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1 - lntrodu~ao 

Desde o inicio da decada de 70 que as despesas com a saude nao tem 
parado de crescer nos pafses da OCDE, em particular os custos hospitalares. 
0 peso da despesa com a saude no PIB, entre 1975 e 1995, passou de 6,2% 
para 8,1 %, nos paises da OCDE, e de 5,6% para 8,2%, em Portugal, o que 
corresponde a um crescimento de 31% e 46%, respectivamente (OCDE, 1998). 
0 crescimento das despesas com os hospitais foi ainda mais acentuado. Em 
Portugal,. as gastos com os hospitais passaram de 1,7% do PIS, em 1985, para 
2,6%, em 1995, o que representa um aumento de 53%. No entanto, esta 
percentagem e inferior a media dos paises da OCDE: 3,5%, em 1995. Em 1991, 
as despesas com os hospitais publicos representavam 49% do total das 
despesas do Servir;:o Nacional de Saude (SNS), passando para 53%, em 1995. 

Este crescimento sistematico das despesas com a saude e hospitais desviou 
a atenr;:ao dos analistas da necessidade de captar;:ao de recursos para o sector, 
para a centrar na questao da sua afectar;:ao eficiente. Par isso, nestas ultimas 
tres decadas, tem-se assistido a um crescenta interesse pelo estudo da produr;:ao 
e dos custos dos hospitais. 

0 sector da saude em Portugal caracteriza-se pela sua baixa eficiencia 
relativa (OCDE, 1998, p. 59). Com as obrigar;:6es orr;:amentais assumidas no 
ambito da Uniao Econ6mica e Monetaria e com o aumento da carga fiscal no 
PIS verificada durante os ultimos anos, Portugal necessita de tamar medidas 
discricionarias ao nivel da despesa corrente primaria. lsso implica efectuar 
reformas fundamentais e dificeis na area da saude. 

Nos ultimos anos, Portugal tem alterado substancialmente a sua rede 
hospitalar publica, quer substituindo antigas unidades par outras novas e de 
maior dimensao, quer aumentando o numero de unidades, construindo alguns 
hospitais de raiz. E a nivel distrital, portanto, nos hospitais de media dimensao, 
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que esta polftica tem maior incidencia. A procura da melhoria da eficiencia dos 
hospitais obriga a colocar a questao de saber se o decisor politico devera optar 
par uma polftica de construt;:ao de uma rede nacional de pequenos hospitais, 
disperses regionalmente, ou par uma polftica de grandes hospitais, em muito 
menor numero e com areas de influencia muito mais alargadas. Outra questao 
que se levanta e saber se deveria optar-se por uma rede hospitalar de unidades 
especializadas ou por hospitais com grande diversificat;:ao de servi<;:os. 

Muitos pafses europeus, ao contrario de Portugal, tem seguido uma polftica 
de redu<;:ao do numero de camas e de encerramento de hospitais (Abel-Smith, 
1996). 0 facto de Portugal dispor de apenas 4,3 camas por 1000 habitantes, 
em 1995, valor muito inferior ao apresentado pelos outros pafses europeus, pode 
justificar esta diferent;:a de polfticas. 

Com o presente estudo, pretendemos encontrar resposta para algumas 
destas quest6es. Na primeira parte, iremos justificar a metodologia adoptada 
para estudar as relat;:6es de custo de produt;:ao dos servit;:os hospitalares. No 
seguimento do trabalho de Caves et a/. (1980) sabre as formas funcionais 
flexfveis de funt;:6es de custo, iremos utilizar a funt;:ao de custo multiproduto 
transcendental logarftmica (translog). A escolha das variaveis, para alem de 
considerat;:6es te6ricas, viu-se sujeita a disponibilidade dos dados oferecidos 
pelos relat6rios e contas do SNS. Na especifica<;:ao da funt;:ao de custo, optamos 
par uma funt;:ao de custo variavel em que existe a influencia de um factor fixo 
de dimensao. Na segunda parte, ap6s a estimat;:ao da funt;:ao de custo, utilizando 
dados em paine! de 82 hospitais para o perfodo de 1991-1995, analisaremos 
as economias de escala e de gama. Os resultados alcant;:ados indicam que o 
hospital media esta a operar na zona de economias de escala crescentes no 
curta prazo e decrescentes no Iongo prazo. A redu<;:ao do numero de 
internamentos e o aumento dos servit;:os de urgencias e consultas traduzir-se
-iam em ganhos. Os hospitais tem poupant;:as substanciais de custos ao 
produzirem em conjunto os seus diferentes servit;:os. 

2 - Metodologia 

2.1 - 0 modelo base 

Os modelos econ6micos utilizados nos diferentes estudos dos hospitais 
consideram a utiliza<;:ao de multifactores para produzir multiprodutos: 

F(y,x)=O (1) 

onde y representa o vector de dimensao m dos nfveis maximos de produ<;:ao, 
x o vector de dimensao n da quantidade de factores consumidos e F a funt;:ao 
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de transformac;;ao que descreve a tecnologia eficiente de produc;;ao de servic;;os 
hospitalares. Se a func;;ao F tor continua, nao decrescente e quase-c6ncava, 
Diewert (1982) demonstra que as caracterfsticas economicamente relevantes da 
tecnologia sao retidas pela func;;ao de custo dual: 

C= C(y,w) (2) 

onde w representa o vector de dimensao n de prec;;os dos factores e C os custos 
de produc;;ao dos servic;;os hospitalares. A func;;ao de custo decorre do pressuposto 
de que os hospitais minimizam os custos, conhecida a tecnologia, o prec;;o dos 
factores e o nfvel de produc;;ao: 

C(y,w) = min{wTx: F(y,x) = 0} 
X 

(3) 

Apesar dos hospitais publicos serem instituic;;6es sem fins lucrativos, nao 
maximizando, portanto, o lucre, parece-nos razoavel aceitar a hip6tese de que 
as administrac;;6es hospitalares procuram minimizar os custos, afectando os 
recursos de modo a maximizar a produc;;ao, para um dado orc;;amento (Conrad 
e Strauss, 1983, e Scuffham et a/., 1996). 

Para que (2) seja uma representac;;ao teoricamente valida da func;;ao de custo, 
C devera ser: uma func;;ao nao negativa; homogenea de grau 1 , nao decrescente, 
c6ncava e continua relativamente a w; e nao decrescente e continua em relac;;ao 
a y (Diewert, 1982). A teoria da dualidade assegura que a tecnologia pode ser 
estudada quer atraves da func;;ao de transformac;;ao primal quer atraves da func;;ao 
de custo dual, pois ambas fornecem a mesma informac;;ao econ6mica acerca da 
tecnologia que se pretende descrever. Nos diferentes estudos sobre os servic;;os 
hospitalares, a utilizac;;ao da func;;ao de custo e preponderante. 

