003) realizou uma analise em que incluiu 591 medicos duma regiao 

austriaca, tendo utilizado dados de 1999 e 2000 para avaliar nao s6 a eficiencia 

tecnol6gica das unidades mas tambem a evolu9ao tecnol6gica (recorrendo ao indice de 

Malmquist). Os inputs utilizados foram a remunera9ao dos medicos por pagamentos ao 

ato ( cujo montante, segundo o autor, e proporcional ao tempo despendido ), as despesas 
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com medical(ao, e o numero de doentes referenciados para medicos especialistas e para 

hospitais. Os outputs foram o total do numero de doentes, o numero de doentes com 

mais de 60 anos, e o numero de doentes incapacitados para trabalhar. 0 modelo 

utilizado e a AED de super-eficiencia. 0 autor assume rendimentos variaveis a escala e 

o objetivo de minimizal(ao de inputs. 

Apesar de nao terem sido identificados nas revisoes referidas no infcio deste 

capitulo, expoem-se e discutem-se dois trabalhos relativos a Portugal. 0 primeiro, de 

Mourato (1999), nao foi inclufdo por ser escrito em lingua portuguesa; ja o segundo, de 

Amado & Santos (2009) e posterior a ultima revisao considerada. 

Mourato (1999) avaliou a eficiencia tecnol6gica dos 44 centros de saude do 

Alentejo, utilizando dados de 1997. Os outputs considerados foram o numero de 

consultas, o numero de urgencias em Servil(o de Atendimento Permanente, e o numero 

de meios complementares de diagn6stico e terapeutica (definidos, pelo autor, como 

exames clfnicos e sanitarios, tratamentos e internamentos). Os inputs foram o numero 

de medicos, de enfermeiros, e de administrativos. 

Amado & Santos (2009) analisaram a eficiencia das sub-regioes de saude 

durante o ano de 2005 utilizando uma AED com rendimentos constantes a escala e com 

o objetivo de maximizal(ao de outputs. Os outputs inclufdos foram o numero de 

consultas de planeamento familiar, o numero de consultas de saude materna, o numero 

de consulta a jovens, o numero de consultas a adultos, o nll.mero de consultas a idosos, o 

nll.mero de visitas domiciliarias medicas, 0 numero de outras consultas medicas, 0 

nll.mero de consultas de enfermagem, o numero de visitas domiciliarias de enfermagem, 

o numero de pensos e outros tratamentos, o nll.mero de injel(oes, e o numero de 
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vacina9oes. Tambem consideraram como inputs o numero de medicos, de enfermeiros, 

e de administrativos. 

Os autores assumiram urn conjunto de restri9oes nos ponderadores que 

implicam, por urn lado, que o ponderador dos medicos seja superior aos dos enfermeiros 

e este superior ao dos administrativos e que, por outro lado, a soma do ponderador 

associado aos medicos com o associado aos administrativos seja igual a soma dos 

ponderados associados as atividades dos medicos ( existindo uma restri9ao similar para 

os enfermeiros). 

Estas duas analises, de Mourato (1999) e de Amado & Santos (2009), nao 

incluem qualquer output que seja produzido diretamente pelos administrativos pelo que 

a sua inclusao como input implica assumir que urn maior numero de administrativos 

permite uma maior produ9ao por parte dos enfermeiros ou dos medicos. 

Puig-Junoy & Ortun (2004) focaram a sua analise na eficiencia de 

contratualiza9ao ( e nao na de produ9ao) utilizando dados de 180 centres catalaes 

referentes a 1996. A analise teve como objetivo comparar o antigo sistema publico, com 

financiamento e presta9ao publica, com urn novo sistema em que a presta9ao de 

cuidados pode ser realizada por privados (mantendo-se o financiamento publico). 

Para tal, estimaram simultaneamente, atraves do metodo da maxima 

verosimilhan9a, urna fronteira estocastica de produ9ao do tipo Cobb-Douglas e urn 

modelo linear explicative da ineficiencia (de acordo com o metodo proposto por Battese 

& Coelli, 1995). A variavel dependente foi o custo pago pela entidade responsavel pelo 

fmanciamento, tendo sido admitido que o fator representative da ineficiencia segue urna 

distribui9ao normal truncada. 
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0 custo considerado como varhivel dependente correspondia nao s6 a 

pagamentos aos prestadores de servi9os como tambem a despesa com medicamentos, 

exames e procedimentos prescritos. 

As variaveis explicativas consideradas foram as seguintes: popula9ao ( dividida 

entre menores de 15 anos, com idade entre 15 e 64, e maiores de 64 ), o numero de 

consultas medicas, o numero de consultas de enfermagem e servi9o social, a popula9ao 

com acesso a servi9o de urgencia permanente, o numero de crian9as vacinadas, o 

numero de adultos com vacina antitetanica, o numero de idosos com vacina para a gripe, 

o numero de crian9as beneficiarias de urn programa de saude infantil, o numero de 

utentes incluidos num programa de cuidados domiciliarios (isolando noutra variavel os 

que sao idosos), os resultados de urn questionario de qualidade (relativo a fatores como 

a adequa9ao do horario de atendimento e a existencia de registos), e a media dos custos 

de pessoal e outros servi9os (excluindo medicamentos) por profissional. 

Ja os fatores utilizados para tentar explicar a ineficiencia foram a densidade 

populacional, o tipo de contrato ( centros a operar num sistema de presta9ao publica vs. 

presta9ao privada), o rendimento medio da popula9ao, a distancia dos utentes ao centro 

de saude, urn fndice de priva9a0, 0 racio de enfermeiros por medico, a popula9a0 total, 

variaveis binarias para a localiza9ao, a propor9ao de utentes com mais de 64 anos, e a 

idade da pr6pria unidade prestadora. 

Comparando os scores de eficiencia dos dois tipos de prestadores, os autores 

concluiram que nao ha diferen9as estatisticamente significativas. No entanto, pela 

fronteira estocastica combinada com o modelo de ineficiencia, a presta9ao privada foi 

considerada mais ineficiente. Uma analise complementar mostra que esta ineficiencia 
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parece ser originada por urn pagamento excessive, passive! de correc;ao, mas que os 

prestadores privados tern urn paddio de prescric;ao cujo custo nao e estatisticamente 

diferente do dos prestadores publicos. 

3.4. A necessidade de validar a sele~ao das variaveis 

A revisao da literatura apresentada permite identificar urn problema principal na 

aplicac;ao do metodo de analise envolvente de dados: em muitos casos, a ausencia de 

uma func;ao de produc;ao com forma funcional pre-definida e parametres estimaveis e 

confundida com a simples ausencia de uma func;ao de produc;ao. No entanto, a AED 

pressupoe a existencia de uma func;ao de produc;ao, ou seja, de uma forma de 

transformar inputs em outputs. 

Este problema reflete-se na escolha das variaveis incluidas nas diversas analises 

de tres formas diferentes: 

a) Inclusao de inputs efetivamente utilizados pelas fmnas, mas sem 

incorporar tambem os outputs produzidos por esses inputs. Tal 

prejudicara a eficiencia estimada das firmas que mais utilizem esses 

inputs. 

b) A situac;ao inversa a da alinea a), ou seJa, inclusao de outputs 

efetivamente produzidos pelas fmnas, sem incluir os inputs 

necessaries para essa produc;ao. Naturalmente, nesta situac;ao as firmas 

que produzam esse output em maior quantidade terao uma eficiencia 

estimada superior a real. 
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c) Inclusao de variaveis que nao constituem nem inputs nem outputs. 

Apesar de a considera9ao destas variaveis ser valida quando as 

mesmas tern impacto sobre a capacidade das fmnas transformarem 

inputs em outputs, tal impacto nem sempre e real. 

Os primeiros dois tipos de enviesamento podem ser evitados estimando os 

coeficientes de correla9ao nao parametrica de Kendall ou de Spearman. Naturalmente, 

so deverao ser inclufdos os inputs cuja correla9ao com pelo menos urn output seja 

positiva e estatisticamente significativa. De forma equivalente, so deverao ser inclufdos 

os outputs correlacionados positivamente com pelo menos urn input, desde que essa 

correla9ao seja estatisticamente significativa. 

0 ultimo tipo de enviesamento implica avaliar se a uma varia9ao do valor de 

determinada varilivel (que se julga ter impacto positivo sobre a capacidade 

transformadora da firma), corresponde urn efetivo aumento da produ9ao quando se 

mantem constante a utiliza9ao dos inputs. 

Por exemplo, a inclusao da popula9ao como output so sera valida se a correla9ao 

entre a popula9ao e o nlimero de consultas por medico for positiva e estatisticamente 

significativa. De forma similar, a inclusao de administrativos como input so sera 

admissfvel se o racio de administrativos por enfermeiro estiver positivamente 

correlacionado com o desempenho das atividades de enfermagem. 

Em qualquer dos casos, sera sempre importante que os autores dos estudos, tal 

como nas analises parametricas, assegurem a validade teorica das rela9oes de produ9ao 

inerentes a sele9ao dos inputs e dos outputs e evitem a inclusao de variaveis com 

correla9oes espurias. 
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4. Cuidados de Sande Primarios em Portugal 

4.1. Evolu~ao historica 

A historia dos cuidados de saude primaries (CSP) em Portugal enquanto rede 

prestadora de cuidados basicos de saude tern origem anterior ao proprio Servi~o 

Nacional de Saude (SNS). De facto, a reforma do sistema de saude e da assistencia 

projectada por Gon~alves Ferreira, Arnaldo Sampaio e Baltazar Rebelo de Sousa em 

1971, que aproveitou os ensinamentos colhidos da experiencia de paises como a 

Inglaterra e a antiga Uniao das Republica Socialistas Sovieticas (Ferreira, 1975), 

constitui a base do que viria a ser o proprio SNS (OPSS, 2002). 

E de real~ar o caracter inovador da ideia de centrar o sistema de saude na rede 

prestadora de cuidados primaries (Sakellarides, 2005). De facto, so em 1978 teve Iugar 

a conferencia que deu origem a Declara~ao de Alma Ata, na qual OS cuidados de saude 

primaries sao nao so considerados uma pe~a basilar dum sistema de saude mas tambem 

urn importante instrumento para o desenvolvimento economico e social das 

comunidades (Organiza~ao Mundial de Saude, 1978). 

Esta reforma, consubstanciada na publica~ao do Decreto-Lei 413/71, de 27 de 

Setembro, criou os centros de saude que, anos mais tarde, viriam a ser apelidados de 

"primeira gera~ao" 1 • No entanto, Gon~alves Ferreira, o principal arquitecto da reforma, 

nao conseguiu alcan~ar completamente os seus propositos, visto que o diploma que 

previa a integra~ao dos Servi~os Medico-Sociais das Caixas de Previdencia (SMS) na 

rede de centros de saude nunca chegou a ser publicado em Diario da Republica por 

1 Na realidade, o Decreto-Lei 102/71, de 24 de Mar90, ja possibilitara a instalayao provis6ria de varios 
centros de saUde. Os primeiros a iniciarem actividade, a 12 de Junho de 1971, localizavam-se no Minho 
(Fafe, Guimaraes e Vila Verde), por sera regiao do pais com piores indicadores de saude (Ferreira, 1975). 
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manifesta falta de vontade politica. Apesar deste reves, ja ap6s a Revolu¥ao de Abril de 

1974, Gon.yalves Ferreira afirma, com alguma ironia, que a reforma da presta¥ao de 

cuidados de saude que se conseguiu implementar s6 pode "ter sido aprovada por 

desconhecimento ou por engano" (Ferreira, 1975). 

A co-existencia dos novos centres de saude com os SMS, que tinham sido 

arquitetados de forma a prestar assistencia aos trabalhadores e as suas famflias (Branco 

& Ramos, 2001 ), alem de limitar a sua atividade veio a ser responsavel por parte dos 

problemas com que a presta.yao de cuidados primaries em Portugal se foi deparando ao 

longo dos anos. Assim, os cuidados curatives eram essencialmente garantidos pelos 

SMS, ficando os centres de saude vocacionados para a preven.yao de doen¥as infecto

-contagiosas ( atraves de campanhas de vacina¥ao ), para a assistencia a grupos 

considerados mais vulneraveis (como gravidas e crian.yas ), para atividades relacionadas 

com a saude escolar, e para o desempenho do seu papel enquanto autoridade sanitaria. 

Ainda em 1971, e em simultaneo com o ja referido Decreto-Lei 413/71, foi 

publicado o Decreto-Lei 414/71, que se focou na organiza.yao do regime das carreiras 

profissionais. Realce-se que apenas estavam previstas carreiras medicas de saude 

publica ou hospitalar. A assistencia nos centres de saude era prestada por "equipas 

mistas de saude, constituidas por medicos e pessoal de enfermagem de saude publica, de 

ac.yao social e de ac.yao sanitaria alem de outros colaboradores regulares ou acidentais" 

(Ferreira, 1975). 

Apesar desta reforma, a assistencia medica fora das grandes cidades era 

diminuta (Ramos, 2007). Com efeito, s6 com a descoloniza.yao e o momentaneo excesso 

de estudantes de medicina e que se criaram condi.yoes para melhorar a cobertura 
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geognifica da presta~ao de cuidados primaries, entretanto deteriorada devido aos 

"sucessos e recompensas da clinica especializada", nomeadamente, maior remunera~ao 

e melhor status quer perante a popula~ao quer perante a comunidade medica (Horder, 

2004). 

Assim, em 1975, por despacho do Ministerio dos Assuntos Sociais, de 19 de 

Junho, foi criado 0 servi~o medico a periferia, que obrigava OS medicos recem

licenciados a trabalhar fora dos grandes centros urbanos durante urn ano. Os bons 

resultados alcan~ados no primeiro ano levaram a que o govemo impusesse o servi~o 

medico a periferia a todos OS medicos cuja licenciatura tivesse sido obtida ap6s 1 de 

Janeiro de 1973 e que ja tivessem cumprido o intemato de policlinica como condi~ao 

para admissao aos intematos de especialidades e a concursos para quadros de 

institui~oes publicas de saude, incluindo OS SMS (Decreto-Lei 580/76, de 21 de Julho). 

Tal como real~a Mendo (2004), este "movimento intenso de jovens medicos" 

criou condi~oes para que se tomasse "consciencia dos problemas sanitarios das 

popula~oes e da importancia da a~ao do clinico junto dos seus doentes, mesmo 

dispondo de poucos meios de interven~ao e de muito deficiente articula~ao com os 

cuidados hospitalares" e tomou "evidente que o sistema tinha que assentar no medico de 

familia com urna grande autonomia, condi~oes de pratica em equipa e de liga~ao estavel 

aos seus clientes". Assim, o servi~o medico a periferia constitui-se como urn dos passos 

importantes para a posterior implementa~ao do SNS no terreno. 

Em Abril de 1979, a visita de urn grupo de clinicos gerais ingleses do Royal 

College of General Practitioners deu origem ao celebre "Relat6rio Horder" sobre o 

papel dos clinicos gerais na presta~ao de cuidados de saude primaries; o grupo, chefiado 
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por John Horder, era constituido tambem por Marshall Manriker, John Walker e Tudor 

Hart. 0 relat6rio, urn marco importante na hist6ria da clfnica geral em Portugal (Sousa 

& Pisco, 2007) cujas sugestoes tern muitas semelhan9as como Decreto-Lei que viria a 

regular esta carreira medica a partir de 1982 (Sousa, 2007), foi produzido ap6s urn 

semimirio realizado na Escola Nacional de Saude Publica e tentou espelhar os pontos de 

vista quer do grupo visitante quer dos medicos portugueses presentes no seminario. No 

que respeita ao sistema de remunera9ao, o relat6rio indicava que os clfnicos gerais 

deveriam ser assalariados, de forma a sustentar uma medicina preventiva, embora 

real9asse a necessidade de avaliar a rela9ao entre o tipo de remunera9ao e a motiva9ao. 

Adicionalmente, para nao diminuir a capacidade de atrac9ao deste ramo da carreira 

medica, sugeria-se que o nivel de remunera9ao nao deveria ser inferior ao dos 

especialistas hospitalares. 

Em termos de coopera9ao intemacional, e tambem de salientar o apoio do 

govemo noruegues, atraves da Agencia Norueguesa para o Desenvolvimento 

Intemacional (NORAD). Ainda em 1974, ap6s a Revolu9ao de 25 de Abril, a NORAD 

ajudou na implementa9ao dum programa de organiza9ao duma rede de cuidados de 

saude primarios no distrito de Vila Real e dum programa de forma9ao medica centrada 

nos CSP. 0 govemo sueco tambem contribuiu para uma cultura medica de cuidados 

primarios atraves da sua ac9ao nalguns centros de saude (Grande, 2003). 

