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1 - lntrodu.;ao 

1.1 - Caracteristicas especificas do mercado de servit;:os de saude 

Sao bem conhecidas as raz6es que fazem do sector privado de saude 
um mercado com caracteristicas especiais. Arrow (1963), no seu classico artigo, 
sintetizava as particularidades dos servi9os de cuidados de saude no ambito 
da analise econ6mica, designadamente a natureza da procura, o comporta
mento dos medicos, as condi96es da oferta, as praticas aliadas ao pre9o e, 
com particular destaque, a incerteza. 

Uma extensa revisao de bibliografia sobre este tema e realizada por May
nard e Ludbrook (1982), que, a prop6sito da justificaQao econ6mica da inter
venQao do Governo, distinguem entre os problemas relatives a procura e os 
relacionados com a oferta. 

Culyer (1982) faz uma analise da imagem e da realidade do mercado de 
servi9os de saude, debatendo os principais argumentos contra e a favor da 
existencia de um sector privado de saude. 

Maynard e Williams (1984) caracterizam sistematicamente os sistemas de 
saude ideais e reais tanto do sector privado como do Servi9o Nacional de 
Saude, do ponte de vista da procura, da oferta, dos mecanismos de ajusta· 
mente e dos criterios de avalia9ao. 

Nao nos deteremos a descrever qualquer dos aspectos acima menciona· 
dos, que outros ja fizeram melhor noutro local, ate porque isso nao constitui 
o objective do presente artigo. lremos, no entanto, aprofundar um pouco mais 
a analise das varias facetas que a dicotomia privado versus publico pede assu
mir, na medida em que podera ser esclarecedora para a abordagem que se 
pretende fazer do sector privado de saude em Portugal. 

(*) Comunica<;:ao apresentada as VI Jornadas de Economia da Saude, Valencia, 28-30 de 
Maio de 1986. 

(* *) lnvestigadora destacada na disciplina de Economia da Saude da Escola Nacional de 
Saude Publica. 

(* • *) lnvestigadora da disciplina de Economia da Saude da Escola Nacional de Sat"1de Publica. 
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1.2 - Formas de intervenqio do Estado 

A intervenc;:ao do Estado na actividade socioecon6mica pode processar
·se essencialmente par tres formas: como prestador de servic;:os, atraves da 
concessao de subsfdios e como regulador da actividade. E, com efeito, esta 
a tripla actividade do Estado no caso do sector da saude, prestando servic;:os 
de saude atraves dos sistemas de cuidados primaries e diferenciados, subsi
diando os cuidados de saude atraves da sua prestac;:ao gratuita (ou quase) e 
regulando a quantidade, o prec;:o e a qualidade dos prestadores de cuidados 
de saude, por exemplo, atraves da exigencia de qualificac;:oes adequadas, 
segundo Le Grand e Robinson (1984) e West (1984). 

Sendo assim, a privatizac;:ao pode incidir em qualquer dos aspectos acima 
referidos. Em primeiro Iugar, hB. formas de privatizac;:ao que envolvem uma redu
c;:ao na prestac;:ao de servi<;:os pelo Estado, o que implica, no caso especffico 
do sector da saude, a expansao de servic;:os de saude prestados pelo sector 
privado em consequ€mcia do encerramento de alguns servic;:os do sector publico 
ou da reduc;:ao da sua oferta. A privatizac;:ao, por outro !ado, pode envolver uma 
reduc;:ao nos subsfdios do Estado, como, por exemplo, a introduc;:ao de encar
gos pela utilizac;:ao de servic;:os de saude (ou aumento dos ja existentes). A pri
vatizac;:ao pode ainda implicar uma redu<;:ao da regula<;ao feita pelo Estado, 
deixando este de desempenhar, no caso do sector da saude, uma func;:ao pri
mordial na exigencia da qualificac;:ao dos profissionais e ficando essa activi
dade mais a cargo das respectivas ordens e sindicatos. 

Sendo, para alem disso, diversos os esquemas de privatizac;:ao consoante 
o tipo de alternativas que propoe a intervenc;:ao estatal, parece sem sentido, 
como afirmaram Le Grand e Robinson (1984), argumentar em abstracto acerca 
das respectivas vantagens ou inconvenientes, na medida em que os argumen
tos variarao de acordo com o tipo de actividades privadas e estatais envolvidas. 

Deixando de lado a polemica sabre a eficiencia dos dois sistemas, 
propomo-nos, neste artigo, e para o caso concreto portugues, encontrar argu
mentos que nos demonstrem o papel que o sector privado esta a desempe
nhar do ponto de vista da justi<;a distributiva. 