Ao optar-se por estimar uma unica func;;ao de custo, e necessaria tomarem
-se algumas precauc;;oes quanta a eventual aplicabilidade da hip6tese de a 
tecnologia ser a mesma nos grandes e pequenos hospitais. Nas estimac;;oes da 
func;;ao de custo da banca <<e comum pressupor que a tecnologia pode sofrer 
variac;;oes em torno do numero de balc6es do banco. Assim, e comum permitir 
a interacc;;ao entre vectores de outputs e prec;;os com aquela variavel>> (Pinho, 
1995, p. 5). lremos super que a tecnologia pode sofrer variac;;oes em torno de 
um factor fixo, indicador da dimensao do hospital, rescrevendo-se (2): 

C= C(y,w,k) (4) 

onde k e o parametro indicador de dimensao. Vita (1990) e Scuffham et a/. 
(1996), na estimac;;ao da func;;ao de custo variavel dos hospitais, tambem 
consideram a existencia de um factor fixo. 

275 



Esruoos DE EcoNOMJA, VOL. XIX, N. 0 3, VERAO 1999 

2.2 - Definit;:ao de produt;:ao de servit;:os hospitalares 

Em qualquer industria, a analise empfrica do comportamento dos custos 
debate-se com o problema da defini<;:ao da produ<;:ao e, neste aspecto, os 
servi<;:os hospitalares nao fogem a regra. 0 hospital e uma empresa multiproduto 
que produz, em diferentes quantidades, ensino, investiga<;:ao, servi<;:os 
comunitarios, tratamento de doentes externos e tratamento de doentes em regime 
de internamento. A sua actividade primordial e, _no entanto, esta ultima e e ela 
que os distigue de outras institui<;:6es de saude, ja que o internamento s6 e 
possfvel em hospitais. 

A unidade de medida de produgao de servi<;:os de internamento hospitalar 
mais utilizada e o numero de casas tratados, traduzidos em termos de numero 
de doentes admitidos ou safdos (Lave e Lave, 1970, e Butler, 1_995}. 0 custo 
total de um hospital ( CT) e entao dado pelo prod uta do custo media par caso 
( CMC) e o_ numero de casas tratados (n): CT = CMC x n. Como exemplo desta 
abordagem, podemos citar Fournier e Mitchell (1992}, que, no estudo dos custos 
dos hospitais da Florida (EUA), utilizam como output o nuniero de admissoes. 
A utiliza<;:ao desta unidade apresenta, no entanto, o problema de nao reter o . 
tipo e a qualidade dos tratamentos. Ha doen<;:as que requerem um internamento 
mais prolongado do que outras. Mesrrio para tratamentos identicos, a polftica 
de internamento e diferente entre hospitais. Par exemplo, alguns dao- alta aos 
doentes no fim-de~semana, readmitinc!o-os no infcio da semana seguinte. Assim, 
o custo media par caso pode variar em fun<;:~o de outros factores para alem do 
numero de casas. 

Em alternativa a utiHza<;:ao do numero de casas tratados, tem sido proposta 
a utiliza<;:ao do numero _de dias de internamento. Assim, o custo total de um 
hospital e dado pelo produto do custo media par dia (CMD) e o numero de 
dias de internamento (d): CT = CMO x fl. Como exemplo, podemos referir Cawing 
e Holtmann (1983) e Conrad e Strauss (1983} que,· na estima<;:ao dos custos 
dos hospitais de Nova lorque (EUA) e da Carolina do Norte (EUA), respec
tivamente, utilizam esta unidade de output. 0 inconveniente desta unidade 
prende-se com o facto de a sua· utiliza<;:ao isolada, muitas vezes, nao reflectir 
nos custos o efeito de um aumento do numero de casas tratados. Um hospital 
pode apresentar um aumento do· total de dias de internamento, incrementando 
o numero de casas _tratados e mantendo constante a de mora media do interna
mento (OM) ou incrementando a demora media e mantendo constante o numero 
de casas. Os primeiros dias de internamento sao rilais dispendiosos do que os 
ultimos, da~o que e nos primeiros dias que o doente utiliza os diversos meios 
de diagn6stico, a cirurgia e os cuidados intensives. Nos ultimos dias, na maior 
parte das vezes, o doente incorre somente em despesas do tipo «hot~l>> 

(Scuffham et a/., 1996}. Assim, nao e indiferente em termos de custos, a forma 
como se processa o aumento dos dias de internamento. 
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Mais recentemente, para representar a produvao dos servi9os de inter
namento, tem sido proposta a utilizavao conjunta do numero de casas tratados 
e a demora media dos internamentos. Atendendo a que a demora media cor
responde a divisao do numero de dias de internamento pelo numero de casas 
(OM= din), podemos dizer que o custo total e igual ao produto do custo 
media por dia, pela def!lora media e pelo numero de casas tratados: 
CT = CMD x OMx n. Como exemplo desta abordagem, podemos citar Vita (1990) 
que, na analise dos custos dos hospitais de California (EUA), utili:ia como outputs 
o numero de doentes safdos e a demora media, e Scuffham et a/. (1996), que 
no estudo dos hospitais publicos da Nova Zelandia utilizam o numero de 
admissoes e a demora media. Serao estas as unidades que iremos utilizar. 

A unidade de produyao de tratamento de doentes externos mais utilizada 
e o numero de consultas e urgencias. A tftulo de exemplo, podemos referir Vita 
(1990) e Fournier e Mitchell (1992), que utilizam simultaneamente o numero de 
consultas e o numero de urgencias, Cowing e Holtmann (1983), que utilizam o 
numero de urgencias, e Scuffham et a/. (1996), que utilizam o numero de con
sultas. No nosso trabalho, iremos tambem usar o numero de consultas e o 
numero de urgencias. 

2.3- Dados 

Os dados sabre o funcionamento dos hospitais publicos portugueses foram 
recolhidos nos relat6rios e contas do Servi9o Nacional de Saude (SNS), 
publicados pelo Institute de Gestae Informatica e Financeira da Saude (IGIF), 
para o perfodo entre 1991 e 1995. Abrangem 82 hospitais gerais, centrais e 
distritais. Nao se inclufram os hospitais especializados, dado pretendermos uma 
amostra, a partida, mais uniforme. 

No que se refere a produvao de servi9os de internamento, os relat6rios 
contem o numero de doentes safdos e a demora media em dias. Estes valores 
agregados nao permitem, porem, obter a quantidade e qualidade dos servi9os 
necessaries ao tratamento dos diferentes tipos de patologias dos doentes. Para 
corrigir esta unidade, deveriam ser utilizados valores por grupos de diagn6stico 
homogeneos (GDH), procedimento que, infelizmente, nao e possfvel adoptar a 
partir dos dados publicados nos relat6rios e contas do SNS. A utilizavao do 
fndice case-mix constitui uma alternativa aceitavel. 0 fndice case-mix calculado 
pelo IGIF reflecte a posi98.0 relativa de um hospital face aos restantes, em termos 
da sua maier ou menor proporvao de doentes tratados nas diferentes patologias, 
consumidoras diferenciadas de recursos. 

lremos utilizar como variavel dependents o custo variavel total, que 
compreende o total de custos anuais dos hospitais, excepto os de imobilizado, 
ou seja, as despesas efectuadas em compras, fornecimentos e servi9os, 
subcontratavao, despesas com o pessoal e outras despesas que nao de 
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imobilizado. Este valor esta expresso a pregos de 1991 e foi deflacionado pelo 
deflator do PIB (1). 