No final de 1979, ja depois da cria9ao do SNS (Lei 59/79, de 15 de Setembro), a 

carreira medica de clfnica geral foi legalmente reconhecida, com a publica9ao do 

Decreto-Lei 519-N1/79, de 29 de Dezembro, que definiu a clfnica geral como urn ramo 

da carreira medica (Jordao, 2003a). Apesar deste Decreto-Lei ter sido revogado menos 
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de 4 meses depois (Decreto-Lei 81/80, de 19 de Abril), a Portaria 444-A/80, de 28 de 

Julho, veio institucionalizar as fun~j:oes dos medicos de clfnica geral, criando condil(oes 

para que urn significativo numero de medicos que esperavam colocal(ao pudessem 

escolher esta carreira. 

Finalmente, o Decreto Regulamentar 16/82, de 26 de Marl(o, vern criar 

definitivamente a carreira medica de clfnica geral. Ficou estabelecida uma remuneral(ao 

salarial de acordo com o grau na carreira e baseada na tabela de vencimentos da fun9ao 

publica ( clfnico geral - 28.200$00; generalista ou especialista de clfnica geral -

30.500$00; e consultor de clinica geral - 37.900$00). 0 diploma estipulava ainda urn 

minimo de 750 doentes na lista de cada medico e urn acrescimo de 1.000$00 por cada 

conjunto incompleto de 250 inscritos acima deste minimo (ate ao maximo de 2250), 

alem dum subsidio em fun9ao do concelho (entre 3.000$00 e os 9.000$00). Os 

"servii(OS de guarda em atendimento permanente" das 20h as 8h implicavam tambem 

uma remuneral(aO extra que variava entre os 2.000$00 e os 4.000$00, conforme fossem 

efetuados em dias uteis ou em fms de semana e feriados e implicasse permanencia em 

casa ou no local de trabalho. 

Ainda em 1982, a Portaria 409/82 de 23 de Abril define os criterios de passagem 

dos medicos dos SMS, dos clinicos gerais a exercer nos hospitais e dos medicos do 

antigo Ultramar para a carreira de clinica geral (Mendo, 2004). 

Posteriormente, o governo entende coligir e atualizar a legislal(ao dispersa 

existente sobre as carreiras medicas (publicando o Decreto-Lei 310/82, de 3 de Agosto) 

que passou a regular todas as carreiras medicas (saude publica, hospitalar e clfnica 
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geral). A carreira de clinica geral passa a ser considerada uma especialidade, com tres 

anos de formayao em intemato complementar ap6s o intemato geral (Mendo, 2004). 

As caracteristicas particulares desta carreira medica e a consequente incerteza 

sobre o melhor sistema retributive tomavam-se claras no preambulo do referido 

Decreto-Lei 310/82. Passados 30 anos sobre a constitui9ao do SNS, numa altura em que 

esta em evoluyao uma profunda reforma do sistema retributive dos prestadores de 

cuidados de saude primaries, parece importante relembra-lo: 

"Considera o Govemo que e possfvel e ate desejavel que se criem condiyoes 

para que os clinicos gerais possam optar, dentro da sua carreira, por formas variaveis de 

remunera9ao. Por isso se consigna no articulado que novas formas de pagamento 

possam ser implantadas, nomeadamente a do pagamento por acto medico, prevendo 

mesmo a composiyao da comissao especializada que estudara tal questao. 

Nao pode o Govemo, para ja, face a indefiniyao do trabalho pro fissional inerente 

a uma carreira que se inicia, ao desconhecimento do "perfil medico" estabilizado dentro 

da carreira, as limitayoes or9amentais que nao permitem ter zonas de custos aleat6rias, 

implementar 0 pagamento por acto medico. 

Vai, por isso, o Govemo proceder a uma analise segura dos custos e a uma 

recolha persistente de informayao sobre esta carreira para que, com seguranya, se 

possam estabelecer e fomentar novas formas de remunerayao, se tal se verificar 

conveniente, desejavel e economicamente exequfvel" 

0 sistema retributive definido era baseado num salario ( clfnico geral -

30.500$00; assistente de clinica geral ou generalista - 34.1 00$00; e consultor de clinica 
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geral - 41.300$00), complementado com urn acrescimo de 1.000$00 por cada grupo 

incompleto de 250 inscritos acima do mfnimo estabelecido (1500) ate ao maximo de 

22502 e com urn subsfdio entre 3.000$00 e 12.000$00 dependente do concelho de 

coloca9ao. 0 diploma previa ainda urn acrescimo de remunera~ao de 40% para medicos 

em regime de tempo completo prolongado, de 50% para medicos com dedica~ao 

exclusiva 50% ( os quais tinham que exercer em tempo completo prolongado ), e de 60% 

para os que tivessem disponibilidade permanente. 

Assim, ficou estabelecida a carreira de cerca de sete mil medicos, que passaram 

a cobrir todo 0 territ6rio a razao de urn medico para mil e quinhentos habitantes (de 

acordo com a distribui9ao de pessoal prevista na Portaria 886/82 de 21 de Setembro ), 

criando as condi9oes para acabar com o servi9o medico a periferia obrigat6rio -

Decreto-Lei 139/83 de 28 de Mar9o (Mendo, 2004). 

Ainda em 1982 e estabelecido o Colegio da Clfnica Geral na Ordem dos 

Medicos (Biscaia et a/., 2008) e em 1983 e fundada a Associa9ao Portuguesa de 

Medicos de Clfnica Geral (APCMG), que viria a ganhar a relevancia decorrente de em 

poucos anos ter mais de metade dos medicos de clfnica geral associados (Branco, 2003) 

e de sera maior associa9ao profissional medica de adesao voluntaria (Pisco, 2003). 

Entre 1981 e 1983 sao tambem criados os Institutos de Clfnica Geral do Norte, 

do Centro e do Sui, com o objetivo de desenvolver a9oes de forma9ao continua dos 

clfnicos gerais, coordenar o intemato geral, e apoiar os medicos do intemato de clfnica 

geral, alem de colaborar no ensino pre-graduado (Jordao, 2003b). Uma das principais 

atividades destes institutos foi a implementa9ao das chamadas "via longa" e "via curta" 

2 Note-se que a lista de utentes nao era limitada superiormente, apenas nao existia remunera9ao adicional 
para listas acima do limite indicado. 
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de forma9ao de clfnicos gerais. A primeira correspondia ao Internato Complementar de 

Clfnica Geral e a segunda a Forma9ao Especffica em Exercicio, uma inova9~0 que se 

destinava a medicos ja a exercerem clfnica geral aos quais seria conferido o grau de 

Assistente em Clfnica Geral ap6s urn perfodo de exercicio orientado, de forma9~o, e de 

estagio em hospital (Biscaia eta/., 2008). 

S6 durante 1984 (OPSS, 2001), e depois de publicado o Despacho Normative 

97/83, de 22 de Abril, como Regulamento dos Centres de Saude e que s~o fmalmente 

integrados os centres de saude de primeira gera9ao com os SMS da Caixa de 

Previdencia e com os hospitais concelhios, sendo criados os centres de saude integrados 

ou de segunda gera9ao. Tal acabou por se realizar apesar dos conflitos (Branco, 2003), 

das diferentes culturas organizacionais (Branco & Ramos, 2001), e das duvidas sobre a 

capacidade efetiva destes centres se tomarem em verdadeiros prestadores de cuidados 

de saude primaries nas suas varias vertentes de tratamento, preven9ao e promo9ao da 

saude (Sakellarides, 1984). A acompanhar este processo de integra9ao foi criada na 

estrutura organica do Ministerio da Saude a Dire9ao Geral dos Cuidados de Saude 

Primaries, atraves do Decreto-Lei n° 74-C/84, de 2 de Mar9o (Gomes & Dias, 1987). 

Esta gera9ao de centres de saude permitiu uma maior racionalidade na presta9ao 

de cuidados e na utiliza9ao de recursos, mas segundo Branco e Ramos (200 1) nao 

contribuiu para melhorar nem a acessibilidade nem a prossecu9ao de objectives de 

saude. No entanto, a sua implementa9ao contribuiu para que Portugal se tomasse urn 

caso unico, com perto de 90% da popula9ao inscrita "por familia" no respective medico 

de familia (Rebelo, 2003). 
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Paralelamente, como atestam varies artigos, propostas de mudan9a e novas 

experiencias, como o "Projecto Alfa", o Regime Remunerat6rio Experimental, ou o 

"Projecto Tubo de Ensaio" ( descritos no pr6xima sec9ao ), houve uma crescente 

desmotiva9ao e insatisfa9ao dos profissionais, em parte devido a gestae centralizada nas 

sub-regioes e nas administra9oes regionais de saude. 

S6 em 1999 e que o Govemo tentou introduzir altera9oes ao sistema vigente, 

atraves da publica9ao do Decreto-Lei 157/99, de 10 de Maio, que previa a cria9ao dos 

denominados centres de saude de "terceira gera9ao". 0 objetivo era alterar o 

enquadramento normative dos centres de saude, dando-lhes autonomia administrativa e 

fmanceira (Campos, 1999). No entanto, esta reforma nunca chegou a ser implementada, 

nem mesmo ap6s a cria9ao do grupo nacional e dos grupos regionais de "Apoio a 

Implementa9ao dos Centres de Saude de Terceira Gera9ao". 

Este diploma viria mesmo a ser revogado pelo Decreto-Lei 60/2003, de 1 de 

Abril, que veio apresentar urn novo modele para a organiza9ao dos cuidados de saude 

primarios. A reforma previa a celebra9ao de contratos de gestae de centres de saude 

com entidades publicas, sociais ou privadas (com ou sem fins lucrativos), passando o 

sistema de incentives a ser baseado em criterios objetivos e parametres minimos de 

produtividade e qualidade de desempenho (Campos & Faria, 2003). 

No entanto, com a publica9ao do Decreto-Lei 88/2005, em 3 de Junho, e 

revogado o Decreto-Lei n° 60/2003 e repristinado o Decreto-Lei n° 157/99 (entretanto 

alterado pelo Decreto-Lei n° 39/2002, de 26 de Fevereiro). Como enfatiza Ramos 

(2004) nenhuma destas reformas teve sucesso principalmente por serem tentativas de 

alterar o funcionamento dos centres de saude por via de diplomas legais ou "por via 
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nonnativa top-down". Com efeito, ate a implementa~ao da reforma de 2005, os centros 

de saude continuaram a operar segundo o regulamento de 1983. 

Assim, em 2005 - Resolu~ao do Conselho de Ministros 157/2005 - foi criada a 

Missao para os Cuidados de Saude Primarios (MCSP) tendo em vista a "condu~ao do 

projecto global de lan~amento, coordena9ao e acompanhamento da estrategia de 

reconfigura~ao dos centros de saude e implementa~ao das unidades de saude familiar". 

A escolha para Hder da Missao recaiu no entao presidente da APMCG, Luis Pisco, o 

que tambem reflete o caracter bottom-up da refonna a imp1ementar. 

Segundo Campos (2008), em 2006, existiam 351 centros de saude, nos quais 

trabalhavam 6169 medicos de Medicina Geral e Familiar que faziam cerca de 27,8 

milhoes de consultas por ano. Mas 15% dos inscritos nao tinham medico de familia 

atribufdo (entre 700 e 750 mil). As estimativas apontavam para que cerca de 33% dos 

inscritos nao frequentassem 0 centro de saude, indo diretamente as urgencias, as 

consultas dos hospitais ou ao medico privado. Campos (2008), com base em valores 

obtidos por Gouveia e col. (2006), considera o sistema dispendioso: incluindo apenas a 

parte comparticipada pelo Estado, o custo com medicamentos por utente e por consulta 

representava 9% do total; com meios complementares de diagn6stico e terapeutica 

(MCDT) representava quase 19%; os vencimentos dos medicos correspondiam a 16% e 

dos enfenneiros a 6%; com o restante a dever-se a custos de administra9ao e outros. Os 

custos medios eram de 216,5€ por utente ou 68,6€ por consulta. 

As unidades de saude familiar (USF), cujo modus operandi e ve1ocidade de 

implementa~ao serao descritos na proxima sec~ao, foram constitufdas exatamente com o 

objetivo de melhorar a acessibilidade, a qualidade e a continuidade dos cuidados, 
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aumentando a satisfa9ao quer de utentes quer de proflssionais. Sao baseadas na 

constitui9ao voluntaria de equipas multi-proflssionais compostas por medicos, 

enfermeiros e administrativos, sendo dotadas de autonomia organizativa, funcional e 

tecnica. Acima de tudo, as "USF nao foram inven9ao de nenhum govemo, sao urn 

produto da inteligencia, experiencia e nao-resigna9ao de urn conjunto de medicos de 

familia. Partiu de alguns deles o conceito, o desenho, a flexibilidade do modelo, a 

formula de implementa((ao e ate a antevisao de obstl:iculos" (Campos, 2008). 

Finalmente, com a publica9ao do Decreto-Lei 28/2008, de 22 de Fevereiro, 

foram criados os Agrupamentos de Centros de Saude (ACES) com o objetivo de 

possibilitar a agrega9ao de recursos e de estruturas de gestao. Segundo o Decreto-Lei, 

os ACES sao "servi9os publicos de saude com autonomia administrativa, constituidos 

por varias unidades funcionais, que agrupam urn ou mais centros de saude, e que tern 

por missao garantir a presta((aO de cuidados de saude primarios a popula((aO de 

determinada area geograflca". A cria9ao destas estruturas foi, naturalmente, 

acompanhada da extin9ao das antigas sub-regioes de saude. 

Com a cria9ao dos ACES surgiram quatro novos tipos de unidades funcionais: a) 

as Unidades de Cuidados de Saude Personalizados (UCSP), que sao compostas por 

medicos, enfermeiros e administrativos nao incluidos em USF e que prestam o mesmo 

tipo de cuidados que estas; b) as Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC), que 

prestam "cuidados de saude e apoio psicol6gico e social de ambito domiciliario e 

comunitario"; c) as Unidades de Saude Publica (USP), responsaveis pela vigilancia 

epidemiol6gica e pela defmi((aO de programas de saude publica, de preven((aO da 

doen((a, e de promo((ao da saude; e d) as Unidades de Recursos Assistenciais 
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Partilhados (URAP), que pretendem assegurar nao s6 servi~os de especialidades 

medicas (que nao de medicina geral e familiar e de saude publica), mas tambem a 

presta9ao de cuidados em areas como a nutri9ao e a saude oral. Realce-se que, em cada 

ACES, s6 pode existir uma USP e uma URAP. 

A implementa9ao dos ACES, cujo numero maximo foi fixado em 74, servindo 

entre 50.000 e 200.000 utentes, pretende assim obter economias de escala e viabilizar a 

execu9ao de estrategias de ambito regional. 

4.2. A crescente vontade de mudan~a e os novos modelos de remunera~ao 

A incerteza quanto a melhor forma de remunera9ao (por salario, por acto ou por 

capita9ao) dos medicos prestadores de cuidados de saude primarios esteve sempre 

presente na legisla9ao portuguesa. Tale natural se atendermos ao impacto que cada tipo 

de pagamento podera ter na pratica clinica (Barros, 2009). 0 pagamento por salario 

podera gerar uma atividade inferior ao desejavel, visto que o rendimento do medico nao 

depende do seu nivel de atividade; pode tambem criar desmotiva9ao entre os medicos 

que sentem que o seu desempenho deveria ser premiado (Gervas, 1996). 0 pagamento 

ao acto tende a ter efeito contrario, podendo ate gerar urn nivel de atividade superior ao 

desejavel e diminuir a qualidade dos servi9os prestados pelo SNS como urn todo 

( devido a uma excess iva diminui9ao da referencia9ao para cuidados secundarios) 

(Gervas, 1996); finalmente 0 pagamento por capita9a0, premeia OS medicos que sigam 

mais doentes, nao levando a que se prestem servi9os em excesso a cada doente, mas 

criando incentivos para diminuir a carga de trabalho por doente, quer atraves da sele9ao 
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de doentes mais saudaveis quer atraves duma excessiva referencia~ao para cuidados 

secundarios. 