Abordaremos de forma distinta os varios aspectos do sector privado de 
saude em Portugal: consideraremos, por um !ado, como e que a func;:ao do 
Estado como prestador de servic;:os (de internamento) e complementada pelo 
sector privado e qual o seu impacte sobre a equidade; analisaremos, ainda, 
qual o prec;:o para a equidade da nao intervenc;:ao do Estado em termos de 
condicionamento da oferta do sector privado (localizac;:ao de farmacias, de espe
cialistas de analises e radiodiagn6stico); finalmente, proporemos uma forma 
de redistribui<;:ao da despesa respeitante a transfer€mcias para o sector pri
vado que permita alcan<;ar uma maior justi<;a distributiva no sector da saude. 

2- Enquadramento do sector privado de saude 

E reduzida a informa<;ao disponfvel que permita caracterizar o sector pri
vado de saude em Portugal. Esta diz respeito a alguns agregados macroeco-
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n6micos recolhidos pelo Sistema Estatfstico Nacional, enquanto a informac;:ao 
mais detalhada sobre despesas de consume privado s6 s.e pode obter atraves 
de inqueritos por amostragem, como e o caso do lnquerito as Receitas e Des
pesas Familiares e do lnquerito Nacional de Saude, o primeiro apenas repre
sentative a nfvel nacional e o ultimo relative a area metropolitana de Lisboa. 

Com a pouca informac;:ao disponfvel, pode sinteticamente caracterizar-se 
o sector privado de saude como um sector em recuperac;:ao ap6s um perfodo 
de recessao, a volta de 197 4-1976: 

QUADRO N. 0 1 

Evolu~ao do sector privado de saude em Portugal 

Percentagem do PIB saude, sector privado, no PIB saude 
Percentagem da FBCF saude, sector privado, na FBCF 

saude .. . . . . . . ... . . . ' ..... 

Percentagem do consumo privado em saude em rela9ao 
ao total do consumo privado . . . ..... 

Percentagem do consumo privado em saude em rela9ao 
ao total do consumo em saude (colectivo + privado) 

Percentagem das transferencias para o sector privado no 
total das despesas do sector publico . 

Fontes: 

INE: Contas Nacionais. 
- : sem elementos. 

. . . . . . ' . 

1970 

41,7 

10,3 

- (a) 

-

25,6 

1975 1980 

24,2 36,6 

2,8 17,2 

3,8 (b) 4,4 

- 51,0 

30,6 (c) 30,3 

(') Sairrada. Mario- «EvoluQao do consumo privado em Portugal, 1960181», Economia e Socialismo, 66/67, 1985, 
pp. 69·78. 

(') INE, dados nao publicados. 
(') 1978. 

0 PIS originado no sector privado, que representava naquele perfodo 24% 
do PIS da saude, passou para 36% em 1980. Essa mesma tendencia se veri· 
fica no investimento em saude no sector privado, que representa, em 1980, 
17,2% do total do investimento em saude relativamente a 2,8% naquele 
perfodo. 

Tambem a importancia do consume privado de saude no consume final 
das famflias apresenta tendencia de crescimento, sendo de 3,8% em 1975 
(contra 5,3% em Espanha e 11,3% em Franc;:a) e tendo aumentado para 4,4% 
em 1980. Embora se possa considerar de diminuta importancia quando com
)arado com outros pafses, no entanto e significativa a sua importancia no total 
Jo consumo em saude, sendo de cerca de 50% em 1980. 
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Este facto traduz uma das caracteristicas do sector privado de saude por
tugues, que e o facto de este sector ser, relativamente ao sector publico, um 
importante prestador de servic;;os. A comprova-lo verifica-se que cerca de 30 % 
das despesas do SNS se destinam a transferencias para o sector privado (para 
medicamentos, analises e outros meios complementares de diagn6stico), sendo 
este ultimo financiado, em grande parte, pelo sector publico. Esta tendencia 
demonstra que, embora o Estado esteja a assumir uma parcela cada vez mais 
significativa das despesas com a saude, isso tem sido conseguido progressi
vamente, mais a custa de um pagamento de bens e servic;;os ao sector pri
vado do que por uma presta<;ao directa de servic;;os de saude. 

E perante este sector privado diminuto, mas com tendencia de recupera
<;ao, que se poe a interrogac;;ao que a seguir se desenvolve: como e que o 
impacte do sector privado se tem feito sentir na equidade em Portugal. Para 
esse efeito, iremos retomar esta questao no contexto de pafses que com ela 
se tem vindo recentemente a preocupar. 