Como podemos verificar no grafico 1, 61% da despesa media anual dos 
hospitais referem-~e a despesas com o pessoal. 0 IGIF nao publica a desa
gregagao desta rubrica em diferentes grupos profissionais em alguns dos anos 
em analise. Ainda assim, testamos a utilizagao desagregada dos custos com o 
pessoal para os tres unicos ancrs disponfveis, mas a presenga de multico
-linearidade impediu-nos de prosseguir com esta hip6tese (2). Assim, optamos 
por subdividir os inputs entre custos com o pessoal e outros custos (3). 

Supusemos que o prego do factor trabalho e identico a nfvel na:cional, dado 
que todas as remunerag6es sao fixadas por uma tabela salarial comum a todos 
os hospitais. Como proxy do prego do trabalho utilizou-se a remuneragao horaria 
do pessoal medico referente ao fndice 1 00. Os aumentos salari.ais de 1991 a 
1995 foram iguais para todos os grupos profissionais. 

0 prego de outros factores refere-se ao prego ponderado de uma enorme 
diversidade de inputs. Assumindo que este cabaz de bens e servigos segue 
um movimento de pregos identico ao da produgao da economia, podemos utilizar 
o deflator do PIB para indicador do seu prego. 

Como variavel de dimensao dos hospitais, retivemos o numero de camas 
disponfveis, um procedirilento tambem- utilizado por Vita (1990) e Scuff ham et 
a!. (1996). 

0 quadro n.Q 1 contem a sfntese_da identificagao e descri.gao das variaveis. 
Os hospitais publicos gerais estao dividic!os em tres tipos: centrais, distritais 

e distritais de n·fvel 1 (correntemente designados por hospitais de nfvel 1 ). Como 
podemos verificar pelos~valores apresentados no quadro n.Q 2, a sua dimensao 
e muito diferente. 0s h_ospitais centrais, em menor numero, apresentam uma 
dimensao media e nfveis de produgao media muito superiores aos dos hospitais 
distritais. 

No quadro n.Q 3, apresenta-se a descrigao esfatfstica das variaveis, para 
uma amostra de 82 indivfduos ao Iongo de cinco perfodos consecutivos. Quer 
o custo variavel quer os outputs apresentam um desvio padrao muito elevado 
relativamente- a rnedia. Este facto reflecte a grande diferenga de dimensao entre 
os hospitais. 0 custo variavel mais baixo que se observou foi de 223 ooo cantos 

(') 0 deflator do PIS .foi calculado com base nos valores publicados pelo mE (Contas Na
cionais). Foi realizado urn teste de sensibilidade a.· actualizagao dos valores com o IPC da saude, 
concluindo-se que nao ha diferengas significativas, pelo que optamos pela utiliza~;:ao do deflator 
do PIS. Barros e Sena (1998) utilizaram o IPC com habitagao, tendo testado ainda o IPC sem 
habitagao e o IPC da saude, concluindo que nao ha diferengas relevantes. 

(2) Uma das consequencias da nao desagregagao das despesas com o pessoal e a nao 
obtengao das elasticidades de substituigao dos diferentes.grupos· profissionais. Para uma anatise 
sabre a eficiencia de afectagao de recursos,·v. Paiva (1993). · 

(') A presenga de multico-linearidade impediu-nos tambem de desagregar os outros custos. 
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e o mais elevado de 20 590 mil cantos. 0 numero medio de doentes safdos foi 
de 8615, o que representa uma media de 32,6 doentes por cama. A dimensao 
media do hospital portugues e de 264 camas, existindo, no entanto, uma grande 
diferen<;:a entre o maior hospital e o menor, respectivamente com 1703 e 36 
camas, A de mora media do internamento mais elevada e de 22,1 dias e a mais 
baixa de 3,6 dias, com uma media de 8 dias, verificando-se, assim, uma grande 
diferenga na polftica de internamento entre hospitais. As despesas com o pessoal 
representam, em media, 61,4% dos custos, para um ma><:imo de 75,1% e um 
mfnimo de 39,2%. 

0 quadro n.Q 4 contem os valores medias das variaveis para os anos de 
1991 e 1995 e respectivas taxas de crescimento. 0 custo variavel total, entre 
1991 e 1995, cresceu 22,5%. 0 numero de casas tratados aumentou 13,8% e 
a demora media dos internamentos foi reduzida em 11 ,3%. 0 numero de con
sultas aumentou 51 ,2% e o numero de urgencias diminuiu 12,4%. 0 pre<;:o 
relativo do factor trabalho diminuiu 7,0%, originando, consequentemente, uma 
redu<;:ao de 12,7% do peso das despesas com o pessoal. 

2.4- Especificagao Cia fungao de custo 

A aplica<;:ao empfrica da fun<;:ao de custo (4) requer a modeliza<;:ao da 
tecnologia atraves de uma forma funcional que seja homogenea linear nos pre<;:os 
dos factores para todos os nfveis de pre<;:os e produtos, parcimoniosa no numero 
de paramet_ros, que contenha no domfniq permissfvel o nfvel 0 de produto e 
que possibilite economias e deseconomias de escala e de gama (Caves et a/., 
1980). A fun<;:ao de custo multiproduto transcendental logarftmica (translog) 

obseNa os requisites anteriores, excepto o de nao admitir o valor 0 para um 
ou mais · produtos, dado que o logaritmo natural de 0 e indefinido. Para 
ultrapassar este problema, Caves et a/. (1980) prop6em a substitui<;:ao da metrica 
de In y, pela metrica proposta por Box e Cox (1964) (4

). Por seu lado, Cowing 
e Holtmann (1 ~83), Akridge e Hertel (1986), Rebelo (1992) e Given (1996) 
prop6em a sub?titui<;:ao dos nfveis nulos de produ<;:ao por uma constante arbitraria 
proxima de o. 

A fun<;:ao translog e uma das fun<;:6es de custo mais utilizadas na analise 
da tecnologia das mais diversas industrias (5). Em Portugal nao se conhecem 

{4) A transformagao Box-Cox e dada por: f(Y;) =(I;'- 1 )lA, <=A,"" 0 /\In A,<= A1 = 0 e implica a 
estimagao de urn parametro A1 para cada urn dos outputs. Para valores de A1 muito pr6ximos de 
0, a metrica de Box-Cox aproxima-se da do logaritmo natural, porque limA,(y0- 1 )lA, =In r,. 

(5) No sector da saude, Conrad e Strauss (1983), Cowing e Holtmann (1983), Vita {1990), 
Fournier e Mitchell (1992), Dor e Farley (1996), Giv~n {1996), Scuffham et a/. (1996) e Wholey et 
a/. (1996) sao alguns dos investigadores que a utilizaram nos seus trabalhos. 
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aplicac;:oes desta func;:ao nos estudos sabre o sector hospitalar (6}, mas e esta 
forma funcional que iremos utilizar no nosso trabalho. 