Todas estas questoes levaram a que varias propostas de revisao do sistema de 

remunera~ao dos clinicos gerais fossem sendo apresentadas e, algumas, testadas. Por 

exemplo, logo em 1987, Campos e Carvalho (1987) propuseram urn novo sistema de 

remunera~ao, que passava pela separa~ao clara das atividades pii.blicas e privadas. Os 

medicos que prosseguissem a sua carreira no sector publico passariam a ter urn nivel de 

remunera~ao composto por tres partes sensivelmente iguais derivadas dum salario base, 

do tamanho da lista, e dos atos praticados; ja os medicos privados com conven~ao 

receberiam por consulta (nao podendo exceder o nii.mero de consultas previsto para a 

dimensao da sua lista). Os autores alertavam ainda para urn "certo pudor" existente 

aquando da legisla~ao das remunera~oes dos profissionais de saii.de que levava a 

"aceita~ao implicita de uma serie de tolerancias: a da acumula~ao com pratica privada, 

mesmo em circunstancias de indiscutivel conflito de interesses, a do uso de urn rigor 

menor para observar assiduidade e pontualidade e, sobretudo, a de nao projetar sobre o 

trabalho medico as interroga~oes avaliadoras que sao de pratica sobre outras atividade". 

Foram ainda publicadas propostas de altera~ao como as de Tavares (1987), da 

Coordenadora dos Sindicatos Medicos (1987) ou de Louren~o (1989). 

Em 1991, a APMCG tambem publicou urn docurnento onde propunha urn novo 

sistema remunerat6rio (com fortes parecen~as com o sistema que veio a ser 

imp1ementado com as USF a partir de 2005). Neste docurnento, a APMCG real~a que 

"os atuais modelos de gestao e organiza~ao da presta~ao de cuidados, que ha muito se 

revelaram ineficazes" conduzem a "desmotiva~ao dos profissionais de saii.de" e 
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impossibilitam "a implanta9ao de uma medicina de familia modema e credfvel". Aiem 

da remunera9ao base, a APMCG sugeria que o rendimento dos clfnicos gerais deveria 

ser ajustado por capita9ao, pelo pagamento ao ato de atividades que se pretenda 

incentivar, por remunera9oes circunstanciais (por cargos de administra9ao e gestao ou 

por servi9os docentes, por exemplo ), e por compensa9ao da inospitalidade inerente a 

alguns locais. 

Alguns estudos sobre a satisfa9ao profissional tambem indiciam esta vontade de 

mudan9a, mostrando que o vencimento era considerado fonte de insatisfa9ao. A 

desmotiva9ao era tal que uma parte significativa dos inquiridos considerava a mudan9a 

de carreira. Merece realce, especialmente pela dimensao da amostra, urn estudo de 

Vieira e col. (1995), para o qual foram selecionados 25% dos medicos inscritos no 

Colegio de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Medicos (n=748). A ausencia de 

respostas (494) e as respostas invalidas ou incompletas (52), levaram a que a amostra 

ficasse reduzida a 202 medicos, ainda assim correspondentes a perto de 7% da 

totalidade dos clfnicos gerais inscritos na Ordem dos Medicos. 

Neste estudo, cerca de 73% dos inquiridos revelaram-se profissionalmente 

insatisfeitos (71 %) ou muito insatisfeitos (2%), sendo o vencimento a maior causa de 

insatisfa9ao. E interessante tambem verificar que 85% dos insatisfeitos correspondem a 

medicos que iniciaram a carreira no inicio da sua institui9ao (entre 1982 e 1985). Cerca 

de urn ter9o dos inquiridos afirmaram mesmo que mudariam de carreira se tivessem 

essa possibilidade. 

Este descontentamento dos profissionais; a manifesta falta de acesso aos 

cuidados de saude primarios, com reflexo na propor9ao de inscritos sem medico de 
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familia; a inadequa9ao de horarios; urn sistema de marca9ao de consultas com impacto 

negativo no tempo de espera; alem do recurso a chamada "medicina defensiva", com 

excessiva prescri9ao de meios complementares de diagn6stico e de medicamentos 

(Direc9ao Geral da Saude, 2004) deu origem as experiencias organizativas e de sistemas 

de remunera9ao que a seguir se descrevem. De certa forma, estas experiencias 

permitiram acumular o conhecimento necessario para implementar a reforma baseada 

nas USF que atualmente decorre. 

4.2.1 Cuidados de saitde primarios convencionados 

Em 1990, atraves da Portaria 667/90, de 13 de Agosto, o Ministerio da Saude 

legislou no sentido de adotar "esquemas desburocratizados, nao rotineiros e, sobretudo, 

desenredados do espartilho dos regimes de trabalho rfgidos, que nada contribuem para 

promover a elevayao da qualidade dos cuidados de saude prestados" com vista a 

combater "as dificuldades que se vern enfrentando a fim de garantir aos utentes efetiva 

liberdade de escolha e uma resposta atempada e adequada as suas solicita9oes". 

A Portaria fixava uma capita9ao corrigida em funyao da idade (majorada em 

80% para crian9as com menos de 2 anos e em 60% para adultos com mais de 65), da 

interioridade (majora9ao de 10%) e da presta9ao de servi9os previstos no contrato. A 

lista de utentes teria urn maximo de 2500 inscritos, podendo os medicos recusar 

inscri9oes se ja tivessem mais de 1500 utentes. 

0 valor per capita mensaL que foi fixado no mes seguinte em 250$00 

(Despacho 20/90, de 24 de Setembro), viria a ser atualizado em 1997 para 380$00 
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(acrescidos de 20$00 caso englobasse cuidados de enfermagem) pelo Despacho 

3181197, de 3 de Julho, e em 2002 para 2,18€3 (acrescidos de 0,12€) - Despacho 

3996/2002, de 22 de Fevereiro. 

Nao existem dados publicados sobre o impacto deste modelo nem sobre as 

consequencias sobre os cuidados prestados, mas terao chegado a existir perto de 20 mil 

doentes abrangidos. Em 2007, Nuno Morujao, na qualidade de Presidente do Conselho 

de Administra9ao da Unidade Local de Saude de Matosinhos, indicava que tinha 

conven9oes com seis medicos cujas listas totalizavam 12403 utentes (Portal de 

Gondomar, 2007). Ramos (2007) salienta tambem que a experiencia ficou "limitada a 

pouco mais de uma dezena de medicos". 

A informa9ao constante no sitio da Entidade Reguladora da Saude (www.ers.pt) 

leva a crer que ja nao existem medicos a trabalhar neste sistema, visto nao haver registo 

de prestadores privados com conven9oes com o SNS para presta9ao de cuidados no 

ambito da medicina geral e familiar. 

4.2.2 "0 Projecto A/fa" 

0 "Projecto Alfa" foi a primeira tentativa impulsionada pelos profissionais dos 

centros de saude para testar novos modelos de trabalho em equipa. 0 projecto, 

implementado na regiao de saude de Lisboa e Vale do Tejo em 1996, permitiu que 

quinze equipas iniciassem esta experiencia, quebrando as tradicionais barreiras da 

fun9ao publica que inibiam a existencia de urn sistema remunerat6rio mais justo e 

3 Em 31 de Dezembro de 1998 a taxa de conversiio de escudos em euros foi fixada em 200,482 escudos 
poreuro. 
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motivante (OPSS, 2002). Houve 30 grupos que tentaram aderir ao projecto (OPSS, 

2004) mas apenas 15 o conseguiram fazer (Branco & Ramos, 2001). 

Concei9ao et al. (2005) apontam as razoes que levaram os medicos a aderir aos 

grupos Alfa: gestao aut6noma, aproveitando o conhecimento do "terreno"; trabalho em 

equipa; aumentar a satisfa9ao dos utentes e dos profissionais; melhorar a acessibilidade 

e a cobertura (designadamente para os utentes sem medico de familia); e ter mais meios 

de trabalho a troco de maior responsabiliza9ao pelo alcance de objectivos como 

melhoria de acesso e de qualidade. 

As avalia9oes dos primeiros nove grupos indicam que houve melhorias no 

acesso, na satisfa9ao quer de utentes quer de profissionais (Nogueira, 2000; Marques, 

1997), alem duma maior racionalidade na prescri9ao (OPSS, 2004). 

4.2.3 0 Regime Remuneratorio Experimental 

0 Regime Remunerat6rio Experimental dos Medicos da Carreira de Clfnica 

Geral, criado pelo Decreto-Lei 117/98, de 5 de Maio, veio dar sequencia a experiencia 

dos grupos Alfa. A implementa9ao deste regime experimental permitiu avaliar urn 

sistema retributivo que discrimina de forma positiva os medicos que contribuam para 

um aumento da acessibilidade e para uma melhoria dos servi9os prestados. Esta a9ao 

constituiu um marco nao s6 na evolu9ao do sistema retributivo dos medicos de clinica 

geral mas tambem de todo o funcionalismo publico, visto ser a primeira vez que a 

remunera9ao dos funciomirios se tomou dependente do seu desempenho (Sousa e col., 
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2001 ). A adesao a este novo regime remunerat6rio foi realizada de forma voluntaria e 

limitada anualmente por despacho conjunto dos Ministerios das Finan~as e da Saude. 

A implementa~ao e a defini~ao de criterios foi posteriormente definida pela 

Portaria 993-A/98, de 24 de Novembro, e pela Circular Normativa da Dire~ao Geral da 

Saude 9/GAB/DG, de 28 de Dezembro de 1998, que viria a ser revogada pela Circular 

Normativa 6/GAB/DG, de 10 de Abril de 2002. 

A autonomia de gestao proporcionada pelo RRE foi condicionada pelo 

cumprimento de algumas condi~oes: 

- A equipa devia ser composta por pelo menos tres medicos, com acordo de 

inter-substitui~ao, garantindo atendimento no pr6prio dia aos utentes da Iista de 

qualquer medico. 

- Funcionamento entre as 8 e as 20 horas nos dias uteis, com possibilidade de 

atendimento aos fms de semana e feriados, e ate as 24 horas durante os dias uteis, 

conforme as caracterfsticas s6cio-demograficas da area e a dimensao das listas de 

utentes. 

- Elabora~ao de urn plano de a~ao anual, conforme as orienta~oes das 

administra~oes regionais de saude e da Dire~ao Geral da Saude (DOS), especificando os 

compromissos do grupo no que respeita a presta~ao de cuidados e aos esfor~os 

realizados para uma prescri~ao mais racional de meios complementares de diagn6stico e 

terapeutica, com vista a melhorar a rela~ao custo-efetividade dos cuidados prestados. 

Este plano, alem de tomar escritas as inten~oes do grupo, gerou ainda uma melhoria do 

planeamento e da gestao. 
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- Existencia de urn sistema de informa<;ao que permita acompanhar os cuidados 

prestados, principalmente no que respeita aos grupos mais vulneraveis e a presta<;ao de 

cuidados domiciliarios. 

0 RRE baseia a constitui<;ao das listas de inscritos na estrutura familiar, pelo que 

e introduzida uma componente de capita<;ao ponderada, que considera que as crian<;as 

ate aos 4 anos e as pessoas com 65 ou mais anos justificam urn ponderador superior a 

restante popula<;ao. Assim, a lista de utentes passa a ter como limite minimo 1852 

unidades ponderadas (UP), sendo que as crian<;as entre os 0 e os 4 anos representam 1,5 

unidades, as pessoas com 65 ou mais anos representam 2, e os restantes inscritos apenas 

1. 

A remunera9ao dos medicos passou a ser composta por uma parte individual e 

por outra coletiva. Assim, individualmente, cada medico recebia urn ordenado fixo 

dependente da categoria e do escalao respetivo (correspondente a urn horario de 35 

horas semanais em regime de dedica9ao exclusiva), uma parcela correspondente a lista 

de utentes (recebendo 0,034 da remunera9ao-indice5 
- RI- por cada conjunto de 53 UP 

acima do limite minimo, podendo o ultimo con junto ser incompleto ), alem duma 

parcela resultante do numero de domicilios realizados (0,007 da RI por cada domicilio ). 

Ja a parte coletiva, a ser dividida igualmente por todos os medicos, correspondia 

ao pagamento do alargamento do horario (0,05 RI por hora nos dias uteis e sabados ate 

as 13h e 0,06 ap6s as 13h e nos domingos e feriados), e a realiza9ao de atividades 

4 0 valor dos primeiros sete conjuntos era majorado em 50%, havendo urn limite maximo de 19 conjuntos 
pormedico. 

Remunerac;:iio de urn assistente graduado de primeiro escaliio em dedicac;:iio exclusiva. 
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especificas, designadamente, o acompanhamento de gravidas (20 UP por gravida), de 

crian9as no primeiro ano de vida (7 UP), e de mulheres em idade fertil (3 UP). 

A primeira auto-avalia9ao do RRE (Varela eta/., 2003) foi realizada com base 

em dados de 2001, incluindo as unidades de Aguda, Amadora, Canelas, Coruche, 

Fa.nzeres, S. Felix da Marinha, Horizonte, Monte de Caparica, Oceanos, Ramalde, 

Samora Correia, Serpa Pinto, Sete Caminhos e Vialonga, apesar de os autores terem 

tentado obter dados para todos os 20 RRE em atividade. 

0 estudo pretendeu comparar os resultados deste grupo com os da Sub-Regiao 

do Porto em classes de indicadores como "Profissionais e Popula9ao Inscrita", 

"Organiza9ao e Gestao", "Organiza9ao Formal", "Direitos dos Cidadaos", "Promo9ao 

da Saude", "Presta9ao de Cuidados de Saude", "Educa9ao Continua e Avalia9ao de 

Qualidade", "Instala9oes e Equipamentos", "Indicadores e Taxas", e "Custos em 

Medicamentos e Exames Auxiliares de Diagn6stico". 

Nos grupos incluidos na analise trabalhavam 287 individuos (106 medicos, 91 

enfermeiros e 90 administrativos) que prestavam cuidados a 191042 utentes, 

correspondentes a 225190 unidades ponderadas. Os resultados obtidos indicam uma 

maior taxa de utiliza9ao nos grupos em RRE (73% vs. 65% dos centros de saude da 

Sub-Regiao de Saude do Porto), mais consultas por utilizador (4,7 vs. 3,7), urn menor 

custo medio por consulta6 (28,6€ vs. 39,2€) e por utilizador (131,0€ vs. 145,3€), mas 

urn maior custo medio por inscrito (100,3€ vs. 92,9€). 

6 Relativamente aos custos com medicamentos e meios auxiliares de diagn6stico, nlio foi possivel obter 
dados dos RRE de Horizonte, Oceanos e Vialonga, pelo que os resultados disponiveis se referem apenas a 
11 dos 20 grupos. 
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Os autores desta auto-avalia~tao salientam a ausencia de dados para seis RRE 

(30% do total), embora julguem que nao tera tido impacto sobre os resultados. Segundo 

os autores, os "resultados positivos aqui apresentados apontam para urn melhor 

desempenho dos RRE em rela~tao aos centros de saude classicos", considerando tambem 

que a satisfa~tao dos utentes e dos profissionais "demonstram que o RRE e uma 

experiencia inovadora positiva" (Varela e col., 2003). 

Posteriormente, em Novembro de 2004, a Comissao de Acompanhamento e 

Avalia~tao entretanto criada (Decreto-Lei 209103, de 15 de Setembro, e Despacho 

5077104, de 19 de Fevereiro) concluiu o seu relat6rio de avalia~tao do RRE (Direc~tao 

Geral da Saude, 2004). 