3 - lmpacte do sector privado na equidade 

3.1 - Justifica~ti:io. Hipoteses de trabalho 

A influencia do sector privado na equidade nao tem ate aqui sido tomada 
em considera<;ao, possivelmente devido ao pequeno peso deste sector em par
ses em que tem sido relevantes os esfor<;os feitos no sentido do estudo e da 
aplicac;;ao concreta de uma polftica de equidade. 

Com efeito, quando o relat6rio RAWP (1975) foi publicado em lnglaterra, 
o tema do sector privado estava tao Ionge do pensamento de todos que o 
assunto nao chegou sequer a ser mencionado; apesar das grandes diferenc;;as 
regionais existentes na oferta de camas privadas para doentes agudos, o tama
nho relativo do sector privado era tao pequeno que nao foi considerado, 
segundo Ludbrook (1985). Esta autora levanta agora, dez anos ap6s a publica
<;ao do RAWP, a questao das implica<;oes de um sector privado crescente 
(embora represente 5% da despesa do SNS) para a satisfac;;ao dos objectives 
da equidade do SNS. A questao mais importante que se poe e, segundo ela, 
a de se saber se as actividades do sector privado sao um substitute para as 
actividades do SNS au uma adic;;ao a elas. Se a unica contribui<;ao feita pelo 
sector privado for o tratamento de casas que ficam abaixo do nfvel de neces
sidades satisfeitas pelo SNS, pode argumentar-se que o sector privado pede
ria continuar a ser ignorado no debate da equidade. Neste cenario, se os res
ponsaveis pela decisao insistirem em aumentar a equidade tanto atraves do 
sector publico como do privado, as unicas hip6teses de actuac;;ao seriam as 
de eliminar todo o tratamento privado au, em alternativa, aumentar o financia-
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menta do SNS, por forma que todas as oportunidades oferecidas pelo sector 
privado pudessem ser extensivas aqueles que dependam do sector publico. Um 
dilema mais serio, posto por esta autora, e quando diversos tipos de activida
des privadas em diferentes regi6es afectarem a oportunidade de acesso ao 
SNS de casos com necessidade semelhante. Se se mantiver o objective de 
igual oportunidade de acesso, a conclusao 16gica e a de que a distribui<;:ao 
de verbas pelas regi6es devera variar por forma a reflectir o impacte do sec
tor privado; contudo, pode levar a uma conclusao igualmente 16gica, mas menos 
confortavel, de que o crescimento do SNS deva ter em aten<;:ao o crescimento 
do sector privado. 

Uma vez levantado o tema, este nao podera voltar a ser ignorado e havera 
que encontrar hip6teses explicativas para a forma como se tern processado, 
ao Iongo do tempo, a distribuic;ao de recursos privados a nfvel regional, assim 
como qual tern sido o seu contribute para a compensac;ao ou agravamento 
das desigualdades. 

Varias hip6teses se podem levantar a este respeito. Maynard e Ludbrook 
(1982) indicam que a disponibilidade de camas hospitalares teve uma influen
cia determinante, mas nao unica, na distribuic;ao de especialistas pelo Pafs e 
mencionam, para alem disso, a oportunidade de pratica privada. Como e rete
ride por estes autores, citando um inquerito realizado antes da criac;ao do SNS 
ingles (citado em Eckstein, 1958), «O principal factor determinante nao e a exis
tencia de trabalho suficiente para manter ocupado um especialista, mas sim 
se existe suficiente pratica privada para que valha a pena a sua fixac;ao no 
local em causa». Foram, segundo estes autores, estes dais factores que influen
ciaram a distribui<;:ao do stock de medicos pelo Pais, que favoreceu, no caso 
ingles, o Sui em rela<;:ao ao Norte. 

Aaron (1980) salienta que as causas das desigualdades regionais na den
sidade dos medicos sao numerosas e as suas consequencias para o nfvel de 
saude nao sao totalmente claras; no entanto, e evidente a fun<;:ao reguladora 
desempenhada pelo Governo, que pode influenciar, a curta prazo, a oferta de 
diversos servic;os pelos medicos existentes, a localiza<;:ao dos medicos, o fluxo 
de novas medicos para as varias especialidades e, como consequencia, a oferta 
a Iongo prazo desses servic;os. 