A func;:ao de custo translog resulta de uma aproximac;:ao em serie de Taylor 
de segunda ordem da func;:ao (4), em torno de um ponto arbitrario, onde esta 
admite primeira e segunda derivadas contfnuas. No nosso caso, escreve-se: 

+ s11 In i In k + E 

onde Cv e o custo variavel total, Y; os outputs (OS, OM, CO e UR), wk o prec;:o 
dos inputs (WP e WO), i o fndice case-mix, k o factor fixo e t: o erro estocastico. 

86 a variavel UR e que apresenta valores nulos para 27 observac;:oes 
(6,6%}, por isso, optamos por substituf-los pela aproximac;:ao 0,1 (7). 

A func;:ao de custo translog requer a estimac;:ao de um largo numero de 
parametros para um pequeno numero de outputs e inputs. A func;:ao (5) e 
habitualmente estimada juntamente com as equac;:oes de proporc;:ao (shares), 
com o objectivo de obter estimadores mais eficientes. Utilizando o lema de 
Shephard e diferenciando (5) em ordem ao prec;:o de cada factor produtivo, 
obtemos, respectivamente, as equac;:oes de proporc;:ao: 

w.x. acv w atn Cv 2 4 
SHk=--=~=--= f3k+ Lf3k11nw,+ I:oik lny;+ (6) 

Cv aw. Cv aln w. 1=1 i=1 

+ vk1 In;+ Jlk1 In k+ t:k 

em que k = 1 ,2 e SHk representa a proporc;:ao do custo variavel despendida na 
compra do kesimo factor produtivo e t:k o termo de erro respectivo. 

Para que (5) seja uma func;:ao de custo, tem de verificar-se as propriedades 
definidas em 2.1, devendo, por isso, impor-se as restric;:oes de simetria nos 
parametros de 2.'! ordem: 

aij = Oj; V;,.i e f3k, = [3,k \1k,.,, onde i, j = 1, ... ,4 e k,l = 1,2 (7) 

{6) Paiva (1993) estimou a func;:ao Cobb-Douglas para o sistema hospitalar portugues. 
(?)Cowing e Holtmann (1983), Akridge e Hertel (1986) e Rebelo (1992) utilizaram o mesmo 

valor. Given (1996) utilizou 0,00001. 
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e a homogeneidade linear nos pregos dos factores: 

2 2 2 2 2 

Lf3k = 1, "Lf3k, = 0, L b;k= 0, L vk1 = 0, LJ.lk1 = 0, onde k= 1,2 e i = 1, ... , 4(8) 
k=1 1=1 k=1 k=1 k=1 

Esta ultima restrigao obriga a que um dos pregos dos factores seja tornado 
como numerario. No nosso caso, quer o custo total variavel quer o prego do 
factor trabalho foram expressos em relagao ao prego de outros factores. 

2.5- Economias de escala e de gama 

Para a empresa multiproduto, a medida local das economias de escala 
globais, MPSE (multiproduct scale economies), corresponde ao inverso da soma 
das elasticidades do custo relativamente aos produtos: 

MPSE= Cv(v, w) = 1 
4 4 (9) 
Ly,MC, L1J; 

1=1 1=1 

onde MC; = acv(y, w)I8Y; representa o custo marginal da produgao do iesimo 
produto e rJi a elasticidade do custo relativamente ao iesimo produto, com: 

()Cv(y,w) 
T/"= X 

I ()yi 

Y, ()In Cv(y,w) 4~ 2 
--= =a,+ £...a,1 In}}+ LD,klnwk+ 
Cv(y,w) ()lny, J=1 k=1 

(10) 

+ lf/;1 lni + cp;1 ink 

Os rendimentos a escala serao crescentes, constantes ou decrescentes, 
se MPSE tor maior, igual ou menor do que a. unidade, respectivamente. As 
economias de escala globais ilustram o comportamento dos custos variaveis 

quando a quantidade de todos os produtos varia na mesma proporgao. 
0 calculo .de (9) e feito no pressuposto de que o numero de camas 

permanece constante. Por vezes, para expandir o nfvel de actividade, os hos
pitais tem de aumentar a sua lotagao. Neste caso, Vita (1990) propoe a utilizagao 
do conceito de economias de escala aumentadas, AES (augmented economies 
of scale): 

AES = 1 - () In Cv(y, w, k)ld In k 
4 
Ll), 

1=1 

(11) 

onde a In Cv{y, w, k)l8 In k representa a elasticidade do custo variavel em 
relagao ao factor fixo, isto e, o impacte ~a variagao do factor fixo nos custos 
variaveis. 
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Na produ9ao multipla tambem e importante conhecerem-se as economias 
associadas a cada produto. As economias de escala especfficas, PSE, (product
-specific economies of scale), mostram como o custo total se altera caso aumente 
a produ9ao do iesimo produto, mantendo-se constante a produ9ao dos restan
tes. As PSE; sao medidas pela rela9ao entre o custo incremental media do iesimo 
produto, AIC; (average incremental costs), e custo marginal do iesimo produto: 

PSE = _A_JC_; = _[_cv(_y_, _w_) _-_C_v(_Y-_Y~_w_)_]ly_; 
I MC; MC; 

(12) 

em que Cv(y-y; , w) representa o custo suportado na produ9ao dos m produtos 
menos o iesimo. Conforme PSE; seja maior, igual ou menor que a unidade, os 
rendimentos associados a produ9ao do iesimo produto sao crescentes, cons
tantes ou decrescentes, respectivamente. 

Nas industrias multiproduto tambem poderao existir ganhos relacionados com 
a produ9ao simultanea de varios produtos. Existem economias de gama, EOS 
(economies of scope), sempre que o custo de produzir conjuntamente todos os 
produtos for menor do que o custo de produzir cada um deles em separado: 

4 
L, Cv(y, w) 

EOS = ...:...i =--'1'---
Cv(y, w) 

onde Cv(y; , w) representa o custo de produzir o iesimo produto. 

(13) 

As economias de gama de um produto especffico, EOS; (product-specific 
economies of scope), sao dadas por: 

EOS. = Cv(y;, w) + Cv (y- y, w) 
I (14) 

Cv(y, w) 

Se EOS for maior que 1, existem economias de gama, isto e, a exclusao 
de produtos da gama oferecida pela empresa leva a aumentos do custo media 
de produ9ao. 

2.6 - Metodo de estima~iio 

Para a estima9ao da fun9ao de custo utilizamos um cruzamento de informa-
96es cross~section com series temporais, numa pooling de cinco cortes hori
zontais de 82 hospitais referentes ao perfodo de 1991-1995 (410 observa96es). 

Os dados foram normalizados a volta da respectiva media, dividindo-se o 
valor observado de cada variavel pela media aritmetica respectiva, antes da 
transtorma9ao logarftmica. Assim, a tun9ao de custo pode ser entendida como 
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uma aproximagao local em serie de Taylor, na vizinhanga do vector unitario. 
Como o logaritmo natural de 1 e 0, simplifica-se um numero significative de 
calculos econ6micos no ponto medio. 