Nesta avalia~tao, relativa ao ano de 2003, foi possivel escolher urn grupo 

comparador com maior rigor, tentando-se selecionar, para cada grupo a trabalhar em 

RRE, urn centro de saude com urn nUmero semelhante de medicos, com caracteristicas 

demograficas identicas, e que pertencessem a mesma sub-regiao de saude. Foram 

avaliadas cada uma das seguintes dimensoes: disponibilidade, acessibilidade, 

produtividade, desempenho I qualidade tecnico-cientifica, eficacia I ganhos em saude, 

custos I despesas, e qualidade I satisfa~tao. 
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------------------ ---~-~ 

Quadro 4.1- Resultados da Avalia~ao 

Grupo em Grupo 
RRE Comparador 

Popula9ao inscrita 228.888 214.698 
Inscritos por medico 1774 1639 
Utilizadores por medico 1343 1215 

Taxa de utiliza9ao 75,7% 74,1% 
Consultas anuais por utilizador 4,53 4,11 
Consultas anuais por inscrito 3,4 3,0 
Consultas anuais por medico 6085 4989 
Custo total por utilizador 206,33€ 215,03€ 
Despesa em medicamentos por utilizador 100,01€ 108,45€ 
Despesa em MCDT por utilizador 50,94€ 60,87€ 
Remunera9oes por utilizador 54,49€ 45,71€ 
Custo total por inscrito 156,12€ 159,36€ 
Custo por consulta 45,52€ 52,35€ 

Encargos globais' 35.734.687€ 34.215.225€ 
Medicamentos 17.476.581€ 17.256.205€ 
MCDT 8.821.656€ 9.685.126€ 
Remunera9oes medicas 9.436.450€ 7.273.893€ 

A leitura do Quadro 4.1 permite constatar que o grupo a trabalhar em RRE 

conseguiu disponibilizar cuidados a mais utilizadores, com cada medico a fazer cerca de 

22% mais consultas que os medicos do grupo comparador. Os resultados da avalia9ao 

mostram tambem que o grupo em RRE conseguiu diminuir em cerca de 4% o custo total 

por utilizador. No entanto, uma vez que existem mais utentes inscritos, os encargos 

globais aumentam. Tal acontece apesar do custo por inscrito ser menor no grupo em 

RRE. Alias, segundo a Comissao, se a popula9ao inscrita no grupo comparador passasse 

7 Apenas medicamentos, MCDT e remunerayoes medicas. 
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para o grupo RRE, os encargos totais diminuiriam 695.000€ (Direc9ao Geral da Saude, 

2004). 

4.2.4 0 "Projecto Tubo de Ensaio" 

0 "Projecto Tubo de Ensaio" teve a sua origem num Protocolo celebrado em 

Setembro de 1998, ap6s 14 anos de negocia9oes, entre a Administra9ao Regional de 

Saude do Norte e a Faculdade de Medicina do Porto (Hespanhol et al., 2002). Este 

projecto previa a cria9ao dum novo centro de saude no Porto, o Centro de Saude de Sao 

Joao, que passaria a prestar cuidados de saude primarios a cerca de 20000 utentes. 0 

centro, a cargo do Departamento de Clinica Geral (DCG) da referida Faculdade, deveria 

ainda ser urn espa9o de forma9ao pre e p6s-graduada e adotar medidas inovadoras a 

nivel de organiza9ao, gestao, modelos de presta9ao de cuidados, articula9ao 

interinstitucional, fmanciamento, sistemas de informa9ao, monitoriza9ao de qualidade, 

humaniza9ao, cuidados domiciliarios, urgencias em CSP, promo9ao de estilos de vidas 

saudaveis e saude dos idosos, alem de elaborar estudos anuais de satisfa9ao de utentes e 

profissionais (Hespanhol, 2005). 

0 centro acabou por iniciar atividade em Junho de 1999, tendo no fun do ano 

12673 utentes inscritos (Hespanhol & Pinto, 2005). No fmal do primeiro ano de 

atividade tinha ja perto de 19000 inscritos (Hespanhol et al., 2002), atingindo o objetivo 

de 20000 utentes no fmal de 2004 (Hespanhol & Pinto, 2005)8
• 

8 Note-se que tal objetivo parecia ter sido alcanyado no final de 2001. No entanto, verificou-se que parte 
das inscriyoes havia sido realizada em duplicado ou com outras irregularidades, pelo que o nfunero de 
utentes foi expurgado dessas incorreyoes. 
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0 protocolo estabelecia ainda que o fmanciamento do projeto seria feito por 

capital(ao por utente inscrito. Realce-se que tal financiamento corresponde a 

remuneral(ao que a Administral(ao Regional de Saude do Norte se obrigava a entregar 

ao DCG como retribuil(ao pelos servil(os prestados e nao a remunera9ao dos 

trabalhadores (medicos, enfermeiros, administrativos e auxiliares). Alias, nos primeiros 

anos de actividade (ate Junho de 2002), os medicos receberam remunera9oes identicas 

as que auferiam no SNS (Hespanhol & Pinto, 2005). 

0 valor per capita acordado no protocolo inicial correspondia ao montante em 

vigor para a prestal(ao convencionada de cuidados de saude primarios (Despacho 

3181/97: 400 escudos- ou 2€- por mes/utente). Era assumido pelas partes que este 

valor provis6rio seria insuficiente para fazer face aos encargos do DCG com todas as 

despesas inerentes ao funcionamento do centro de saude, ficando acordada a sua revisao 

para o ano seguinte ao do inicio de actividade. 

No entanto, essa revisao nao veio a ser concretizada, originando uma crise 

fmanceira, durante o ano 2000, que inclusivamente provocou atrasos nas remunera9oes 

de medicos e de restante pessoal. Naturalmente, a falta de sustentabilidade financeira 

levou a que nao se realizassem experiencias relacionadas com a remuneral(ao dos 

medicos. 

Em 2002 o Protocolo foi renovado com significativo aumento da capital(ao, o 

que tomou o projeto viavel do ponto de vista financeiro. Com efeito, ficou acordada 

uma capita9ao anual de 120,95€ paga em duodecimos (cerca de 10,08€ mensais) a que 

seriam deduzidas as despesas em medicamentos e meios complementares de diagn6stico 

e terapeutica (MCDT) prescritos pelo centro mas a cargo da ARS Norte. Prevenindo 
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uma excessiva tendencia de poupanc;a que pudesse diminuir a qualidade dos cuidados 

prestados ficou ainda estabelecido que essas deduc;oes teriam urn valor minimo de 3,74€ 

por mes/inscrito para OS medicamentos e de 3,12€ para OS MCDT. 

Assim, em Junho de 2002, foi finalmente possivel introduzir urn projecto de 

"Experimentac;ao de Novo Modelo de Remunerac;ao dos Medicos". 0 modelo, inspirado 

no sistema em vigor para o Regime Remunerat6rio Experimental (Hespanhol & Pinto, 

2005) e acordado entre todos os medicos, propunha uma remunerac;ao mensal composta 

pelas seguintes parcelas: 

a) Vencimento base - correspondente ao valor estipulado para medicos em 

dedicac;ao exclusiva, com horario de 35 horas semanais, na categoria e escalao 

respetivo. 

b) Remunerac;ao dependente do numero de unidades ponderadas na lista de 

utentes de cada medico (0,15€ mensais por unidade ponderada). Para o calculo das 

unidades ponderadas o nll.mero de utentes com idade superior a 65 anos era multiplicado 

pelo fator 2 eo de utentes com idade entre 1 e 4 anos pelo fator 1,5. 

c) Incentivos variaveis dependentes dos pontos obtidos com a prestac;ao de 

determinados servic;os ou seguimento de utentes pertencentes a grupos vulneraveis9
• 

d) Incentivo a prescric;ao racional calculado com base na diferenc;a mensa! entre 

a despesa total em medicamentos e MCDT e o limite estabelecido no protocolo 10
. 

9 Os pontos eram obtidos da seguinte forma: 7 pontos por crian~ta com menos de 1 ano, 3 pontos por 
mulher em idade fertil, 20 pontos por gravida, 60 pontos por hora de consulta aberta (sem marca~tao), 30 
pontos por domicilio, e 200 pontos por tarefa de interesse geral. 
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Em Junho de 2003, os medicos concordaram que seria necessario implementar 

algumas altera9oes. Assim, o valor de cada unidade ponderada da lista de utentes passou 

para 0,1€, passando as crian9as com menos de 1 ano a ter o mesmo peso que as entre 1 e 

4 anos. F oi acrescentado urn indicador de acessibilidade, que premiava os medicos que, 

em cada semana, tivessem duas consultas livres na semana seguinte. A pontua9ao para 

os incentives variliveis deixou de incluir gravidas e horas de consulta aberta, sendo que 

a inclusao de mulheres em idade fertil passou a depender do facto de serem, ou nao, 

utilizadoras efetivas. Estes incentives passaram ainda a incluir o diagn6stico de 

hipertensos e de diabeticos 11
• 0 incentive a prescri9ao racional tambem se manteve, 

em bora com ligeiras altera9oes 12
• 

Urn estudo realizado por Hespanhol et al. (2004) mostra que os utentes deste 

centro de saude estavam satisfeitos com os cuidados prestados em 2002 e 2003, e que as 

altera9oes implementadas em 2003 nao tiveram impacto significative no seu grau de 

satisfa9ao geral. Para a realiza9ao desta analise foi distribuido urn inquerito a todos uns 

utentes do centro de saude ( 482) numa semana anterior a mudan9a (Abril de 2002) e 

noutra posterior (Abril de 2003). Com uma taxa de resposta de 92%, os utentes 

indicaram urn nivel de satisfa9ao mediano de 89% em 2002 e de 88% em 2003. 

Num outro estudo, relativo a evolu9ao dos custos no centro de saude, Hespanhol 

& Pinto (2005) concluem que OS incentives a prescri9aO racional nao deterioraram a 

qualidade da prescri9ao, talvez devido a previas discussoes sobre os riscos inerentes a 

10 0 Centro ficava com 35% desta diferenya para distribuiyaO entre 0 pessoal nao medico e para fazer face 
a outras despesas, sendo os outros 65% distribuido entre os medicos (90% equitativamente e o restante 
conforme a contribui~tao individual). 
11 Considerando-se a diferen~ta entre o niimero de diagnostic ados e a quantidade expectavel ( assumindo 
uma prevalencia de 20% de hipertensos acima dos 19 anos e de 5% de diabeticos. 
12 A parte distribuida pelos medicos passou a ser de apenas 55%, sendo 95% destes repartidos 
equitativamente. 
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este tipo de incentivos. Os autores baseiam a sua conclusao no facto de nao haver uma 

liga9ao evidente entre o vencimento dos medicos e as despesas em medicamentos e 

exames auxiliares de diagn6stico a que eles dao origem. 

Hespanhol et al. (2002) compararam tambem os resultados atingidos pelo Centro 

de Saiide de S. Joao (CSSJ) como desempenho da Sub-Regiao de Saude do Porto, em 

termos de custos medios e de presta9ao de cuidados. Os dados disponiveis ilustram que 

os custos por inscrito e por consulta sao mais baixos no Centro de Saude deS. Joao sem 

consequencias negativas sobre os servi9os prestados. 

Quadro 4.2- Evolu~ao dos Custos Medios (em milhares de escudos) 

Por inscrito* Por utilizador* Por consulta 
SRS SRS SRS 

CSSJ CSSJ Porto CSSJ CSSJ Porto CSSJ CSSJ Porto 
2000 2001 2000 2000 2001 2000 2000 2001 2000 

Pessoal 5,7 5,9 10,1 12,8 14,1 n.d. 2,8 3,6 4,4 
Medicamentos 8,0 8,8 11,2 17,9 19,6 n.d. 3,9 4,2 4,9 
MCDT 6,6 7,7 9,3 14,8 16,2 n.d. 3,2 3,5 4,1 
Total 21,5 23,5 33,6 58,5 64,0 n.d. 12,8 14,1 14,7 

-n.d. - nao d1spomvel 
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Quadro 4.3 - Indicadores de desempenho 

CSSJ CSSJ SRS 
2000 2001 Porto 

2000 
Taxa de utiliza9ao (%): 
Planeamento familiar 12,7 16,0 21,1 
Saude infantil/juvenil 39,9 60,4 n.d. 
Saude adultos 41,5 50,2 n.d. 
Numero medio de consultas por utilizador: 
Total 3,29 4,21 n.d. 
Planeamento familiar 1,41 1,65 1,43 
Saude infantil/juvenil 2,12 3,09 n.d. 
0-11 meses 2,80 3,75 3,65 
12-23 meses 3,24 4,80 4,20 
Adultos 3,26 4,68 n.d. 

n.d. - nao d1sponivel 

4.3 As U nidades de Sande Familiar 

As experiencias relatadas tiveram como epilogo a reforma que se iniciou em 

2005, com a cria9ao da Missao para os Cuidados de Saude Primarios. A Missao foi 

atribuida a tarefa de reconfigurar os centros de saude e implementar unidades de saude 

familiar que permitissem melhorar a acessibilidade aos cuidados de saude primarios, 

tomando-os num verdadeiro alicerce do SNS. Tal deveria ser feito procurando uma 

maior orienta9ao para os utentes, desburocratizando e flexibilizando a gestao, 

aumentando o trabalho em equipa, tentando implementar instrumentos de melhoria 

continua da qualidade, e incentivando a contratualiza9ao de responsabilidades e de 

contrapartidas para os prestadores de cuidados. 
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Com efeito, o Despacho Nonnativo 9/2006, de 12 de Janeiro, veio estabelecer o 

"Regulamento para Lan9amento e Implementa9ao das Unidades de Saude Familiar". As 

USF deveriam ser "assentes em equipa multiprofissionais, constitufdas por especialistas 

em medicina geral e familiar, enfenneiros, administrativos e outros profissionais de 

saude, com vista a uma presta9ao de cuidados de saude mais pr6xima dos cidadaos e a 

reconfigura9ao dos novos centros de saude como entidades enquadradoras dessas 

mesmas unidades". Deveriam assistir entre 4000 e 18000 utentes, com cada medico a 

ser responsavel por uma lista minima de 1917 unidades ponderadas 13 (em media, 1550 

utentes) num horario de funcionamento regular entre as 8h e as 20h. 

0 diploma estipulava que as candidaturas deviam incluir urn plano de ac9ao que 

definisse, entre outros, o compromisso assistencial; o horario; o sistema de marca9ao, 

atendimento e orienta9ao dos utentes; o modo de renova9ao de prescri9oes; a inter-

-substitui9ao entre profissionais; e a aceita9ao da recolha de infonna9ao que permite 

proceder a uma avalia9ao do desempenho ( efetividade, eficiencia, qualidade e 

equidade). Estabeleceu-se ainda que os medicos poderiam ser remunerados 

provisoriamente quer pelo regime previsto para o RRE quer pelo regime de salario 

normal fixo. Apesar do caracter provis6rio deste regulamento, o numero candidaturas 

durante o anode 2006 ascendeu a 131, das quais 43 iniciaram atividade ate Dezembro. 

S6 posterionnente, com a publica9ao do Decreto-Lei 298/2007, de 22 de Agosto, 

foi implementado o regime jurfdico definitivo de organiza9ao e funcionamento das 

USF, bern como o regime de incentivos e o sistema remunerat6rio dos profissionais que 

perten9am a USF de modelo B. 

13 As crianyas ate aos 6 anos sao ponderadas pelo facto 1,5, os adultos entre os 65 e os 74 anos pelo factor 
3, e os com 75 ou mais pelo factor 2,5. 
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------------------- - --~---. 

0 tipo de modelo de USF depende do desenvolvimento organizacional da 

mesma, estando previstos tres nfveis: 

- 0 modelo A corresponde a uma fase de desenvolvimento, que visa criar rotinas 

de trabalho em equipa, bern como de contratualiza~ao e correspondente avalia~ao de 

desempenho. 0 sistema remunerat6rio e equivalente ao habitual, havendo apenas Iugar 

a incentivos dependentes da prossecu~ao de determinados objetivos. 

- No modelo B, a rela~ao entre desempenho e remunera~ao e mais evidente, pelo 

que deve ser apenas implementado por equipas mais experientes. 

- Ja o modelo C e urn modelo experimental sem aplica~ao pratica ate a data. 

Tern como base a elabora~ao de contratos programa com equipas do sector publico, 

privado, cooperativo ou social. 

Assim, o modelo implementado que inclui uma altera~ao do sistema 

remunerat6rio eo modelo B. As caracterfsticas particulares deste sistema estao descritas 

no Quadro 4.4. 0 modelo baseia-se na atribui~ao dum pagamento adicional pela 

presta~ao de cuidados domiciliarios e pelo alargamento de horario e, sobretudo, pela 

considera~ao de unidades ponderadas de acordo com a idade dos utentes ou com a 

perten~a a grupos vulneraveis. 
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Quadro 4.4 - Sistema Remunerat6rio Mensal nas USF Modelo B 

Medicos Enfermeiros Administrativos 

Correspondente a 
remunera9ao em 

Base 
dedica9ao exclusiva e Correspondente a remunera9ao em regime 

regime complete da complete da categoria e escalao respetivo. 

categoria e escalao 

respetivo. 