Postos perante estas mesmas interroga<;:6es no que respeita ao sector 
privado de saude, no caso portugues, partimos das seguintes tres hip6teses, 
que se pretende comprovar ao Iongo da analise: 

- 0 sector privado de internamento hospitalar, Ionge de suprir o sec
tor publico neste domfnio, ainda agrava as desigualdades exis
tentes. 
A distribui<;:ao de camas do sector privado tera sido motivada prin
cipalmente pela oferta de medicos e, em menor grau, pela taxa 
de urbaniza<;:ao e pelo nfvel de rendimentos da populac;ao. 
0 nfvel de saude nao tera tido qualquer influencia na distribuic;ao 
daquele recurso; 
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- 0 nao exercicio da fum;:ao reguladora do Estado em termos de 
condicionamento da oferta do sector privado - farmacias e pres
tadores de saude- esta a ter um pre<;:o elevado em termos da 
equidade; 

- Existem formas alternativas de distribui<;:ao de recursos financei
ros em rela<;:ao a transferencias para o sector privado, para medi
camentos e meios complementares de diagn6stico, que permitem 
alcan<;:ar uma maior justi<;:a distributiva. 

3.2 - Equidade: lmpacte do sector privado de internamento hospitalar 

A primeira hip6tese de trabalho pretende avaliar se o sector privado de 
internamento hospitalar esta a suprir ou a agravar as desigualdades existen
tes no ambito do sector publico. 

A falta de equidade na interven<;:ao do sector publico neste domfnio podera 
ser medida pela distribui<;:ao distrital da despesa hospitalar, corrigida pela impu
ta<;:ao dos doentes assistidos em hospitais centrais aos respectivos distritos 
de origem: 

QUADRO N.o 2 

Distribuit;ao da despesa hospltalar uper capitan, corrigida - 1983 

Valores extremes 
Razao 

Coeficiente de Gini entre valores 
Milximo Mrnimo extremes 

0,166. 4,56 (Coimbra) 1, 7 4 (Viana do Castelo) 0,38 

0 coeficiente de Gini da distribui<;ao da despesa hospitalar per capita e 
relativamente baixo (a variar entre 0 e 1, sendo o valor 0 correspondente a 
igual distribui<;ao). Nao se deve, no entanto, esquecer que este coeficiente atri
bui maier peso aos distritos que se situam numa posi<;ao intermedia, pelo que 
convira igualmente analisar outras medidas de desigualdade (Atkinson, 1980). 

Com efeito, a razao entre valores extremos (a variar entre 0 e 1, sendo 
este ultimo correspondente a igual distribui<;:ao) evidencia uma distribui<;ao desi
gual, sendo o valor maximo correspondente ao distrito de Coimbra, apesar da 
correc<;:ao introduzida em rela<;:ao ao peso dos doentes provenientes de fora 
do distrito, pelo facto de se tratar de um distrito com uma elevada capita<;:ao 
de camas de hospital central, e o valor mfnimo ao distrito de Viana do Castelo. 

Ate que ponto estara o sector privado a suprir esta deficiente distribui
<;:ao do sector publico de internamento hospitalar? Na impossibilidade de conhe-
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cer a distribuic;:ao da despesa do sector privado de internamento hospitalar, 
comparou-se a distribuic;:ao de camas do sector publico com a do sector pri· 
vado: 

OUADRO N. 0 3 

Distribuic;ao de camas dos sectores publico e privado por 100 000 habitantes - 1983 

Valores extremos 

Coeficiente 
de Gini 

Maximo Minima 

CSPU. 0,176 6,02 (Coimbra) 1 ,02 (Leiria) 
CSPR. 0,559 2,16 (Viseu) (a) 0 
CSPUPR ..... 0,215 6,98 (Coimbra} 1,38 (Faro) 

Legenda: 

CSPU- camas do sector publico por 100 000 habitantes. 
CSPR - camas do sector privado por 100 000 habitantes. 

Razao 
entre va!ores 

extremes 

0,17 
0 
0,20 

CSPUPR- camas dos sectores publico e privado por 100 000 habitantes. 

(a) Com o valor 0 registam·se os distritos de Beja, Bragan9a. Evora e Guarda. 

A analise do coeficiente de Gini demonstra que se confirma a hip6tese 
de que o sector privado, no domfnio do internamento hospitalar, esta a agra
var, mais do que a corrigir, a desigualdade que se verifica na area do sector 
publico. Com efeito, o coeficiente de Gini relativo as camas dos sectores publico 
e privado e ainda superior ao relativo as camas do sector publico considera· 
das separadamente, o que demonstra a relativa concentrac;:ao das camas do 
sector privado, alias confirmada par um coeficiente de Gini de 0,559. 

Em termos de razao entre va/ores extremos, pode verificar-se que a con
siderac;:ao de camas do sector privado em conjunto com as do sector publico 
(0,20) nao vem praticamente alterar a distribuic;:ao, que continua a ser pouco 
equitativa, ja que o pequeno acrescimo verificado no valor mfnimo do indica
dar (que em vez de Leiria passa a ser Faro) e praticamente coberto pelo acres
cimo igualmente verificado no distrito de Coimbra, que continua a ser o dis
trite mais dotado. 