As equag6es (5) e (6) foram estimadas conjuntamente num sistema de 
equag6es. A introdugao das equag6es shares permite aumentar os graus de 
liberdade, obtendo-se, assim, estimadores mais eficientes. 

A soma das equag6es shares e igual a 1 e a soma dos seus erros igual 
a 0, originando uma matriz de variancias-covariancias indefinida. Como temos 
duas equag6es de proporgao, s6 uma e linearmente independente, obrigando a 
omitir a outra. Durante a estimagao, suprimimos a equagao referente aos outros 
factores, uma vez que o respective prego foi utilizado para normalizar o prego 
do factor trabalho. Os estimadores de maxima verosimilhanga sao invariantes 
num sistema de equag6es de regressao em que uma delas e eliminada. 

Na investigagao do comportamento dos termos de erro, conclufmos que 
era de aceitar as hip6teses de media 0, de simetria e de normalidade. Nao foi 
pesquisada a hip6tese dos termos de erro estarem autocorrelacionados, dado 
que as observag6es s6 dizem respeito a cinco perfodos. Questionamos a 
hip6tese de a variancia dos termos de erro ser constante, concluindo que o 
modelo e homoscedastico (8). Foi ainda analisada a hip6tese de os termos de 
erro poderem ser decompostos numa components que varia por indivfduo (J.t;) 
e numa outra puramente aleat6ria (v;1), isto e, E;r = J.l; + v;(! tendo sido aceite 
esta hip6tese (9). Em conformidade, procedeu-se a correcgao das variaveis, 
segundo a metodologia proposta por Hausman e Taylor (1981). 

Testamos a introdugao de diferentes variaveis dummy por grupos de indivf
duos e perfodo de tempo. A dummy para os hospitais com ensino univer
sitario (1°) revelou-se significativa, sendo, portanto, de aceitar a hip6tese de que 
a presenc;a de ensino universitario tende a aumentar os custos, para o mesmo 
nfvel de output. 

Dado que alguns parametres relacionados com a variavel dimensao nao 
se mostraram significativamente diferentes de 0, testamos a exclusao conjunta 
dos parametros de segunda ordem desta variavel. No entanto, quer a estatfstica 
F quer a de Wald, com significancia de 5%, levaram-nos a rejeitar o modelo 
restrito. 0 mesmo procedimento foi realizado para os parametres de segunda 
ordem da variavel case-mix, tendo sido tambem rejeitado o modelo restrito. 

Ao testarmos a concavidade da fungao de custo, verificamos que a fungao 
estimada nao era concava. Para que a fungao seja concava, e condigao 

(8 ) Conclusao tirada a partir do teste Goldfeld-Quandt. 
( 9 ) Conclusao tirada a partir de urn teste do tipo Chow, em que o modelo nao restrito inclui 

uma variavel dummy por indivfduo (Baltagi, 1995). 
('o) Consideram-se hospitais com ensino universitario os previstos no Decreta-Lei n.Q 311/ 

94, de 21 de Dezembro. 
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necessaria e suficiente que /31 (/31 - 1) + /311 ::;; 0 (Lau, 1986). Assim, impusemos 
esta restrigao na estimagao. 

0 sistema constitufdo pelas equag6es (5) e (6), impostas as restrig6es (7), 
(8) e de concavidade, foi estimado iterativamente, de acordo com a metodologia 
proposta par Vilares (1989) para estimag6es com p. tecnica SURE (sistema de 
equag6es de regressao aparentemente nao relacionadas) de Zellner (1962), para 
obtengao de estimadores iguais aos de maxima verosimilhanga, utilizando o 
software RATS. 

3 - Resultados empfricos e discussao 

3.1 - Consistencia te6rica da fun~ao de custo 

Os parametres estimados da tungao de custo translog e as respectivas 
estatfsticas t estao expostos no quadro n.9 5. 

As variaveis independentes explicam 93,5% da variagao da variavel 
dependente. Dos 37 estimadores, 18 (48,6%) sao significativos a 5% e 4 (10,8%) 

a 10%. Para os mesmos nfveis de significancia, Cowing e Holtmann (1983) 

obtem, respectivamente, 29,1% e 29,9%, Vita (1990), 34,7% e 12,2%, e 
Scuttham et a/. (1996), 30,9% e 7,3%. 

A normalizagao das variaveis permite obter directamente as elasticidades 
do custo em relagao aos produtos para a media aritmetica de cada produto, 
atraves dos parametres de primeira ordem de produgao (~). As quatro elastici
dades do custo-produto sao nao negativas. 

As elasticidades do custo relativamente aos pregos dos tactores, na media 
aritmetica, sao dadas pelos parametres de primeira ordem dos pregos dos 
tactores (f3k). Estes coeficientes sao iguais a proporgao dos tactores no custo 
variavel. A elasticidade do custo-prego do factor trabalho e de 0,615, ou seja, 
um au menta em 1% do seu prego, mantendo-se constantes as restantes varia
veis, origina um acrescimo do custo variavel de 0,615%. Como o somat6rio das 
elasticidades do custo-prego e igual a 1, ~ = 0,385. 

Dado que as elasticidades do custo-produto e do custo-prego sao nao 
negativas, podemos dizer que no ponto de aproximagao a tungao de custo 
variavel estimada e mon6tona crescente nos pregos dos factores produtivos e 
nos nfveis de produgao. 

A tungao de custo e sempre nao negativa para qualquer valor da cons
tante (ea0 ;::: 0). 

A homogeneidade linear em pregos dos tactores e a condigao de conca
vidade foram impostas na estimagao, pelo que se consideram satisfeitas. 

Assim, a fungao translog estimada, no ponto de aproximagao, verifica as 
propriedades necessarias para ser considerada uma representagao teoricamente 
valida da fungao de custo. 
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Para testarmos a adequac;:ao da func;:ao de custo estimada a tecnologia de 
produc;:ao de servic;:os hospitalares, realizamos ainda testes de Wald para as 
restric;:6es estruturais de disjunc;:ao da produc;:ao, separabilidade dos factores 
produtivos e produtos, e economias de escala constantes. A disjunc;:ao na 
produc;:ao permite transformar a func;:ao de custo numa soma de func;:6es de custo 

individuais, C = Li ci (yi' w, k), nao existindo, portanto, economias de gama. 

A separabilidade dos factores produtivos e produtos permite transformar a func;:ao 
de custo numa func;:ao em que os produtos individuais sao agregados numa 
(mica variavel, C = C [f (y), w, k], nao podendo, portanto, investigar-se a 
existencia de economias de escala especfficas. Como se verifica da analise dos 
resultados do quadro n.Q 6, as tres restric;:oes estruturais sao rejeitadas, ao nfvel 
de significancia de 1%, concluindo-se que nenhuma delas constitui uma 
representac;:ao valida da tecnologia de produc;:ao dos servic;:os hospitalares, 
podendo calcular-se a partir da func;:ao de custo estimada os indicadores de 
economias de escala e de gama. 