Pagamento por cada 

unidade contratualizada 

(UC)14 acima da Acrescimo de 1 00€ Acrescimo de 60€ por 

dimensao minima da porcada UC cada UC15 acrescida 

lista de utentes, ate ao acrescida ate ao ate ao maximo de 9 

maximo de 9 uc (234€ maximo de 9 uc. uc. 
Lista de utentes 

para as primeiras 6 e 

130€ para as seguintes). 

Incentive a ser Incentive a ser 

Incentive individual a dividido em partes dividido em partes 

ser pago a cada medico. iguais entre todos iguais entre todos os 

os enfermeiros. administrativos. 

( contmua na pagma segumte) 

14 No caso dos medicos e dos enfermeiros, a cada UC correspondem 55 UP. 
15 As UC dos administrativos correspondem 71 UP. 
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Quadro 4.4- Sistema Remuneratorio Mensa) nas USF Modelo B (continua~io) 

Medicos Enfermeiros Administrativos 

130€ por cada UC 

completa (ate ao maximo 

de 20 por medico). 

Atividades Este incentivo e 

especificas 16 
n.a. 

calculado com base na 

atividade de todos os 

medicos e dividido 

igualmente entre todos. 

Cuidados 30€ por domicilio (ate ao 
n.a. 

domicilhirios maximo de 20). 

180€ por hora semanal 
89€ porhora 

50€ por hora semanal 
semanal nos dias 

nos dias uteis; 235€ nos nos dias uteis; 65€ 

restantes dias. 
uteis; 115€ nos 

nos restantes. 
Alargamento de restantes. 

horario Incentivo a ser lncentivo a ser 
lncentivo a ser dividido 

em partes iguais entre 
dividido em partes dividido em partes 

iguais entre todos iguais entre todos os 
todos OS medicos. 

os enfermeiros. administrativos. 

Incentivos Ate 1150€ por 

fmanceiros 
Ate 3600€ por 

administrativo por n.a. 
enfermeiro por ano. 

ano. 

n.a. - nao aphcavel 

16 As unidades ponderadas pelo seguimento de grupos vulneraveis sao as seguintes: mulher em idade fertil 
- 1 UP; gravidez- 8 UP; crianc;a com menos de 1 ano - 7 UP; crianc;a entre 1 e 2 anos - 3 UP; diabetico 
-4 UP; e hipertenso- 2 UP. 
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Realce-se que a concretiza~ao das atividades previstas obedece a para.metros 

definidos no "Regulamento para calculo das remunera~oes dos profissionais que 

integram as Unidades de Saude Familiar de modelo B" cuja monitoriza~ao implica a 

existencia de dados concretos relativamente a atividade assistencial. Por exemplo, a 

considera~ao do seguimento duma mulher em idade fertil para efeito das unidades 

ponderadas associadas as atividades especificas dos medicos s6 pode ser contabilizada 

se a utente tiver entre 15 e 50 anos e se o seguimento tiver inclufdo a realiza~ao duma 

consulta medica de planeamento familiar durante 0 perfodo em analise e duma 

colpocitologia nos 3 anos anteriores. As crian~as com menos de 1 ano tambem s6 

podem ser consideradas se tiverem tido uma consulta ate ao 28° dia de vida, com 5 

consultas medicas em saude infantil e juvenil ate as 11 meses e registo de dois testes de 

avalia~ao do desenvolvimento psico-motor durante o mesmo perfodo. 

A contratualiza~ao dos incentivos institucionais e financeiros tambem obedece a 

criterios defmidos na Portaria 301/2008 de 18 de Abril e clarificados num documento da 

MCSP sobre metodologia de contratualiz~ao (MCSP, 2009). Assim, a atribui~ao de 

incentivos institucionais depende da avalia~ao obtida em 15 indicadores (previamente 

se1ecionados de entre urn conjunto de 49), 13 dos quais devem ser comuns a todas as 

USF. A sele~ao deve ser distribufda entre os indicadores de acesso (4), de desempenho 

assistencial (8), de qualidade percecionada (1) e de desempenho econ6mico (2). Os 

indicadores sao variaveis quantificaveis como a taxa de visitas domiciliarias medicas, a 

percentagem de hipertensos com registo de pressao arterial nos ultimos 6 meses, a 

percentagem de utilizadores satisfeitos ou muito satisfeitos, ou o custo medio de 

medicamentos prescritos por utilizador. A avalia~ao destes indicadores deve ser feita de 

forma automatizada, sem sobrecarga de trabalho para as USF. 
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Para cada indicador selecionado e atribufda uma pontua9ao (entre 0 e 2) 

dependente do grau de alcance do objetivo contratualizado. Para receber o incentivo 

institucional, a USF deve alcan9ar 7 em 8 pontos possfveis nos parametros de 

acessibilidade, 14 em 16 no que respeita ao desempenho assistencial, e a totalidade dos 

pontos atribufveis nas categorias de satisfa9ao dos utentes e desempenho econ6mico. Se 

nao cumprir todos estes objetivos mas cumprir pelo menos urn indicador de 

desempenho econ6mico e tiver 80% dos pontos possfveis a USF recebera metade do 

incentivo institucional. 

Este incentivo deve ser aplicado em despesas relacionadas com a obten9ao e 

distribui9ao de informa9ao, com a participa9ao em conferencias, no apoio a 

investiga9ao ou na melhoria das condi9oes de trabalho. 0 valor do incentivo depende da 

dimensao da USF (9600€ se o numero de unidades ponderadas for menor que 8500; 

20000€ se for maior ou igual que 15000; e 15200€ para dimensoes intermedias). 

A atribui9ao de incentivos financeiros esta tambem dependente da prossecu9ao 

de alguns objetivos, podendo atingir o valor maximo de 3600€ anuais por enfermeiro e 

de 1150€ por administrativo. Os 17 indicadores de desempenho reportam-se as areas de 

acompanhamento de mulheres em planeamento familiar, de vigih1ncia de gravidas, de 

seguimento de crian9as ate aos 2 anos, e de seguimento de hipertensos e diabeticos. 0 

esquema de atribui9ao e semelhante ao implementado para os incentivos institucionais, 

sendo necessaria obter 30 de 34 pontos para receber o incentivo na sua totalidade e 25 

de 34 para receber metade do incentivo. 

Os estudos existentes indicam que efetivamente a reforma implementada induziu 

melhorias no acesso aos cuidados de saude primarios, tendo diminuindo o numero de 

105 



utentes sem medico de familia atribuido, alem de ter contribuido para urn aumento da 

satisfacyao de profissionais e de utentes. Alias urn dos problemas que tern sido associado 

a esta reforma prende-se com o seu caracter voluntario, que leva a que grande parte dos 

prestadores de cuidados de saude primaries ainda nao tenha aderido ao novo sistema. 

Em termos de satisfacyao dos profissionais, a analise de Ferreira e Antunes 

(2009a) mostra que as USF tiveram urn impacto positive. Ao inquerito realizado, que 

envolveu as primeiras 143 USF, responderam 85% dos profissionais, ou seja, 2398 

individuos. Os respondentes foram maioritariamente do sexo feminine (80,3%), mas 

com uma distribuicyao relativamente equitativa de profissao: 33,6% eram medicos, 

35,6% enfermeiros, e 30,8% administrativos. A qualidade da USF enquanto local de 

trabalho foi valorizada em 72,2%; enquanto prestadora de cuidados a valorizacyao foi de 

77,6%; sendo a capacidade de melhorar continuamente a qualidade avaliada em 81,1 %. 

Apesar do novo sistema remunerat6rio, o vencimento foi a variavel com pior 

classificacyao: 48,6%. E importante tambem salientar que 97,9% dos inquiridos 

recomendariam a USF a amigos, que 97,6% a utilizariam, e que 91,2% voltariam a optar 

por trabalhar na USF em que estao inseridos. 

Num outro estudo, Ferreira e Antunes (2009b) avaliaram a satisfacyao dos 

utilizadores das primeiras 146 USF. Foram enviados para as USF 25725 questionarios, 

tendo sido distribuidos aos doentes 16768. Destes, foram respondidos 12713, o que 

corresponde a uma taxa de resposta de 76%. Os respondentes voltaram a ser 

maioritariamente do sexo feminine (67,5%) e com uma idade media de 48,3 anos. 0 

conhecimento do funcionamento da USF pode ser atestado pelo facto do nlimero medio 
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de consultas dos respondentes nos seis meses anteriores a resposta ser de 5,3, com 

apenas 5, 1% dos individuos a responder ap6s a primeira consulta. 

Na escala de satisfa9ao global EUROPEP atingiu-se urn nivel de satisfa9ao de 

73,2%, com 86% dos individuos bastante ou muito satisfeitos com os cuidados medicos 

prestados e 71,7% tambem bastante ou muito satisfeitos com os parametros de 

acessibilidade e espera. Tal como para os profissionais, uma elevada percentagem dos 

utilizadores recomendaria a USF a amigos: 93,7%. 

A MCSP apoiou tambem a realiza9ao de dois estudos elaborados por Gouveia e 

col. (2006 e 2007). No estudo de 2006, os autores estimaram o impacto or9amental da 

implementa9ao das USF durante o ultimo trimestre de 2006 com base na experiencia do 

RRE. Utilizando dados das ARS do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, e Alentejo, 

foi possivel estimar urn custo medio de 216,5€ por utente, de 68,6€ por consulta, e de 

337,3€ por utilizador. Os resultados indicam que nos RRE o custo por consulta era 

inferior em 28€ (15,8€ se se considerarem apenas os custos relativos a medicos, 

enfermeiros, MCDT e medicamentos). No entanto, a analise conclui que parte da 

diminui9ao de custos se deve as caracteristicas intrinsecas dos medicos a trabalhar em 

RRE, sendo os incentivos associados ao sistema remunerat6rio responsaveis por uma 

diminui9ao de 9,9€, cerca de 14,4% do custo medio da consulta a nivel nacional. 

Em termos de impacto or9amental, a hipotetica existencia de 32 centros de saude 

(com cerca de 2 milhoes de utentes) a funcionar num modelo USF com incentivos teria 

permitido uma poupan9a de 8,9 milhoes de euros durante o anode 2005. Tal dever-se-ia 

a uma poupan9a por utente de 4,3€, resultante duma diminui9ao em 1 ,9€ dos gastos em 
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MCDT e de 4,9€ da despesa em medicamentos e dum aumento em 2,4€ dos 

vencimentos medicos. 

No estudo de 2007, os mesmos autores estimam que o inicio de atividade das 34 

USF previstas permitiria uma poupan9a de cerca de 9 milhoes de euros no conjunto de 

vencimentos medicos e despesas em MCDT e medicamentos 17
• No entanto, o custo 

adicional das remunera9oes e dos incentivos propostos na altura foram calculados em 

2,8 milhoes de euros, diminuindo a poupan9a alcan9ada. 

Em Julho de 2008 o govemo nomeou urn Grupo Consultivo para a Reforma dos 

Cuidados de Saude Primarios coordenado por Constantino Sakellarides e que teve como 

objetivo acompanhar e analisar o desenvolvimento da reforma em curso. A avalia9ao 

elaborada por este grupo (Grupo Consultivo para a Reforma dos Cuidados de Saude 

Primarios, 2009) indica que a reforma esta a ter bons resultados. Alias, o relat6rio 

publicado intitula-se "Acontecimento Extraordinario". 0 maior problema identificado 

pelo Grupo Consultivo e o facto de urn processo de mudan9a deste genero, em que a 

adesao e voluntaria, proporcionar condi9oes para a "coexistencia de diferentes niveis de 

qualidade organizacional, atendimento e presta9ao de cuidados de saude" pelo que 

sugere que se tomem medidas tendentes a diminuir o periodo de transi9ao. 

Finalmente, os dados disponibilizados pela Missao ate 8 de Outubro de 2012 

(www.mcsp.min-saude.pt) relativamente a implementa9a0 da reforma permitem 

concluir que a adesao e cada vez maior, existindo urna quantidade crescente de utentes a 

ser seguidos neste sistema. Desde 2006, iniciaram atividade 344 USF, tendo sido 

extintas apenas 3, e encontrando-se em fase de candidatura outras 83 unidades. 

17 Na realidade, 9 destas unidades ja funcionavam se acordo como RRE, pelo que o impacto oryamental 
seria de 6,51 milhOes de euros. 
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Quadro 4.5- Evolu~io das candidaturas (ate 8 de Outubro de 2012) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Candidaturas entradas 131 88 49 125 59 51 33 536 
USF que iniciaram 

43 61 56 71 48 44 21 344 
atividade 

0 Quadro 4.6 ilustra nao s6 o fato da adesao ser uma realidade crescente para 

todos os grupos profissionais, como tambem o aumento do ganho potencial em termos 

de popula9ao inscrita com medico de familia atribuido. Ate Outubro de 2012 cerca de 

540 mil individuos passaram a poder ser seguidos pelo seu medico de familia. 

Quadro 4.6 - Adesio de profissionais e ganhos assistenciais 

Medicos Enfermeiros Administrativos Popula9ao Ganho potencial 

01-01-2007 288 293 231 500.129 60.440 

01-01-2008 716 740 573 1.260.828 156.950 

01-01-2009 1126 1145 897 1.977.705 223.158 

01-01-2010 1629 1649 1308 2.878.495 349.178 
01-01-2011 1935 1959 1560 3.406.995 422.109 

01-01-2012 2177 2201 1755 3.824.947 479.083 

08-10-2012 2374 2351 1882 4.208.927 540.133 

Finalmente, conforme se constata no Quadro 4.7, e possivel verificar urn 

predominio da localiza9ao de USF nas regioes Norte e de Lisboa e Vale do Tejo (L VT), 

ainda mais acentuado nas USF em que a remunera9ao dos profissionais assenta no 

modelo B. Os dados existentes indicam ainda que existe uma acentuada supremacia de 

USF no litoral do pais, justificando a preocupa9ao do Grupo Consultivo para a Reforma 

dos Cuidados de Saude Primarios (2009) relativamente a possivel desigualdade na 

presta9ao de cuidados. 
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Quadro 4. 7 - Localiza~ao das USF 

ModeloA ModeloB 
Alentejo 11 2 
Algarve 6 3 
Centro 21 13 
LVT 56 48 
Norte 86 95 
Total 180 161 

4.4. N otas Finais 

Gra9as a reforma de Gon9alves Ferreira, em 1971, Portugal foi urn dos pafses 

pioneiros na tentativa de criar uma rede prestadora de cuidados de saude primarios que 

constitufsse a base dum servi9o nacional de saude. 

De facto, tal desiderato foi sendo alcan9ado, particularmente ap6s a constitui9ao 

do SNS, em 1979, e da reforma dos cuidados de saude primarios de 1983 que conduziu 

a integrayaO das estruturas existentes, designadamente OS centros de saude de primeira 

gera9ao e os postos de atendimento dos SMS da Caixa de Previdencia. 

No entanto, o modelo de gestao e organiza9ao da prestayao de cuidados, 

designadamente a excessiva centraliza9ao nas sub-regioes e nas administra9oes 

regionais de saude, a crescente despropor9ao entre os efetivos nos cuidados de saude 

primarios e nos cuidados secundarios, bern como urn sistema remunerat6rio que nao 

incentivava o desempenho, conduziram a uma deteriora9ao da capacidade de presta9ao 

de cuidados e a uma crescente desmotiva9ao dos profissionais. Partiram alias de 

medicos de clfnica geral as iniciativas conducentes a procura de formas de organizayaO 

mais flexfveis e de sistemas remunerat6rios dependentes do desempenho. 
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Com efeito, as varias experiencias realizadas, criaram as bases para a 

implementa~ao da reestrutura~ao de 2005. Esta reforma, ainda em curso, parece poder 

vir a proporcionar uma centraliza~ao do sistema nos cuidados de saude primarios. Para 

ja, permitiu uma melhoria da satisfa~ao dos utentes e dos profissionais abrangidos e o 

aumento da popula~ao coberta. Os pr6ximos anos dirao se o "Acontecimento 

Extraordinario" se propaga a todo o pais. 
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------------------------------

5. Eficiencia das unidades prestadoras de cuidados de saude primarios em 

Portugal 

5.1. Descri~io da amostra e dos indicadores 

A reforma descrita no capitulo anterior, ao implementar urn sistema de adesao 

voluntaria, conduziu a coexistencia de dois tipos de unidades prestadoras de cuidados de 

saude primarios: as Unidades de Cuidados de Saude Personalizados (UCSP), que 

constituem uma continua9ao dos anteriores centros de saude, e as novas Unidades de 

Saude Familiar (USF). Consequentemente, tomou-se importante avaliar se existem 

diferen9as de eficiencia entre estes dois grupos de unidades funcionais. 