Este facto vem confirmado pela existencia de um coeficiente de correla
qao forte (0,675 38) entre a distribuic;:ao de camas do sector privado e publico,· 
o que demonstra que aquele, mais do que suprir este, tem uma func;:ao cumu
lativa. 

Que estara a motivar esta relativa concentrac;:ao da intervenc;:ao do sec· 
tor privado em relac;:ao a area de internamento hospitalar? 

A analise dos coeficientes de correlaqao do indicador camas do sector 
privado per capita com o total de medicos per capita (MED), com a percenta
gem de populac;:ao urbanizada (PURB), com o fndice de poder de compra (ICPR) 
e com a taxa de mortalidade padronizada (TMP) revela que a hip6tese inicial-
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mente pasta fica parcialmente comprovada. Com efeito, a hip6tese de partida 
estabelecia que a distribuictao de camas do sector privado estaria principal
mente associada a oferta de medicos e, em menor grau, com a taxa de urbani
zactao e com o nfvel de rendimento da populactao, e que o nfvel de saude nao 
teria tido qualquer influencia na distribuictao daquele recurso. Verifica-se agora 
que a distribui(fao de camas do sector privado esta fortemente correlacionada 
com o numero de medicos per capita e em menor grau com o fndice de poder 
de compra e com a populavao urbanizada; a TMP nao apresenta praticamente 
qualquer correlactao com o indicador em estudo. 

CSPR 
CSPU 

QUADRO N. 0 4 

Coeficientes de correla~io dos indicadores de internamento hospitalar 
com indicadores de oferta, de rendimento e de situa~ao de saude 

MED PURB \CPR TMP 

. . . . . . . . . ....... 0,85 775 0,38 768 0,47 857 0,16 587 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 0,72 938 0,17687 0,10 592 0,28 984 

A compara9ao dos coeficientes de correlac;;ao do indicador de interna
mento privado com o do sector publico demonstra que as camas do sector 
publico per capita se correlacionam, ao contrario das do sector privado, mais 
fortemente com a TMP, embora de forma nao significativa, e em muito menor 
grau com a percentagem de populaQao urbanizada e com o fndice de poder 
de compra. Este facto parece comprovar a existencia de uma tendencia dis
tinta na localizaQao das camas hospitalares do sector privado, particularmente 
influenciada pela oferta de medicos, mas tambem pelo nfvel de rendimentos 
da popula9ao e pela taxa de urbanizavao. 

3.3 - Equidade: 0 prec;o da nao intervenc;io do Estado 

Propomo-nos agora analisar qual o impacte que teria tido sabre a equi
dade o exercfcio da funQao reguladora do Estado na sua actuavao junto da 
distribuictao de prestadores ou de servi9os pelo Pals. 

Partiu-se da hip6tese de que a intervenvao par parte do Estado teria per
mitido obter ganhos em termos de uma maior equidade na distribui9ao da des
pesa per capita em medicamentos e meios complementares de diagn6stico 
(analises e raios X), sendo, assim, esses ganhos potenciais o preQo da nao 
interven9ao. Com esse objectivo procedemos a construvao do seguinte modelo. 

Ensaiou-se a regressao linear e logarftmica em relac;:ao as despesas reais 
em radiologia (GRRA), medicamentos (GAME) e analises (GRAN), per capita 
e seleccionaram-se, devido aos melhores resultados estatfsticos e a serem mais 
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defensaveis teoricamente, respectivamente, uma fun~tao /ogaritmica e duas 
linea res: 

GRRA(*) = -0,116 652 + 0,249 388 MRAD + 0,226 991 PURB-0, 130 758 7 TMP 
(0, 103 56) (2, 7939) (1 ,346 96) (- 0,089 268) 

A2 =0,56 Var Res=0,15 
F (k- 1, n - k) = 5,83 

GRME=0,67451 +0,04222 FC/A-0,0007334 TMP+0,013097 PURB-
(0,474) (1 ,9479) (- 0,20112) (1 ,6133) 

- 0,001 273 9 MED + 0,000 086 065 CSPU 
(- 1 '157 065) (0,652 065) 

R2 = 0,48 Var Res= 0,0037 
F (k- 1, n- k) = 2,50 

GRAN=0,25172+10,69225 MPCL+0,265703 FCEU+0,005117 PURB 
(3,9230) (0,546756) (0,108511} (2,147938) 

R2 = 0,53 Var Res= 0,0090 
F (k- 1, n- k) = 7,41 

As variaveis seleccionadas para a constrw;ao do mode/a resultaram do 
calculo dos respectivos coeficientes de correla<;:ao, admitindo-se que permiti
riam explicar as variaveis end6genas seleccionadas, respectivamente as des
pesas reais em analises, radiologia e medicamentos per capita. 