3.2 - Analise das economias de escala e de gama 

Na analise das economias de escala e de gama consideraram-se, para alem 
do hospital medic, dais grupos de hospitais: um baseado na tipologia (hospitais 
centrais, distritais e de nfvel 1) e outre baseado na dimensao que, tomando por 
criteria a lotac;:ao, inclui o que designarmos por grandes hospitais, pequenos 
hospitais e hospitais intermedios, ou seja, 16 grandes hospitais (20% da 
amostra), 16 pequenos hospitais e 50 hospitais intermedios. Se tivermos em 
conta os valores do quadro n.Q 2, esta segunda classificac;:ao nao se traduzira 
em resultados muito diferentes da primeira, podendo, no entanto, ajudar a cla
rificar a analise. Dos 16 maiores hospitais, 72,5% sao hospitais centrais. 

Os valores das economias de escala e de gama, para cada grupo, foram 
calculados com base nos coeficientes estimados e no ponto de aproximac;:ao a 
media aritmetica respectiva. 

Para o calculo das economias de escala especfficas e das economias de 
gama globais e especfficas, e necessaria determinar o custo variavel para nfveis 
nulos de produc;:ao de um ou mais produtos, o que no caso da func;:ao translog 

e impossfvel. Para ultrapassar este problema, tal como Akridge (1986), utilizamos, 
como aproximagao para os nfveis nulos de produc;:ao, 10% da respectiva media 
aritmetica. 

No calculo das economias de escala globais consideramos que todos os 
aumentos de produc;:ao se devem a incrementos no numero de internamentos, 
consultas e urgencias, mantendo-se constants a demora media (Vita, 1990). 
Note-se que um aumento da produc;:ao de servic;:os de internamento pode reflectir
-se nas variaveis OS e OM, sendo que nao e plausfvel faze-lo recair sabre a 

285 



Esruoos DE EcoNoMIA, voL. XIX, N. o 3, VERAO 1999 

segunda. Como podemos verificar pela analise dos valores da primeira coluna 
do quadro n.Q 7, os hospitais distritais e de nfvel 1 estao a actuar na zona de 
economias de escala crescentes (MPSE > 1) e os hospitais centra is na de 
economias de escala decrescentes. Um aumento simultaneo de 1% na produgao 
dos tres produtos originara um acrescimo dos custos variaveis de 0,54% para 
os hospitais de nfvel 1, de 0,80% para os distritais e de 1,16% para as cen
trais. Comparando os valores obtidos pelos tres tipos de hospitais (centrais, 
distritais e de nfvel 1) com os dos tres grupos de hospitais (grandes, intermedios 
e pequenos), verificamos que sao muito similares, podendo-se concluir que o 
factor dimensao e preponderante. 

Analisando as economias de escala associadas a cada produto, isto e, o 
comportamento dos custos quando se incrementa a quantidade produzida de 
um produto, permanecendo constants a dos restantes, verificamos que nos 
servigos de internamento existem economias de escala nos hospitais de nfvel 1 
e deseconomias de escala nos hospitais centrais e distritais (quadro n.Q 7). Nos 
servigos de ambulat6rio existem economias de escala, excepto nos servigos de 
consultas dos hospitais de nfvel 1 e dos pequenos pequenos. As economias 
de escala crescentes dos servigos de urgencias sao menores nos hospitais 
centrais. As deseconomias de escala da demora media e dos servigos de 
urgencias nos grandes hospitais podem encontrar justificagao no facto de este 
grupo de hospitais receber, a partida, os casas de maior complexidade clfnica 
e de custos unitarios mais elevados, muitos vezes transferidos dos hospitais de 
menor dimensao. 

Fournier e Mitchell (1992}, no estudo do hospital media da Florida, con
clufram pela existencia de economias de escala globais e economias especfficas 
associadas aos servigos de urgencias e consultas, um resultado similar ao do 
nosso hospital media. Tambem Cowing e Holtmann (1983} verificaram que o 
hospital media de Nova lorque possui economias de escala crescentes. Barros 
e Sena (1998}, na analise de tres hospitais distritais (Abrantes, Almada e Leiria), 
estimam deseconomias de escala (1 1}. 

Atendendo a especificagao da fungao que se adoptou, os resultados 
anteriores devem ser entendidos no pressuposto de que a lotagao permanece 
constants. 0 quadro n.Q 8 da-nos os valores das economias de escala aumen
tadas, isto e, as economias geradas pela variagao simultanea da actividade 
produtiva e da lotagao. Excepto as hospitais de nfvel 1 e pequenos hospitais, 
todos os outros apresentam deseconomias de escala. A interpretagao destes 

{11 ) Barros e Sena (1998) estimam a fungao de despesas de exploragao dos hospitais rela
tivamente a um indicador agregado de output (doentes safdos ajustados), nao utilizando, portanto, 
uma forma funcional flexfvel e nao reconhecendo o papel dos pregos relatives dos factores pro
dutivos. Este procedimento ficou a dever-se ao numero reduzido de observa<;:6es de que dispu
nham. 
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resultados requer algum cuidado, dado que os hospitais podem nao estar a 
operar na sua via de expansao eficiente. Para obviar a esta questao, Vita {1990) 
prop6e a avaliac;:ao das elasticidade das economias de escala relativamente ao 
factor fixo, diferenciando (11) em ordem a In k 

a Ink 

i1 2 In Cv ± a In Cv ( 1 a In Cv)f i1 2 In Cv 
i11nk 2 i=1 i11nyi +l- i11nk i=1 alnyii11rrk 

(i:,~)2 
li=1 i11nyi 

(15) 
aAES 

No ponto de aproximagao (15) assume o valor de -0,037, sugerindo que 
uma diminuigao da dimensao gera acrescimos de rendimentos. 

Portanto, para que os pequenos e medias hospitais sejam mais eficientes 
no curta prazo (1 2

), devem intensificar a utilizagao da capacidade instal ada, 
aumentando a produc;:ao e obtendo, assim, ganhos de escala. A este respeito, 
Abel-Smith {1996) sugere que o excesso de capacidade instalada e o 
responsavel pelos elevados custos dos hospitais, propondo o aumento da taxa 
de ocupagao, actualmente em cerca de 70%, para se poderem obter poupangas 
significativas de custos, mesmo que para isso seja necessaria encerrar hospitais. 
No Iongo prazo, os valores de AES sugerem que uma redugao da dimensao 
media permitira reduzir os custos. Para o hospital media da California, Vita {1990) 
tambem obtem deseconomias de escala no Iongo prazo. No estudo das econo
mias de escala globais do hospital media da Nova Zelandia, Scuffham et at. 
{1996) conclufram pela existencia de rendimentos crescentes no curta prazo e 
constantes no Iongo prazo. Os resultados de Vita {1990) e Scuffham et at. {1996) 
referem-se a hospitais medias de menor dimensao do que o nosso, respectiva
mente 7800 e 21 00 casas tratados e 180 e 125 camas. 

Dranove (1998) sugere que os hospitais apresentam economias de escala 
ate cerca das 280 camas. No nosso caso, a dimensao optima minima estimada 
e de 215 camas. Dos 82 hospitais estudados, 50 situam-se abaixo desta dimensao, 
ou seja, 61% da amostra, o que e significativo em termos de acrescimo de custos. 