Para tal, a Administra9ao Regional de Saude de Lisboa e Vale do Tejo, IP 

(ARSL VT) disponibilizou dados relativos a atividade de cada unidade funcional, ao 

nlimero e tipo de profissionais envolvidos ( divididos entre medicos, enfermeiros e 

administrativos ), bern como a remunera9ao de cada grupo pro fissional. 

Os dados fomecidos pela ARSL VT referem-se aos anos de 2009 a 2011, sendo 

de periodicidade anual. Dado que a atual reforma dos cuidados de saude primarios 

constitui urn processo em curso, todos os anos surgem novas USF. Tal fato conduz a 

que as amostras dos diversos anos sejam diferentes, sendo a dificuldade de utiliza9ao 

dos dados acrescida por as USF serem constituidas durante o ano. 

Assim optou-se por utilizar apenas os dados de 2011, que corresponde nao s6 ao 

ultimo ano disponivel mas tambem ao ano em que houve uma menor cria9ao de USF -

apenas 6, sendo que em 2009 foram criadas 30 e em 2010 iniciaram atividade 11 

unidades. 
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A utiliza9ao dos dados mais recentes tera ainda outra vantagem: como se 

descreveu no capitulo anterior, esta reforma responde aos desejos de uma classe 

profissional que durante alguns anos tentou mostrar as vantagens de uma nova forma de 

organiza9ao. Naturalmente, nos anos iniciais, os profissionais que aderiram fizeram-no 

de forma entusiastica, o que podera ter influenciado a sua eficiencia. Em 20 11, este vies 

ja tera sido menos relevante, sendo provavel que as diferen9as que existam entre os dois 

grupos de unidades se devam efetivamente ao sistema organizativo e de remunerayao. 

A informa9ao fomecida contem dados relativos a 158 UCSP e 96 USF (num 

total de 254 unidades funcionais). No entanto, apenas em 68 UCSP e 90 USF estao 

descritos dados completos sobre os profissionais. A amostra foi ainda mais reduzida 

pela exclusao das 6 USF que iniciaram atividade no decorrer do ano e de duas UCSP 

cujos dados nao eram crediveis. Assim, a amostra utilizada e constituida por 150 

unidades- 66 UCSP e 84 USF. 

Os indicadores de atividade fomecidos pela ARSL VT sao descritos nos quadros 

5.1 a 5.9. Como todos OS indicadores sao racios, apresenta-se nao s6 0 proprio indicador 

mas tambem o numerador eo denominador que o compoem (seguindo exatamente esta 

ordem). Por outro lado, para nao sobrecarregar os quadros, omitiu-se a expressao 

"numero de ... " antes de todas as varhiveis que nao sao percentagens, taxas ou custos. 
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Quadro 5.1 - Consultas e visitas domicilhirias 

Indicador 
Numerador 
Denominador 

Percentagem de consultas ao utente pelo seu proprio medico de familia 
Consultas medicas presenciais com o seu medico de familia 
Consultas medicas 

Taxa de utilizacao global de consultas 
Utilizadores (inscritos com pelo menos uma consulta medica) 
Inscritos 

Taxa de visitas domiciliarias de enfermagem (por mil inscritos) 
Consultas domicililirias de enfermagem 
Inscritos 

Taxa de visitas domiciliarias de medicas (por mil inscritos) 
Consultas domiciliarias medicas 
Inscritos 

Quadro 5.2- Cumprimento do Plano Nacional de Vacina~io (PNV) 

Percentagem de criancas com PNV atualizado aos 2 anos 
Crian~as com 2 anos com PNV atualizado 
Crian~as que completam 2 anos 

Percentagem de crian~as com PNV atualizado aos 7 anos 
Crian~as com 7 anos com PNV atualizado 
Crian~as que completam 7 anos 

Percentagem de crian~as com PNV atualizado aos 14 anos 
Crian~as com 14 anos com PNV atualizado 
Crian~as que completam 14 anos 
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Quadro 5.3 - Planeamento familiar 

Taxa de utiliza~ao de consultas de enfermagem em planeamento familiar 
Mulheres com consulta de enfermagem em planeamento familiar 
Mulheres inscritas com idade entre os 15 e os 49 anos 

Taxa de utiliza~ao de consultas medicas de planeamento familiar 
Mulheres com consulta medica de planeamento familiar 
Mulheres inscritas com idade entre os 15 e os 49 anos 

Quadro 5.4 - Acompanhamento de gravidas 

Percentagem de primeiras consultas de gravidez no primeiro trimestre 
Gravidas com consulta de saude materna no primeiro trimestre de gravidez 
Gravidas em vigilancia com primeira consulta de gravidez 

Percentagem de gravidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saude materna 
Gravidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saude materna 
Gravidas com compromisso de vigilancia em saude materna e com data do 
parto no periodo em analise 

Percentagem de gravidas com revisao do puerperio efetuada 
Mulheres, com compromisso de vigilancia em saude materna, com consulta de 
revisao de puerperio 
Mulheres com compromisso de vigilancia em saude materna que completaram 
o puerperio no periodo em analise 

Percentagem de visitas domiciliarias realizadas apuerperas vigiadas durante a gravidez 
Puerperas que receberam visita domiciliaria de enfermagem 
Mulheres com compromisso de vigilancia em saude materna que completaram 
o puerperio 
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Quadro 5.5 - Acompanhamento de recem-nascidos (RN) e crian~as 

Percentagem de diagn6sticos precoces de THSPKU 
RN com registo de diagn6stico de THSPKU ate ao 7° dia de vida 
RN que completaram 7 dias de vida 

Percentagem de visitas domicilhirias realizadas a RN ate aos 15 dias de vida 
Consultas de enfermagem no domicilio a RN ate ao 15° dia de vida 
Recem-nascidos inscritos ate ao 15.0 dia de vida 

Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas ate aos 28 dias 
Utentes com consultas realizadas ate ao 28° dia de vida 
Utentes que completaram 28 dias 

Percentagem de crian9as com pelo menos 6 consultas medicas de vigilancia de saude 
infantil no primeiro ano de vida 

Crian9as com pelo menos 6 consultas medicas de vigilancia de saude infantil 
no primeiro ano de vida 
Crian9as vigiadas que completaram 1 ano 

Percentagem de crian9as com pelo menos 3 consultas medicas de vigilancia de saude 
infantil no segundo ano de vida 

Crian9as com pelo menos 3 consultas medicas de vigilancia de saude infantil 
no segundo ano de vida 
Crian9as vigiadas que completaram 2 anos 

Percentagem de inscritos com peso e altura registados nos ultimos 12 meses (2 anos) 
Utentes que completam 2 anos e que tern registo de peso e altura 
Utentes que completaram 2 anos 

Quadro 5.6 - Acompanhamento de diabeticos 

Percentagem de diabeticos com idade entre 18 e 75 anos abrangidos pela consulta de 
enfermagem 

Utentes com pelo menos uma consulta de enfermagem no ambito do programa 
de diabetes 
Utentes diabeticos 

Percentagem de diabeticos com pelo menos 1 exame aos pes 
Diabeticos com pelo menos 1 exame aos pes 
Utentes diabeticos 

Percentagem de diabeticos com pelo menos duas HbAl C, desde que abranjam do is 
semestres 

Diabeticos com pelo menos duas HbAlC, desde que abranjam dois semestres 
Utentes com compromisso de vigilancia no programa de diabetes 
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Quadro 5. 7 - Acompanhamento de hipertensos 

Percentagem de hipertensos com vacina~;ao antitetanica atualizada 
Utentes vigiados em programa de hipertensao com vacina antitetanica 
atualizada 
Utentes vigiados em programa de hipertensao 

Percentagem de hipertensos com _l)_elo menos urn registo de fndice de Massa Corporal 
Hipertensos com registo de IMC nos ultimos 12 meses 
Utentes com compromisso de vigilancia no programa de hipertensao 

Percentagem de hipertensos com pelo menos uma avalia9ao de pressao arterial em cada 
semestre 

Hipertensos com pelo menos uma avalia9ao de pressao arterial em cada 
semestre 
Utentes com compromisso de vigilancia no programa de hipertensao 

Quadro 5.8- Rastreio de adultos 

Percentagem de mulheres entre os 25 e os 64 anos com colpocitologia atualizada 
Mulheres com registo de colpocitologia realizada nos ultimos 3 anos 
Mulheres inscritas com idades entre os 25 e os 64 anos 

Percentagem de mulheres entre os 50 e os 69 anos com mamografia atualizada 
Mulheres entre os 50 e os 69 anos com registo de mamografia realizada nos 
ultimos 2 anos 
Mulheres inscritas com idades entre os 50 e os 69 anos 

Percentagem de inscritos entre os 50 e os 74 anos com rastreio de cancro colo-rectal 
efetuado 

Utentes entre os 50 e os 74 anos com rastreio do cancro colo-rectal efetuado 
Inscritos com idade entre 50 e 74 anos 
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Quadro 5.9- Utiliza~ao de medicamentos e de 

MCDT (meios complementares de diagnostico e terapeutica) 

Custo media dos MCDT prescritos por utilizador SNS 
Custo total dos MCDT prescritos 
Utilizadores SNS 

Custo medio dos medicamentos prescritos por utilizador (PVP) 
Custo total com medicamentos prescritos (PVP) 
Utilizadores 

Percentagem de consumo de medicamentos genericos ( embalagens) 
Embalagens de medicamentos genericos prescritas 
Embalagens de medicamentos prescritas 

5.2. A sele~ao das varhiveis 

A sele«;ao dos indicadores a incluir na amHise envolvente de dados foi realizada 

de forma a tentar garantir que os inputs selecionados correspondem a efetivos fatores de 

produ«;ao para a gera«;ao dos outputs. Note-se que, sendo claro que o objetivo fmal das 

unidades prestadoras de cuidados de saude e melhorar a saude da popula«;ao, 0 estado da 

arte nao permite quantificar uma rela«;ao entre as atividades exercidas e os ganhos em 

saude. Assim, a amUise deveni incidir sabre indicadores que descrevam a atividade das 

unidades, admitindo que a urn aumento de atividade correspondera uma melhoria do 

estado de saude da popula«;ao. 

Neste contexto, e importante discutir a inclusao dos indicadores respeitantes a 

despesa com medicamentos e com meios complementares de diagn6stico e terapeutica. 

Sendo consensual que a prescri«;io destes dois tipos de cuidados e uma atividade 

importante dos medicos, a analise deve ter em considera«;ao que constituem, na 
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realidade, instrumentos que os medicos utilizam para, em conjuga9ao com a sua pr6pria 

atividade, melhorar a saude dos utentes. 

Eventualmente, a despesa com medicamentos e com MCDT poderia ser incluida 

numa analise de minimiza9ao de custos. No entanto, sendo a despesa por utilizador 

menor nas USF que nas UCSP, tal implicaria assumir que essa diminui9ao nao tern 

impacto negativo sobre a saude. 

Realce-se que a diminui9ao da despesa em medicamentos nas USF pode ser 

alcan9ada de tres formas diferentes: diminuindo a despesa unitaria em cada substancia 

ativa, diminuindo eventual consumo excessivo de medicamentos, ou alterando a 

substancia ativa prescrita. Se no primeiro caso nao existira impacto sobre a saude dos 

doentes e no segundo o impacto ate podera ser positivo, ja para o terceiro caso, os dados 

existentes nao permitem avaliar o impacto sobre a saude. De fato, se o padrao de 

prescri9ao nas USF for dirigido a substancias ativas menos efetivas mas mais baratas, 

existira urn impacto negativo sobre a saude. 

Assim, nao existindo dados que permitam comparar de forma fidedigna o padrao 

de prescri9ao nas USF e nas UCSP, optou-se por nao incluir nenhuma destas variaveis 

na analise envolvente de dados, sendo apenas incluidas no catculo do impacto 

or9amental associado as USF. 

Optou-se ainda por privilegiar os indicadores que refletem niveis absolutos de 

atividade em detrimento dos respeitantes a valores relativos. Esta op9ao foi tomada por 

os valores absolutos representarem a efetiva presta9ao de servi9os. Por exemplo, utiliza

-se o indicador referente ao numero de crian9as com 2 anos com PNV atualizado ao 

inves da percentagem de crian9as com 2 anos com PNV atualizado. 
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Por outro lado, sendo certo que algumas diferenyas entre as unidades funcionais 

se podem explicar por fatores s6cio-demograticos caracterfsticos da populayao coberta, 

nao foi avaliado o impacto destes fatores. 

Finalmente, importa ainda referir que alguns indicadores sao representativos 

principalmente da atividade dos medicos enquanto outros refletem fundamentalmente a 

atividade dos enfenneiros. Naturalmente, poderao existir servi9os que sao prestados por 

ambos os grupos profissionais, pelo que a divisao explicitada nos quadros 5.10 e 5.11, 

apresentados de seguida, nao e completamente absoluta. 

Quadro 5.10- Indicadores de atividade medica ou predominantemente medica 

Consultas medicas 
Inscritos com pelo menos uma consulta medica 

Visitas domiciliarias medicas 
Consultas medicas de planeamento familiar em mulheres 15-49 

Recem-nascidos (ate 28 dias) com pelo menos uma consulta 
Crianyas com pelo menos seis consultas medicas no primeiro ano de vida 

Crianyas com pelo menos tres consultas medicas no segundo ano de vida 
Gravidas com pelo menos uma consulta 

Gravidas com revisao do puerpero 
Diabeticos com pelo menos duas HbA1c 

Inscritos 50-74 com PSOF/colonoscopia atualizadas 
Mulheres 25-64 com colpocitologia atualizada 
Mulheres 50-69 com mamografia atualizada 
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Quadro 5.11 - Indicadores de atividade de enfermagem ou 

predominantemente de enfermagem 

Visitas domiciliarias de enfermagem 
Crian~as com PNV atualizado aos 2 anos 
Crian~as com PNV atualizado aos 7 anos 
Crian~as com PNV atualizado aos 14 anos 

Consultas de enfermagem de planeamento familiar em mulheres 15-49 
Recem-nascidos (ate 7 dias) com diagn6stico precoce de THSPKU 

Crian~as com 2 anos com peso e altura registados 
Gravidas com pelo menos seis consultas de enfermagem de saude materna 

Diabeticos 18-75 com consulta de enfermagem 
Diabeticos com exame aos pes 

Hipertensos com vacina tetanica atualizada 
Hipertensos com registo de IMC 

Hipertensos com pelo menos uma medi~ao de pressao arterial em cada semestre 

Antes de se proceder a implementa~ao da analise envolvente de dados, a sele~ao 

dos indicadores foi validada tendo em considera~ao que a urn aumento da quantidade de 

input nao devera corresponder uma diminui~ao dos outputs. Tale consequencia direta 

do fato de, conforme descrito no Capitulo 2, os ponderadores do problema primal de 

analise envolvente de dados serem nao negatives. 

Esta valida~ao foi realizada avaliando a correla~ao entre o numero de medicos 

( ou o numero de enfermeiros) e os diversos indicadores de atividade. Para tal, 

estimaram-se os coeficientes nao parametricos de correla~ao de Spearman e de Kendall, 

tendo sido utilizado o programa IBM SPSS Statistics (versao 20). 

No Quadro 5.12 apresentam-se os coeficientes obtidos para a correla~ao entre o 

numero de medicos e as atividades medicas. Ja no Quadro 5.13 sao descritos OS 

coeficientes entre o numero de enfermeiros e os indicadores respetivos. Em qualquer 
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dos casos, apresentam-se tambem os coeficientes de correla9ao entre os indicadores de 

atividades eo outro grupo profissional. 