GAME. 
GRAN .. .. 

GRRA .. ... 

QUADRO N. 0 5 

Coeficientes de correlar;io das varlaveis end6genas 
com as variaveis explicatlvas selecclonadas 

MED MPCL MRAD FCEU FCIA PURB 

0,32 455 0,26 946 0,41 481 0,51 810 0,79 367 0,46 037 
0,55 640 0,65 132 0,64 594 0,68 784 0,50 459 0,76 877 
0,35 623 0,29 891 0,48 386 0,46 793 0,30 533 0,58 141 

TMP CSPU 

0,59 608 0,44 486 
0,42 150 0,28 976 
0,33 820 0,21 968 

Para explicar as despesas reais em medicamentos per capita 
seleccionaram-se as variaveis farmacias por 100 000 habitantes, a TMP, a per-

(*) No caso da funvao logaritmica temos: 

log GRRA=log a+b log MRAD+c log PURB+d log TMP 
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centagem de popula<;:ao urbana, o total de medicos e as camas do sector 
publico por 1 oo 000 habitantes. 

As despesas reais em analises per capita foram explicadas pelas varia
veis medicos de patologia clfnica e farmaceuticos por 100 habitantes e pela 
percentagem de popula<;:ao urbana. 

Em rela<;:ao as despesas reais em radiologia per capita, seleccionaram
·se as variaveis ex6genas medicos radiologistas por 1 00 habitantes, percenta
gem de popula<;:ao urbana e TMP. 

Com base neste modele introduziram-se altera<;:oes de 10% e 20%, alter
nadamente, nas variaveis explicativas em que se julgou justificar-se uma inter
ven<;:ao por parte do Estado no que respeita a respectiva distribui<;:ao pelo Pafs, 
designadamente: medicos de patologia clfnica e radiologistas, farmaceuticos 
e farmacias, relacionados com a popula<;:ao. 

Esses acrescimos de profissionais de saude e de farmacias foram distri
bufdos apenas por aqueles distritos cuja posi<;:ao relativa o justificasse; para 
esse efeito, comparou-se a distribui<;:ao realmente existente com a distribui
<;:ao ideal, construfda da forma descrita em 3.4 (em distritos com valores nega
tives consideraram-se acrescimos nulos). 

0 calculo da distribuio;ao dos novos efectivos par distrito permitiu o cal
culo de novos valores dos indicadores per capita, cujos valores foram poste
riormente introduzidos no modelo, mantendo-se constantes as restantes varia
veis explicativas. 

Se compararmos agora as medidas de desigualdade das distribui<;oes cor
respondentes as despesas reais per capita e as despesas estimadas, da forma 
acima descrita, podemos avaliar os ganhos que resultariam, em termos de equi
dade, do exercfcio da actividade reguladora do Estado. 

OUADRO N. 0 6 

Compara~;ao entre coeficientes de varia«;ao e razao entre valores extremos 
de gastos reais e estimados pelo modelo 

GRME (estimados) GRAN (estimados) GRRA (estimados) 

GRME GRAN GRRA 

1;.10% 1;.20% /;.10% b.20% 1;.10% 1120% 

Coeficientes de varia9ao 21,7 9,3 10,4 36,1 27,0 26,0 43,9 22,9 24,7 
Razao entre valores extre· 

mos. 0,39 0,73 0,67 0,25 0,41 0,42 0,14 0,44· 0,42 

E interessante verificar que em rela<;:ao a qualquer das variaveis se obtem 
valores estimados, que correspondem a uma distribui<;:ao mais equitativa da 
despesa do que a correspondente aos valores reais. Obtem-se uma melhor dis
tribui<;:ao, atraves do mode/o, principalmente quanta as despesas em radiolo
gia per capita, verificando-se, neste caso, uma melhoria de cerca de 200% 
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na razao entre os valores extremes e um decrescimo acentuado no coeficiente 
de varia<;:ao. Tambem nas despesas em analises per capita se obtem um acres
cimo de cerca de 70 % no valor daquela razao e uma melhoria significativa 
do coeficiente de varia<;:ao. E menos acentuada a melhoria na distribui<;:ao da 
despesa per capita com medicamentos se analisarmos apenas a razao entre 
valores extremes, que aumenta cerca de 30 %, embora esta ja seja mais sig
nificativa se atendermos ao acentuado decrescimo do coeficiente de varia<;:ao. 

Faz-se notar que o acrescimo de 20% no valor daquelas variaveis expli
cativas em que se julgou possfvel uma interven<;:ao por parte do Estado con
duziu, no caso da despesa real em medicamentos e da despesa real em radio
logia per capita, a uma distribui<;:ao ligeiramente menos equitativa; no caso das 
despesas reais em analises per capita, veritica-se praticamente uma constan
cia daquela distribui<;:ao. 