A produgao conjunta dos servigos hospitalares gera fortes economias de 
gama em todos os hospitais (EOS > 1 ), como podemos verificar pela analise 
do quadro n.Q 9. Tambem a produgao conjunta de qualquer servigo especffico 
se apresenta mais economica do que a sua produc;:ao em estabelecimentos 
separados. A economicidade da produgao conjunta, quer do numero de interna
mentos, quer do numero de consultas, e maior nos grandes hospitais. 

Fournier e Mitchell (1992), com a produgao conjunta, tambem obtem pou
pangas significativas nos hospitais da Florida. Deduzem que os grandes hospitais 

(' 2) Normalmente a MPSE e interpretada como sendo uma medida de curto prazo, dado 
que admite urn factor fixo, e a AES uma medida ·de Iongo prazo. 
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oferecem maior escala de produgao e maior diversificagao de servigos, per
mitindo-lhes ser mais eficientes, o que, genericamente, os nossos resultados 
parecem confirmar. 

4 - Conclusoes 

Foi nosso objectivo, no presente trabalho, estudar as relagoes de custo de 
produgao dos hospitais publicos portugueses. Para isso, exploramos a utilizagao 
de uma forma flexfvel da fungao de custo multiproduto e multifactores produtivos: 
a fungao de custo translogarftmica. 

Com base nos resultados estimados, pu~emos verificar a existencia de 
economias de escala crescentes nos hospitais distritais e de nfvel 1, no curta 
prazo, pelo que, para aumentar a sua eficiencia, estes deverao aumentar a sua 
escala de produgao, em geral, e dos servigos de urgencias, em particular. Os 
hospitais centrais e distritais deverao aumentar os servigos de consultas e reduzir 
a demora media do internamento. Os resultados obtidos vao ao encontro das 
propostas de Abel-Smith (1996) relativamente ao aumento da taxa de ocupagao 
dos hospitais, atraves da concentragao da oferta de servigos, e a redugao do 

. numero de dias de internamento, responsaveis par grandes custos. 
Verificamos tambem que, no Iongo prazo, os medias e grandes hospitais 

estao a operar na zona de deseconomias de escala. A analise da elasticidade 
de escala em relagao ao factor fixo levou-nos a concluir que o hospital media 
nao se encontra na sua dimensao optima, devendo reduzir a sua lotagao para 
as 215 camas. 

Par fim, pudemos constatar a existencia de economias de gama globais e 
especfficas. Os hospitais publicos portugueses conseguem poupangas signifi
cativas com a produgao conjunta de servigos de internamento, consultas e 
urgencias. 

Considerando os valores obtidos para as economias de gama e de escala 
dos servigos de urgencias dos hospitais distritais e de nfvel 1, vemos que e 
mais econ6mico produzir em conjunto e que se deve apostar no aumento da 
produgao destes servigos nestas unidades hospitalares. De resto, parece-nos 
ser esta a opgao tomada em Portugal, pelo Ministerio da Saude, com a polftica 
descentralizagao dos servigos de urgencias. 0 encerramento dos servigos de 
urgencias em alguns hospitais nao parece ser recomendavel, tendo em conta 
os resultados obtidos. 

Do ponto de vista dos custos, os resultados do estudo levam-nos ainda a 
propor, como polftica hospitalar, a opgao par hospitais de media dimensao, com 
uma maior diversificagao de servigos. Uma opgao que tambem nos parece estar 
a ser seguida pelo Ministerio da Saude, com a substituigao de antigos hospitais 
par novas unidades de maior capacidade (traduzida no aumento da lotagao e 
na prestagao de servigos mais diferenciados) e de area de influencia mais 
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alargada. No entanto, para que esta polftica seja eficaz, e necessaria garantir o 
encerramento dos hospitais antigos que se encontrem na area de influencia das 
novas unidades, o que nem sempre se tem verificado (veja-se o caso dos 
hospitais de Cascais e de Sintra). 

Nome 

cv 

OS 
OM 
co 
UR 
WP 

wo 
CM 
K 

SHP 

SHO 

Central 

GRAFICO N.2 1 

Definil;:iio das variaveis 

Outras despesas 

Despesas com pessoal 
61% 

Compras 

QUADRO N.2 1 ' 

Definitriio das variaveis 

Gusto variavel total .............................. .. 

Doentes safdos .................................... .. 
De mora media ...................................... . 
Consultas .............................................. .. 
Urgencias .............................................. .. 
Prec;:o do trabalho ................................. . 

Prec;:o de outros facto res ...................... . 
fndice case-mix ..................................... . 
Lotac;:ao ................................................. .. 
Peso das despesas com o pessoal ... .. 

Peso das despesas com outros factores 

Total de custos anuais sem despesas de imo-
bilizado (em contos). 

Numero de doentes safdos anualmente. 
Durac;:ao media dos internamentos em dias. 
Numero de consultas· anuais. 
Numero de urgencias anuais. 
Remunerac;:ao hora do pessoal medico (em 

contos). 
Deflator do PIB (fndice base 1991 ). 
fndice case-mix. 
Numero total de camas disponfveis. 
Proporc;:ao das despesas com o pessoal no 

custo variavel. 
Proporc;:ao das despesas com outros factores 

no custo variavel. 

QUADRO N.22 

Dimensiio e produtriio media por tipo de hospital 

Media Media Media Media Media 
Tipo de hospital NUmero de doentes de demora de consultas de urgencias da lota9ao ·safdos media 

(a) ........................ 20 ·532,1 15 423,7 9,8 132 805,4 91 243,5 
Distrital .............................. 38 244,8 8 930,3 7,3 44 894,8 59 770,1 
Distrital de nfvel 1 ............ 24 76,7 2 549,5 7,9 
Media ................................ 82 264,3 8 614,8 8,1 

(a) No periodo de .. 1991-1992, o hospital de Braga estava incluido nos hospitais distritais. 
Fonte: IGIF. 

10 690,8 36 108,7 
55 896,7 60 367,7 
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QUADRO N.Q3 

Dados estatfsticos sobre os hospitais publicos 

Vari8.veis Media Desvio padr8.o Valor minima Valor maximo 

CV- custo variavel total ......... 2 913 353 3 802 929,6 223 446 20 590 160,2 
OS- doentes safdos ............... 8 614,8 8 157,3 588 43 951 
OM- demora media ................ 8,1 2,4 3,6 22,1 
CO- consultas ......................... 55 896,7 71 791,4 2 728 378 182 
UR- urgencias ......................... 60 367,7 48 945 0 261 967 
WP- pre go do trabalho .......... 1,628 0,045 1,578 1,697 
CM- fndice case-mix .............. 0,983 0,293 0,563 2,408 
K-lotagao ............................... 264,3 . 279,9 36 1 703 
SHP- peso das despesas com 

o pessoal ............................... 0,614 0,075 0,392 0,751 
SHO- peso das despesas com 

outros facto res ....................... 0,386 0,075 0,249 0,608 

Nota.- Os custos e os pregos dos factores estao expressos a pregos de 1991 (em contos). 
Fonte: IGIF. 