Quadro 5.12 - Coeficientes de correla~ao para indicadores de atividade 

medica ou predominantemente medica 

Medicos Enfermeiros 

Kendall Spearman Kendall Spearman 

Consultas medicas 0,483 0,623 0,413 0,543 

Inscritos com pe1o menos uma consulta 
0,583 0,723 0,473 0,603 

medica 
Visitas domiciliarias medicas -0,02 -0,04 -0 13b 

' 
-0,20b 

Consultas medicas de planeamento familiar 
0,143 0 17b -0,02 -0,07 

em mulheres 15-49 ' 
Gravidas com pelo menos uma consulta 0,423 0,563 0,353 0,473 

Gravidas com revisao do puerpero 0,05 0,06 -0 lOb 
' 

-0 19b 
' 

Recem-nascidos (ate 28 dias) com pelo 
0,273 0,353 0,11b 0,12c 

menos uma consulta 
Crian9as com pelo menos seis consultas 

-0,02 -0,07 -0,183 -0,293 

medicas no primeiro ano de vida 
Crian9as com pelo menos tres consultas 0,02 0,01 -0 13b -0,223 

medicas no segundo ano de vida ' 
Diabeticos com pelo menos duas HbA1c -O,lOb -0 17b 

' 
-0,213 -0,363 

Mulheres 25-64 com co1pocitologia 
0,02 -0,02 -0,143 -0,263 

atualizada 
Mulheres 50-69 com mamografia atualizada 0 13b 

' 
0 14b 
' 

-0,02 -0,08 
Inscritos 50-74 com PSOF/colonoscopia 0 lOb 0,10 -0,08c -0 14b 
atualizadas ' ' 

a) valor-p < 1 %; b) valor-p < 5%; c) valor-p < 10% 
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Quadro 5.13 - Coeficientes de correla~ao para indicadores de atividade de 

enfermagem ou predominantemente de enfermagem 

Enfermeiros Medicos 
Kendall Spearman Kendall Spearman 

Visitas domiciliarias de enfermagem -0,05 -0,13c -0,01 -0,08 
Crian9as com PNV atualizado aos 2 anos 0,408 0,528 0,558 0,698 

Crian9as com PNV atualizado aos 7 anos 0,478 0,608 0,608 0,758 

Crian9as com PNV atualizado aos 14 anos 0,498 0,638 0,588 0,738 

Consultas de enfermagem de planeamento -0 lib -0,19b 0,01 -0,03 familiar em mulheres 15-49 ' 
Gravidas com pelo menos seis consultas de 

-0,208 -0,348 -0,07c -0,15b 
enfermagem de saude materna 
Recem-nascidos (ate 7 dias) com diagn6stico 0,08c 0,08 0,208 0,228 

precoce de THSPKU 
Crian9as com 2 anos com peso e altura 

0,03 0,02 0,188 0,238 

registados 
Diabeticos 18-75 com consulta de 

-0,238 -0,388 -0 14b -0,258 

enfermagem ' 
Diabeticos com exame aos pes -0,208 -0,328 -0 lib 

' 
-0 19b 

' 
Hipertensos com vacina tetanica atualizada -0,07 -0,12c 0,00 -0,04 
Hipertensos com pelo menos uma medi9ao 

-0,178 -0,288 -0,06 -0,11 c 
de pressao arterial em cada semestre 
Hipertensos com registo de IMC -0 12b 

' 
-0,208 0,02 0,00 

a) valor-p < 1 %; b) valor-p < 5%; c) valor-p < 10% 

Como se pode constatar pela leitura dos quadros, esta valida9ao conduziu a 

alguns resultados inesperados. No caso das atividades medicas, o coeficiente de 

correla9ao de Kendall e negativo em 3 dos 13 casos, ocorrendo o mesmo em 4 casos 

com o coeficiente de correla9ao de Spearman. Relativamente as atividades de 

enfermagem, ambos os coeficientes sao negativos em 8 de 13 casos. 

Para analisar mais detalhadamente esta situa9ao a amostra foi dividida entre 

UCSP e USF. Em quase todos os casos, a situa9ao grafica corresponde a ilustrada nas 

figuras 5.1 a 5.3 (nas quais foi acrescentado urn segmento de reta a indicar a tendencia 
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linear para facilitar a leitura da nuvem de pontos). Constata-se que a correla~ao negativa 

nao parece existir quando se analisa separadamente cada um dos tipos de unidades 

funcionais. 

Figura 5.1- Rela~ao entre numero de enfermeiros e 

numero de hipertensos com registo de IMC, em todas as unidades funcionais 
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Figura 5.2- Rela~ao entre numero de enfermeiros e 

numero de hipertensos com registo de IMC, nas UCSP 
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Figura 5.3- Rela~ao entre numero de enfermeiros e 

numero de hipertensos com registo de IMC, nas USF 
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0 calculo dos coeficientes de correla9ao, apresentados no Quadro 5 .14, confirma 

esta tendencia, apesar de a correla((ao negativa se manter em dois dos indicadores 

re1ativos a atividades de enfermagem nas UCSP. 

A explica((ao mais verosfmil para este fen6meno reside em duas caracterfsticas 

que diferenciam as USF das UCSP. Por urn 1ado, as USF foram implementadas de 

forma a permitir a constitui9ao de equipas mais pequenas, pelo que e natural que haja 

maior concentra9ao de USF entre as unidades funcionais de menor dimensao; por outro 

lado, a remunera9ao dos profissionais das USF depende da execu9ao de determinadas 

atividades, pe1o que se espera que essas mesmas atividades sejam desenvolvidas mais 

frequentemente nestas unidades. A combina9ao destes dois efeitos conduz a que, 

analisando a amostra total, as unidades de menor dimensao produzam mais que as 

unidades de maior dimensao. 

Realce-se que o fato de os coeficientes de correla9ao serem positivos para 

indicadores que descrevem atividades mais fundamentais e historicamente escrutinadas 

dos centros de saude, como o numero de consultas medicas, o nll.mero de crian9as com 

PNV atualizado, o numero de gravidas com pelo menos uma consulta, ou o numero de 

recem-nascidos com pelo menos uma consulta, corrobora a explica((ao apresentada. 
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Quadro 5.14- Coeficientes de correla~ao por tipo de unidade funcional 

-

UCSP USF 
Kendall Spearman Kendall Spearman 

En f. Med. Enf. Med. Enf. Me d. En f. Med. 
Gravidas com pelo menos uma consulta 0,393 0,443 0,533 0,593 0,363 0,333 0,463 0,433 

Recem-nascidos (ate 28 dias) com _Qelo menos uma consulta 0,343 0,433 0,483 0,593 0,443 0,463 0,563 0,593 

Consultas medicas 0,393 0,433 0,533 0,583 0,533 0,473 0,663 0,623 

Crian~as com PNV atualizado aos 2 anos 0,463 0,563 0,623 0,733 0,503 0,533 0,623 0,673 

Criancas com PNV atualizado aos 7 anos 0,463 0,563 0,623 0,733 0,533 0,563 0,663 0,703 

Diabeticos com pelo menos duas HbA1c 0,15° 0,12c 0,22° 0,18c 0,363 0,283 0,483 0,393 

Hipertensos com pelo menos uma medicao de PA em cada semestre 0,18° 0,11 0,27" 0,17c 0,343 0,31 3 0,453 0,423 

Mulheres 25-64 com colpocitologia atualizada 0,363 0,343 0,51 3 0,493 0,463 0,483 0,61 3 0,633 

Mulheres 50-69 com mamografia atualizada 0,263 0,2~ 0,403 0,443 0,523 0,523 0,663 0,673 

Inscritos com pelo menos uma consulta medica 0,443 0,503 0,5~ 0,663 0,603 0,583 0,733 0,733 

Visitas domiciliarias de enfermagem -0,09 -0,203 -0,16c -0,31 3 0,453 0,40S 0,573 0,533 

Visitas domiciliarias medicas 0,16° 0,203 0,22" 0,283 0,303 0,2~ 0,3~ 0,41 3 

Crian__£as com _pelo menos tres consultas medicas no 2° ano de vida 0,263 0,263 0,373 0,363 0,303 0,343 0,403 0,453 

Crian~as com pelo menos seis consultas medicas no 1 o ano de vida 0,193 0,19b 0,283 0,25b 0,323 0,373 0,423 0,4~ 

Diabeticos 18-75 com consulta de enfermagem -0,07 -0,16b -0,11 -0,25b 0,383 0,2~ o,5oa 0,403 

Diabeticos com exame aos pes 0,05 -0,01 0,07 -0,01 0,348 0,253 0,453 0,353 

Recem-nascidos (ate 7 dias) com diagn6stico precoce de THSPKU 0,223 0,17° 0,303 0,21° 0,433 0,453 0,553 0,5~ 

Gravidas com pelo menos seis consultas de enf. de saUde materna 0,10 0,02 0,13 0,03 0,41 3 0,3~ 0,533 0,523 

Gravidas com revisao do puerpero 0,333 0,373 0,473 0,528 0,433 0,41 3 0,553 0,553 

Hipertensos com vacina tetanica atualizada 0,11 c 0,01 0,17c 0,01 0,333 0,323 0,473 0,443 

Hipertensos com registo de IMC 0,233 0,213 0,343 o,3oa 0,363 0,353 0,483 0,463 

Crian~as com 2 anos com peso e altura registados 0,353 0,343 0,483 0,4~ 0,373 0,423 0,4~ 0,563 

Consultas de enfermagem de planeamento familiar em mulheres 15-49 0,10 0,03 0,16c 0,04 0,428 0,3~ 0,543 0,538 

Cria1!£as com PNV atualizado aos 14 anos 0,473 0,553 0,643 0,738 0,548 o,5oa 0,673 0,643 

Inscritos 50-74 com PSOF/colonoscopia atualizadas 0,293 0,293 0,433 0,41 3 0,363 0,483 0,483 0,623 

Consultas medicas de planeamento familiar em mulheres 15-49 0,453 0,463 0,633 

-
0~643 __ 0,453

- ,0,47"_- 0,5~ 0,613
-
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No que respeita a realiza9ao de uma analise envolvente de dados, este problema 

suscita duvidas quanta a urn dos pressupostos do metoda, que e a homogeneidade do 

produto. Consequentemente, optou-se por considerar apenas os indicadores para os 

quais urn dos coeficientes de correla9ao entre determinado input e as atividades 

predominantemente dependentes desse input seja positivo ( e estatisticamente 

significativo a 10%, assumindo uma hip6tese nula unilateral). 

Uma aparente exce9ao e a inclusao do indicador relacionado como registo de 

peso e altura em crian9as com 2 anos. Esta inclusao justifica-se por ser urn indicador em 

que existe sobreposi9ao de atividade entre medicos e enfermeiros, por os quatro 

coeficientes de correla9ao serem positivos, e por serem estatisticamente significativos a 

1% quando 0 input considerado e 0 n1imero de medicos. 

Assim, os indicadores efetivamente utilizados na analise envolvente de dados 

foram os seguintes: 

Quadro 5.15 - Indicadores de atividade utilizados 

Consultas medicas 
Inscritos com pelo menos uma consulta medica 
Consultas mecticas de planeamento familiar em mulheres 15-49 
Gravidas com pelo menos uma consulta 
Recem-nascidos (ate 7 dias) com diagn6stico precoce de THSPKU 
Recem-nascidos (ate 28 dias) com pelo menos uma consulta 
Crian9as com 2 anos com peso e altura registados 
Crian9as com PNV atualizado aos 2 anos 
Crian9as com PNV atualizado aos 7 anos 
Crian9as com PNV atualizado aos 14 anos 
Mulheres 50-69 com mamografia atualizada 
Inscritos 50-74 com PSOF/co1onoscopia atualizadas 
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Alem dos indicadores de atividade utilizados, e ainda necessaria analisar a 

adequabilidade dos inputs disponiveis. Se a inclusao das variaveis relativas ao numero 

de medicos e de enfermeiros e 6bvia, a inclusao do input administrativos deve ser 

previamente validada. Tal necessidade existe porque nenhum dos indicadores de 

atividade disponiveis resulta diretamente da a9ao deste grupo pelo que a sua 

considera9ao como input so e justificada se os administrativos contribuirem para o 

desempenho quantitativa de medicos ou enfermeiros. 

Para avaliar esta questao estimou-se a correla9ao entre os indicadores de 

atividade e os racios administrative/medico e administrativo/enfermeiro. Os resultados 

obtidos, apresentados no Quadro 5.16, mostram que os coeficientes de correla9ao s6 sao 

positives num dos casos relevantes e que, mesmo nesse caso, nao sao estatisticamente 

significativos ( correla9ao entre administrativo/enfermeiro e numero de crian9as com 2 

anos com peso e altura registados). Consequentemente, optou-se por nao considerar este 

input na analise. 

Realce-se que esta op9ao nao equivale a afirmar que os administrativos tern urn 

papel irrelevante na preSta9aO de cuidados de saude primaries. Simplesmente, OS 

indicadores de atividade disponiveis nao parecem estar relacionados com o seu 

desempenho. 
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Quadro 5.16- Coeficientes de correla~ao 

Kendall Spearman 
Adm. por ... Adm. por ... 

Enf. Med. Enf. Med. 
Gravidas com pelo menos uma consulta -0,02 -0,08° -0,04 -0,12° 
Recem-nascidos (ate 28 dias) com pelo menos uma consulta -0,06 -0,248 -0,08 -0,338 

Consultas medicas 0,00 -0,06 0,00 -0,09 
Crian~as com PNV atualizado aos 2 anos -0,05 -0,158 -0,07 -0,228 

Crian~as com PNV atualizado aos 7 anos -0,02 -0,11° -0,04 -0,16° 
Mulheres 50-69 com mamografia atualizada 0,01 -0,218 0,02 -0,318 

Inscritos com pelo menos uma consulta medica -0,02 -0,07 -0,03 -0,10 
Recem-nascidos (ate 7 dias) com diag. precoce de THSPKU -0,06 -0,08° -0,09 -0,11° 
Crian~as com 2 anos com peso e altura registados 0,00 -0,20S 0,01 -0,2g& 
Crian9as com PNV atualizado aos 14 anos -0,01 -0,04 -0,02 -0,07 
Inscritos 50-74 com PSOF/colonoscopia atualizadas 0,02 -0,268 0,02 -0,368 

Consultas med. de planeamento familiar em mulheres 15-49 -0,07° -0,228 -0,10 -0,338 

Finalmente, no Quadro 5.17, sao apresentados, quer para as UCSP quer para as 

USF, os valores totais de cada indicador de atividade e de cada input, bern como a 

remunerac;ao media de medicos e de enfermeiros. 
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Quadro 5.17 - Resumo dos dados 

UCSP USF 
Gravidas com pelo menos uma consulta 6042 5455 
Recem-nascidos (ate 28 dias) com pelo menos uma consulta 5657 9103 
Consultas medicas 2.775.195 2.652.300 
Crianc;as com PNV atualizado aos 2 anos 11.535 10.858 
Crianc;as com PNV atualizado aos 7 anos 13.167 11.709 
Mulheres 50-69 com mamografia atualizada 43.146 97.262 
Inscritos com pelo menos uma consulta medica 792.622 762.262 
Recem-nascidos (ate 7 dias) com diag. precoce de THSPKU 5222 9.655 
Crianc;as com 2 anos com peso e altura registados 4017 8.389 
Crianc;as com PNV atualizado aos 14 anos 11.794 10.098 
Inscritos 50-74 com PSOF/colonoscopia atualizadas 27.394 86.660 
Consultas med. de planeamento familiar em mulheres 15-49 40.671 105.501 
Medicos 1270 690 
Remunerac;ao anual media dos medicos (€) 38.400 59.959 
Enfermeiros 1398 643 
Remunerac;ao anual media dos enfermeiros (€) 17.935 24.171 

5.3 Resultados 

Os scores de eficiencia das varias unidades funcionais, foram obtidos utilizando 

o programa DEAP (versao 2.1) disponivel em http://www.uq.edu.au/economics/cepa. 

Este programa permite estimar separadamente as tres fontes de ineficiencia: a 

ineficiencia tecnol6gica, a ineficiencia de escala, e a ineficiencia resultante da utilizac;ao 

de inputs em proporc;oes que nao minimizam o custo total. 

Refrra-se que se optou por utilizar urn modelo orientado para a minimizac;ao de 

inputs pelo facto de a reforma em analise ter sido baseada no pressuposto de que a 

diminuic;ao da dimensao das equipas poderia gerar ganhos de eficiencia, pelo que e 

interessante avaliar se realmente essa diminuic;ao gerou vantagens em termos de 

economias de escala. 
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Assim, apresentam-se, para cada unidade funcional, os scores de eficiencia 

tecnol6gica, tecnica e econ6mica. 