Dado que seria de admitir que novos acrescimos ocasionassem uma dis
tribui<;:ao cada vez mais equitativa, os resultados obtidos levantam algumas 
interroga<;:oes a que s6 uma analise de sensibilidade poderia responder, o que 
se deixa, no entanto, para uma fase posterior. Entretanto, parece-nos possfvel 
indicar como hip6tese a testar que as variaveis explicativas seleccionadas nao 
poderao, a partir de um determinado limite, alcan<;:ar uma distribui<;:ao mais 
equitativa, a qual apenas se conseguira se simultaneamente se actuar sobre 
as restantes varia<;:oes explicativas, que, neste exemplo, mantivemos cons
tantes. 

Uma outra hip6tese explicativa que tera interesse aprotundar sera a de 
que a nova distribui<;:ao «ideal» proposta (influenciada pelas taxas de utiliza<;:ao 
dos servi<;:os, por sexos e grupos etarios, e pela situa<;:ao sanitaria dos distri
tos) esteja a introduzir novas «desigualdades», embora estas se possam consi
derar ,,desejaveis», decorrentes da diversa estrutura etaria e situa<;:ao de saude 
dos distritos. 

Seja como for, nao existem duvidas de que se podera concluir que o pre<;:o 
para a equidade da nao interven<;:ao do Estado em rela<;:ao a localiza<;:ao de 
prestadores e servi<;:os e elevado e que essa interven<;:ao sera desejavel no 
futuro se se quiser efectivamente corrigir desigualdades na distribui<;:ao da des
pesa transferida pelo sector publico para o sector privado para pagamento de 
medicamentos, analises e raios X. 

3.4 - Equidade: Alternativa de distribuil;ao de recursos financeiros 

Como vimos anteriormente, existem formas de intervem;:ao do Governo, 
atraves da sua actividade reguladora sabre o sector privado, que permitem atin
gir maiores nfveis de equidade. Para alem dessas tormas, que respeitam a uma 
redistribui<;:ao de prestadores de saude ou de localiza<;:ao de servi<;:os, outras 
existem eventualmente mais controlaveis, devido ao papel desempenhado pelo 
Governo na gestae financeira dos servi<;:os de saude. 
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Propomo-nos neste capitulo avaliar a forma como essas alternativas de 
distribui<;ao de recursos financeiros se repercutem sobr~ a equidade. lremos 
faze-lo em especial no que respeita as transferencias para o sector privado 
(meios complementares de diagn6stico e medicamentos), ja que e o sector pri
vado que aqui nos interessa; no entanto, o mesmo raciocfnio poderia ser 
seguido em rela<;ao as demais actividades dos servil{os de saude. 

Antes, porem, iremos caracterizar brevemente as assimetrias regionais 
existentes e que fazem das transferencias para o sector privado um dos fac
tores discriminantes do acesso a cuidados de saude. 

3.4.1 - Analise regional das desigualdades na despesa 

Seleccionaram-se para esta analise tres indicadores que representam uma 
parcela significativa das transferencias efectuadas pelo sector publico para o 
sector privado: a despesa per capita em analises, raios X e medicamentos. 

Recorreu-se a analise de conglomerados (cluster analysis) com o objec
tive de definir regioes homogeneas, que apresentam caracteristicas semelhan
tes em rela<;ao aqueles indicadores. 

Esta analise baseia-se numa metodologia de classifica<;:ao ascendente de 
um conjunto de indivfduos que apresentam um conjunto de propriedades (neste 
caso temos em presen<;:a dezoito distritos, cada um dos quais classificado face 
as tres caracterfsticas consideradas). Com base no Pais e na sua divisao geoad
ministrativa e numa matriz de contiguidades geograficas estabelecida para cada 
distrito, vao-se sucessivamente criando diversos subconjuntos de distritos a par
tir da similitude das propriedades em estudo. Embora existam varias metodo· 
logias de anc!ilise de conglomerados, neste trabalho utilizou-se um programa 
informatica que utiliza a distancia econ6mis;a como instrumento de procura de 
semelhan<;:as; assim, os dais distritos que evidenciassem uma menor distan
cia econ6mica (traduzida pela raiz quadrada do somat6rio das diferen<;as, ele
vadas ao quadrado, dos indicadores dos distritos com rela<;oes de contigui
dade) entre eles seriam aglutinados, recalculando-se os indicadores utilizados 
para a regiao constitufda, o que possibilitaria de novo o calculo das distancias 
econ6micas e uma nova aglutina<;ao. Para que as indicadores pudessem ser 
comparados, procedeu-se a sua standardiza<;ao, subtraindo-lhe a media e divi
dindo pelo desvio padrao. 