QUADRO N.Q4 

Evolu~ao dos hospitais publicos entre 1991 e 1995 

Variciveis 

CV- custo varia vel total ............................................... . 
OS- doentes safdos ..................................................... . 
OM- de mora media ..................................................... . 
CO- consultas .............................................................. . 
UR- urgencias .............................................................. . 
WP- pre go do trabalho ................................................ . 
K-lotagao ..................................................................... . 
SHP- peso das despesas com o pessoal ................. . 
SHO- peso das despesas com outros facto res ........ . 

Fonte: IGIF. 

1991 

2 581 036,9 
7 919,8 

8,7 
47 651,0 
64 086,0 

1,697 
262,3 

0,6575 
0,3425 

QUADRO N.Q5 

Coeficientes estimados e estatfstica t 

1995 

3161589 
9 014,3 

7,7 
72 048,5 
56 110,6 

1,578 
263,6 

0,574 0 
0,426 0 

Taxa 
de 

cresci
mento 

(percen· 
tagem) 

22,5 
13,8 

- 11,3 
51,2 

-12,4 
- 7,0 

0,5 
-12,7 

24,4 

Coeficiente Vari8.vel Coeficiente estimado .E.statistica t 

a
0 

Con stante ............................................................. . - 0,117 9 (*) - 4,130 
a, In y, ..................................................................... .. 0,356 0 (*) 3,484 

0,080 1 0,887 
0,306 2 (*) 9,046 
0,1876 (*) 7,294 

a
2 

In y
2 

...................................................................... . 

a3 In y
3 

...................................................................... . 

a4 In y4 ...................................................................... . 

{3, In w, ..................................................................... . 0,615 4 (*) 175,176 
-1.

1 
In i ....................................................................... .. 0,552 9 (*) 5,488 

0,248 2 (**) 2,425 
0,760 6 (**) 2,408 
0,1361 0,488 

p, Ink ....................................................................... . 
a, ('/2) ln2 Y, ............................................................. . 
a

12 
In y, In y

2 
............................................................. . 

0,283 (**) - 2,293 
0,061 (*) - 2,626 

a
13 

In y
1 

In y
3 

............................................................. . 

a
14 

In y
1 

In y4 ............................................................. . 
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Coeficien te Varia vel Coeficiente estimado Estatistica t 

('/2) ln2 y2 ............................................................ .. 
In y2 In y3 ............................................................ .. 

In y2 In y4 ............................................................. . 

('/2) ln2 y3 ............................................................. . 
In y3 In y4 ............................................................. . 

~:~:\ :~: ~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
('12) ln2 ; ............................................................... .. 
('/2) ln2 k ............................................................... . 
In y, In w, ............................................................ . 
In y2 In w, ............................................................ .. 
In y3 In w, ........................................................... .. 
In y4 In w, ............................................................ . 
In y, In i ............................................................... . 
In y2 In i .............................................................. .. 
In y

3 
In i ............................................................... . 

In y
4 

In i .............................................................. .. 
In y, Ink ............................................................. .. 
In y

2 
In k .............................................................. . 

In y
3 

In k ............................................................. .. 
In y4 In k .............................................................. . 
In w, In i .............................................................. . 
In w, Ink ............................................................ .. 
In i Ink ............................................................... .. 
HE ........................................................................ . 

• Parametro significative a 1% . 
.. Parametro significative a 5%. 
••· Parametro significative a 1 0%. 

0,036 6 
- 0,109 4 

0,001 5 
0,090 6 
0,025 4 
0,024 5 
0,236 2 

- 0,366 8 
0,1472 

- 0,131 3 
0,033 9 

- 0,013 7 
- 0,005 1 

0,738 8 
0,544 6 

- 0,031 3 
- 0,095 6 
- 0,437 1 
-0,1253 

0,171 1 
0,035 8 

- 0,371 3 
0,214 3 

- 0,560 0 
0,072 6 

FJ2 da fun9ao de custo variavel = 0,94. FJ2 da fun9ao share do factor trabalho = 0,99. 

QUADRO N.0 6 

Testes de Wald para as restri~oes estruturais 

Restri9ao 

Disjungao: a;; + api = 0, i ot- j A i, j = 1 , ... ,4 

Separabilidade: 8;, = 0, i = 1, ... ,4 

4 
Economias de escala constantes: .La; = 1 

I= 1 

4 4 4 4 

.Laij = .Laij = .L Laij = 0 
I= 1 j= 1 I= 1 j= 1 

4 4 4 

I;o;, = L'l';, = Di, = o 
i= 1 i= 1 i= 1 

Numero 
de 

restri96es 

6 

4 

7 

0,093 
0,926 
0,063 

(***) 1,663 
(***) 1,646 
(*) 6,267 
(*) 50,786 

0,573 
0,445 

(*) - 4,150 
0,991 
1,188 

(***)- 1,859 
(**) 1,982 

1,495 
0,235 

(*) - 3,047 
1,500 
0,395 
1,584 

(***) 1,780 
(*) - 8,187 
(*) 6,892 

1,481 
(*) 3,213 

Estatistica 
Nivel 

de 
de Wald significancia 

21,978 0,001 

60,337 0,000 

54,523 0,000 
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QUADRO N. 2 7 

Economias de escala globais e especificas 

Tipo/grupo de hospital MPSE PSE05 PSE0 M PSEco PSEuR 

Central ...................................................................... 0,863 0,826 0,863 2,176 
Distrital ...................................................................... 1,244 0,178 0,102 1,489 
Distrital de nivel 1 ··················································· 1,852 1,178 4,844 0,200 

Grandes haspitais .................................................... 0,873 0,785 0,008 2,981 
Haspitais intermedias ............................................... 1,260 0,233 1,848 1,189 
Pequenas haspitais .................................................. 2,160 0,342 5,407 0,036 

Media ........................................................................ 1,177 0,574 1,031 1,439 

QUADRO 8 

Economias de escala aumentadas 

Tipo de hospital AES Grupo de hospital 

Central .................................................. . 0,636 
0,936 
1,427 

Grandes haspitais ............................. . 
Distrital ................................................. . Haspitais intermedias ........................ . 
Distrital de nfvel 1 ............................... . Pequenas haspitais ........................... . 

Media..................................................... 0,885 

QUADRO N.2 9 

Economias de gama globais e especificas 

1,070 
1,124 
2,259 

0,312 
1,521 
2,477 

1,422 

AES 

0,635 
0,956 
1,670 

Tipo/grupo de hospital EOS EOS05 EOSoM EOSco EOSuR 

Central ······································································ 3,186 2,505 0,949 3,198 0,938 
Distrital ...................................................................... 3,384 2,771 1,385 2,660 1,409 
Distrital de nfvel 1 ··················································· 2,329 1,427 1,343 1,520 1,456 

Grandes haspitais .................................................... 6,794 6,050 1,187 6,543 1,070 
Haspitais intermedias ............................................... 2,439 1,843 1,223 1,959 1,270 
Pequenas haspi~ais .................................................. 2,396 1,424 1,388 1,523 1,473 

Media ........................................................................ 2,852 2,298 1,223 2,426 1,213 
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