Quadro 5.18- Scores de eficiencia das UCSP 

Unidade Eficiencia Eficiencia Eficiencia Unidade Eficiencia Eficiencia Eficiencia 
funcional tecnol6gica tecnica econ6mica funcional tecnol6gica tecnica econ6mica 

1 1,00 1,00 0,20 34 0,21 0,19 0,17 
2 0,12 0,12 0,07 35 0,32 0,32 0,08 
3 0,30 0,25 0,15 36 0,14 0,14 0,13 
4 0,68 0,56 0,12 37 0,40 0,29 0,24 
5 1,00 0,92 0,76 38 0,06 0,05 0,02 
6 0,19 0,18 0,15 39 0,67 0,64 0,24 
7 0,99 0,94 0,20 40 0,09 0,09 0,07 
8 1,00 1,00 0,34 41 0,31 0,28 0,09 
9 0,08 0,08 0,05 42 0,40 0,34 0,22 
10 0,54 0,49 0,27 43 0,40 0,40 0,20 
11 0,67 0,43 0,22 44 0,26 0,23 0,06 
12 0,14 0,14 0,14 45 0,13 0,13 0,12 
13 1,00 0,74 0,28 46 1,00 1,00 0,20 
14 0,33 0,23 0,16 47 1,00 1,00 0,38 
15 0,42 0,39 0,19 48 1,00 1,00 0,30 
16 0,50 0,33 0,24 49 0,20 0,16 0,11 
17 0,22 0,20 0,10 50 0,36 0,33 0,16 
18 0,25 0,22 0,20 51 1,00 1,00 0,25 
19 0,22 0,17 0,17 52 0,67 0,67 0,29 
20 0,24 0,23 0,16 53 0,33 0,21 0,21 
21 0,34 0,30 0,09 54 0,09 0,09 0,08 
22 0,40 0,21 0,03 55 0,48 0,43 0,19 
23 0,08 0,08 0,05 56 0,17 0,12 0,09 
24 0,25 0,19 0,03 57 0,50 0,50 0,12 
25 0,67 0,61 0,22 58 1,00 1,00 0,17 
26 0,15 0,15 0,10 59 0,16 0,15 0,09 
27 1,00 0,52 0,14 60 0,33 0,28 0,17 
28 0,11 0,11 0,10 61 0,38 0,35 0,26 
29 0,40 0,35 0,19 62 1,00 1,00 0,46 
30 0,39 0,36 0,33 63 1,00 1,00 0,23 
31 0,33 0,28 0,20 64 0,49 0,33 0,13 
32 0,33 0,30 0,11 65 0,43 0,42 0,26 
33 0,08 0,08 0,06 66 0,76 0,56 0,47 
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Quadro 5.19 -Scores de eficiencia das USF 

Unidade Eficiencia Eficiencia Eficiencia Unidade Eficiencia Eficiencia Eficiencia 
funcional tecnol6gica tecnica econ6mica funcional tecnol6gica tecnica econ6mica 

67 0,36 0,35 0,30 109 1,00 1,00 0,81 
68 0,40 0,39 0,36 110 0,91 0,84 0,43 
69 1,00 1,00 0,92 111 0,62 0,62 0,57 
70 0,30 0,30 0,27 112 0,33 0,33 0,19 
71 0,56 0,56 0,51 113 0,53 0,45 0,39 
72 0,39 0,38 0,34 114 0,41 0,40 0,39 
73 1,00 1,00 0,95 115 1,00 1,00 1,00 
74 1,00 1,00 1,00 116 1,00 1,00 0,55 
75 0,89 0,73 0,64 117 0,34 0,28 0,21 
76 0,46 0,45 0,42 118 0,50 0,42 0,35 
77 0,36 0,36 0,35 119 0,35 0,35 0,31 
78 0,72 0,70 0,69 120 0,51 0,48 0,48 
79 0,34 0,33 0,31 121 0,32 0,29 0,25 
80 0,50 0,50 0,26 122 0,66 0,59 0,47 
81 0,63 0,50 0,44 123 0,60 0,60 0,50 
82 0,39 0,38 0,37 124 0,38 0,36 0,35 
83 0,77 0,74 0,72 125 1,00 0,94 0,57 
84 0,37 0,36 0,36 126 1,00 1,00 1,00 
85 0,65 0,60 0,56 127 0,54 0,53 0,43 
86 0,77 0,74 0,73 128 0,60 0,59 0,54 
87 0,36 0,35 0,31 129 0,47 0,46 0,46 
88 0,97 0,88 0,82 130 0,58 0,58 0,55 
89 0,46 0,45 0,38 131 0,73 0,68 0,67 
90 0,53 0,52 0,51 132 1,00 1,00 0,41 
91 0,49 0,49 0,48 133 0,42 0,39 0,33 
92 0,55 0,55 0,52 134 0,38 0,37 0,37 
93 0,91 0,88 0,87 135 0,52 0,49 0,49 
94 1,00 0,85 0,52 136 0,76 0,75 0,69 
95 0,46 0,44 0,38 137 1,00 1,00 0,72 
96 0,19 0,19 0,18 138 0,87 0,87 0,36 
97 0,71 0,70 0,69 139 0,62 0,62 0,61 
98 0,57 0,49 0,43 140 1,00 1,00 1,00 
99 0,54 0,53 0,52 141 1,00 1,00 1,00 
100 1,00 1,00 1,00 142 1,00 0,88 0,83 
101 0,48 0,47 0,42 143 0,48 0,44 0,42 
102 0,46 0,45 0,42 144 0,38 0,37 0,37 
103 0,67 0,54 0,32 145 0,75 0,74 0,69 
104 1,00 0,96 0,63 146 0,57 0,55 0,55 
105 0,58 0,58 0,56 147 0,36 0,35 0,34 
106 0,68 0,63 0,48 148 0,79 0,78 0,54 
107 0,48 0,46 0,45 149 0,58 0,54 0,30 
108 0,45 0,44 0,36 150 1,00 1,00 0,66 
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Em termos medios, os resultados obtidos sao os apresentados no Quadro 5.20. 

Quadro 5.20 -Scores medios de eficiencia 

Eficiencia Eficiencia Eficiencia 
tecnol6gica tecnica econ6mica 

UCSP 0,46 0,41 0,18 
USF 0,63 0,61 0,52 
Total 0,56 0,52 0,37 

A interpreta9ao destes resultados deve ser realizada tendo em considera9ao que 

os scores de eficiencia sao urn valor relative e nao urn valor absolute. Ou seja, resultam 

da compara9ao dos resultados de todas as unidades com os resultados das melhores 

unidades. 

Por outro lado, o fato de as USF terem, em media, urn score de eficiencia 

superior pode ser resultante quer do sistema em si, quer de os medicos e enfermeiros 

que escolheram mudar para o novo sistema serem mais eficientes (como ja salientado 

por Gouveia et al. (2006) ). 

No ambito da analise envolvente de dados, e possfvel utilizar a metodologia 

introduzida por Charnes et al. (1981) para avaliar este fen6meno. Assim, foi aplicada 

uma AED apenas para as UCSP, que permitiu estimar para cada unidade o par eficiente 

caracterizado por ausencia de ineficiencia tecnol6gica e de escala. De seguida, 

procedeu-se de igual forma para as USF. 

Tal procedimento permitiu criar uma amostra em que todas as unidades tern a 

eficiencia maxima possfvel de atingir dentro da respetiva sub-amostra. 
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Consequentemente, eventuais diferen9as entre estas unidades dever-se-ao ao impacto do 

sistema que caracteriza as USF. 

Os resultados obtidos quando se conJugam as duas sub-amostras de pares 

eficientes sao esclarecedores. Os scores de eficiencia tecnol6gica e de escala de todos os 

pares eficientes das USF sao 1. Ja a media de eficiencia tecnol6gica das UCSP e de 

0,51, sendo a eficiencia de escalade 0,78. Note-se que, apesar de existiram UCSP sem 

ineficiencia tecnol6gica ou sem ineficiencia de escala, existe pelo menos uma fonte de 

ineficiencia presente em todas as unidades. 

0 score medio de eficiencia de escala reflete situa9oes de rendimentos 

decrescentes a escala, mas tambem de rendimentos crescentes ou constantes, pelo que a 

sua interpreta9ao deve ser realizada de forma cautelosa. Assim, para as 30 UCSP com 

rendimentos decrescentes a escala o score e 0,58, sendo 0,79 para as 10 com 

rendimentos crescentes a escala. 

Como os resultados obtidos revelam uma situa9ao em que a fronteira de 

produ9ao das USF envolve a das UCSP, pode concluir-se que o sistema implementado 

com a atual reforma dos cuidados de saude primarios promove a eficiencia da presta9ao. 
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Finalmente, importa analisar a despesa em cada tipo de unidade. No Quadro 5.21 

apresentam-se os valores correspondentes a despesa por inscrito e por utilizador nas 

UCSP e nas USF, apresentando-se no Quadro 5.22 o numero de inscritos e utilizadores 

respetivos. 

Quadro 5.21 - Despesa por inscrito e por utilizador 

UCSP USF 
Por Por Por Por 

inscrito utilizador inscrito utilizador 
Despesa total (€) 166,80 346,93 189,32 296,62 
Remunerayoes de profissionais (€) 51,11 106,29 53,97 84,56 
Despesa em MCDT (€) 28,99 60,29 32,81 51,41 
Despesa em medicamentos (€) 86,71 180,35 102,54 160,65 

Quadro 5.22- Numero de inscritos e de utilizadores 

UCSP USF 
Utilizadores 797.622 762.262 
Inscritos 1.658.978 1.194.316 
Racio 48% 64% 

Os resultados indicam que a despesa por inscrito e maior nas USF. No entanto, a 

despesa por utilizador (ou seja, por inscrito que tenha ido pelo menos a uma consulta 

durante o ano) e menor. Tal deve-se ao fato do racio de utilizadores por inscrito nas 

USF ser 16 pontos percentuais superior ao racio de utilizador por inscrito nas UCSP. 

Assim, se e uma evidencia que as USF conduzem a urn aumento da despesa 

total, deve ser tornado em considerayao que esse aumento se deve a urn maior nl1mero 

de utilizadores. 

136 



Note-se que uma analise completa do impacto or9amental da implementa9ao das 

USF implicaria determinar se a diferen9a da taxa de utiliza9ao se explica por fatores 

socio-demograticos ou se corresponde a urn desvio de utentes das urgencias hospitalares 

para as USF. Se este for o caso, e assumindo o pre9o de uma urgencia medico-cirurgica 

em vigor - 1 08€ (Ministerio da Saude, 2009), bastara que cada utilizador extra tenha 

recorrido a urgencia hospitalar menos 1,325 vezes durante o ano para que o custo por 

inscrito seja igual nos dois tipos de unidades. 
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6. Conclusoes 

A sele9aO do metodo de fronteira a utilizar numa analise de eficiencia e uma 

decisao com impacto nos resultados e que, por conseguinte, deve ser bern 

fundamentada. Nas analises realizadas no ambito da presta9aO de cuidados de saude 

primaries e usual utilizar-se 0 metodo de analise envolvente de dados. 

Nesta tese, tentou-se fundamentar essa op9ao discutindo as vantagens e 

desvantagens inerentes a aplica9ao de cada metodo no contexte da avalia9ao da 

presta9ao de cuidados primaries por urn conjunto de unidades que constituem uma rede 

comum. A op9ao pela analise envolvente de dados deveu-se, principalmente, a sua 

maior capacidade para gerar resultados que permitam urn ajustamento das unidades 

menos eficientes. Este fato permite tirar ila9oes para o desenho de polfticas aplicaveis 

ao setor, em particular as relativas a gestao das unidades de saude. 

Mostrou-se tambem que a constru9ao de uma fronteira parametrica, de acordo 

com o estado da arte, implica incorporar informa9ao de todas as unidades - incluindo as 

ineficientes- sendo que tal fato diminui a sua aplicabilidade. Neste contexte, realizou

-se uma simula9ao que permitiu verificar o impacto dos outliers sobre a estima9ao da 

fronteira parametrica e, por conseguinte, sobre a estima9ao dos scores de eficiencia. No 

entanto, a simula9ao realizada para avaliar o enviesamento introduzido pela utiliza9ao 

do metodo de Jondrow et al. (1982) na separa9ao das componentes do erro nao permitiu 

apurar se a magnitude do enviesamento sera relevante. 
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Urn desenvolvimento que parece interessante seria avaliar a possibilidade de 

conjugar os dois metodos: numa primeira fase, realizar uma analise envolvente de dados 

que permitisse identificar urn conjunto de unidades com score de eficiencia superior a 

determinado limite e, numa segunda fase, estimar uma fronteira de produ9ao apenas 

com esse conjunto de unidades. Aparentemente, tal procedimento permitiria estimar de 

forma mais segura a componente aleat6ria da fronteira de produ9ao. Note-se que, 

embora com orienta9oes diferentes, ja outros autores tentaram conjugar os dois metodos 

(como, por exemplo, Arnold eta/., 1994). 

A revisao da literatura empfrica possibilitou concluir que a nao utiliza9ao de 

qualquer teste de especifica9ao, aliada as dificuldades de defini9ao de uma fun9ao de 

produ9a0 no ambito dos cuidados de saude primarios, conduziu a realiza9a0 de analises 

enviesadas. Nesta tese sugeriu-se a aplica9ao de dois testes nao parametricos que 

permitem avaliar a correla9ao entre variaveis de forma a garantir que a sele9ao de inputs 

e outputs respeita os pressupostos da analise envolvente de dados. A sua aplica9ao na 

analise de eficiencia realizada mostrou a relevancia que estes testes podem ter. De fato, 

s6 a utilizayao dos testes permitiu a identifica9ao de correla9oes entre inputs e outputs 

que violam a hip6tese de monotonicidade. 

A apresenta9ao da evolu9ao hist6rica dos cuidados primarios em Portugal 

mostra como urn grupo profissional conseguiu, com sucessivas sugestoes de alterayao 

de modelos de gestao e de remunera9ao, conduzir a implementayao de urn sistema que 

melhorou a acessibilidade aos cuidados por si prestados. 0 carater bottom-up desta 

reforma e uma das suas caracterfsticas mais vincadas e uma das razoes que permitiram o 

seu sucesso, embora marcado por uma distribui9ao geografica desigual. 
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A analise empirica permite concluir que as USF sao mais eficientes na presta9ao 

de cuidados e que o proprio modelo de gestao e remunera9ao potencia essa eficiencia. 

Esta analise sofre, no entanto, de algumas limita9oes. Em primeiro lugar, como 

qualquer avalia9ao de eficiencia, s6 e vatida para as unidades incluidas. Assim, como s6 

foram utilizados dados da regiao de Lisboa e Vale do Tejo, seria importante tentar 

alargar a analise as outras regioes do pais (nomeadamente a regiao Norte, onde a adesao 

dos profissionais as Unidades de Saude Familiar foi mais significativa). 

Por outro lado, a analise cinge-se a eficiencia na presta9aO de cuidados, nao 

avaliando a eficiencia na obten9ao de ganhos em saude. Supoe-se que a urn aumento 

dos cuidados prestados corresponde urn aumento dos ganhos em saude, mas 

desconhecem-se mais caracteristicas desta rela9ao. Consequentemente, tambem se 

desconhece qual a rela9ao de magnitude entre o aumento de custos totais associado as 

USF e os eventuais ganhos em saude que estas proporcionam. 

Urn aspeto que nao pode ser convenientemente analisado foi a redu9ao da 

despesa com medicamentos. De fato, uma sugestao de trabalho futuro consiste na 

realiza9ao de uma analise das diferen9as entre o padrao de prescri9ao das USF e das 

UCSP. S6 ap6s tal analise ser realizada sera possivel determinar sea redu9ao da despesa 

em medicamentos associada as USF podera ter impacto negativo sobre a saude. 
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-~--------'"------------------------

A analise do impacto or9amental das USF e realizada considerando apenas o 

impacto destas na massa salarial e na redu9ao da despesa em medicamentos e em 

MCDT. No entanto, uma 6bvia consequencia da maior acessibilidade aos cuidados 

primaries prestados pelas USF e a redu9ao do consume de urgencias hospitalares. Alias, 

este tambem era urn dos objetivos da reforma. Assim, seria relevante incluir estas 

poupan9as na analise de impacto or9amental apresentada. 

Realce-se que tal tambem se podera aplicar aos pr6prios intemamentos 

hospitalares por doen9as evitaveis. No entanto, a rela9ao entre a melhoria da 

continuidade dos cuidados primaries prestados e a diminui9ao de intemamento tendera 

a ser mais desfasada temporalmente. Ja a rela9ao com os cuidados continuados parece 

menos clara, ate pela cria9ao de novas unidades especificamente dirigidas a este tipo de 

cuidados. 
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