E interessante verificar a forma como os distritos se foram agregando, 
ao Iongo da analise, em rela<;:ao as caracterfsticas em estudo. Ao fim da 6. a 

agrega<;ao haviam-se constitufdo doze regi6es, tendo havido uma maior homo
geneidade entre os distritos de: Braga/Viana do Castelo; Porto/Aveiro/Coimbra; 
Leiria/Santarem; Castelo Branco/Portalegre/Evora. 

Na 9. a agrega<;ao, o distrito de SetUbal juntou-se a regiao de Leiria/San
tarem e o da Guarda a regiao definida pelos distritos de Castelo Branco/Porta
legre/Evora; alem disso, formou-se a nova regiao de Viseu/Vila Real. 
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Finalmente, na 12. a agregac;:ao, demos a analise por conclufda com a cons
tituic;ao de seis regioes homogeneas, em que as duas primeiras regioes ante
riores se agregaram, Beja juntou-se aos restantes distritos do Alentejo e Bra
ganc;a a Vila Reai/Viseu e apenas os distritos de Faro e Lisboa se mantiveram 
isolados. 

QUADRO N. 0 7 

Regioes homogeneas definidas pela analise de conglomerados em relac;ao 
as despesas em amilises, raios X e medlcamentos uper capita .. - 1983 

6. a agregaQaO 

9. a agrega9ao . 

12.• agrega9ao 

Regioes homogeneas 

Braga/Viana do Castelo. 
PortoiAveiro/Coimbra. 
Leiria/Santarem. 
Castelo Branco/PortalegreiEvora. 
Beja. 
Bragan9a. 
Faro. 
Guarda. 
Lis boa. 
Setubal. 
Vila Real. 
Viseu. 

Braga/Viana do Castelo. 
PortoiAveiroiCoimbra. 
Lei riaiSantarem/SetUbal. 
Guarda/Castelo BrancoiPortalegreiEvora. 
Viseu!Vila Real. 
Beja. 
Bragan9a. 
Faro. 
Lis boa. 

Braga/Viana do Castelo/Porto/Aveiro/Coimbra. 
Lei ria/Santa rem/Setubal. 
Guarda/Castelo Branco/Portalegre/Evora/Beja. 
Viseu/Vila Reai/Bragan9a. 
Faro. 
Lisboa. 

Os valores dos indicadores relatives a esta ultima agregac;:ao correspon
dentes a media, ponderada pela populac;:ao, da despesa real per capita em ana
lises, raios X e medicamentos e ao somat6rio dos valores assim obtidos em 
cada regiao permitiu hierarquizar, conforme consta do mapa n. o 1, as regioes 
homogeneas definidas. 
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MAPA N. 0 1 

Regloes homogeneas deflnldas pela analise de conglomerados quanto a despesas 
em analises, raios X e medicamentos uper capitan- 1983 

LEGENDA 

Despesa «per capita» 

(escudos) 

0 2940 

~ 2650 

m 2 337 

D 2040 

0 . 1967 

!§§! 1418 

Destaca-se dessa hierarquizaQao a diferenQa existents entre o Norte e 
o Sui do Pals e o facto de a regiao constitufda pelo distrito de Lisboa apresen
tar uma despesa per capita (2940$) em transferencias para o sector privado 
para analises, raios X e medicamentos dupla da regiao em pior situaQao, cons
titufda pelos distritos de Vila Reai/Viseu/BraganQa (1418$}. 

A analise de conglomerados nada diz sobre as diferentes ¢istribuiQ6es dos indi
cadores considerados na analise. Utilizando-se um outro metodo de abor
dagem - o do coeficiente de Gini e curva de Lorenz-, procurou-se caracte
rizar assim a desigualdade existents na distribuiQao distrital da despesa entre 
os tres indicadores seleccionados: despesas reais em analises (GRAN}, em 
raios X (GRRA) e em medicamentos (GAME) per capita. 

Coeficiente de Gini 
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OUADRO N. 0 8 

Coeficiente de Gini da distribulc;:io da despesa real 
em analises, raios X e medicamentos - 1983 

GRAN 

.. . . . . . . . . ........ 0,290 

GRRA GAME 

0,252 0,074 



Tal como anteriormente se referiu, este fndice de concentrac;:ao parece 
nao ser muito sensfvel neste tipo de analise. Pode, no entanto, verificar-se que 
a distribuic;:ao da despesa com medicamentos e bastante mais equitativa do 
que a relativa a analises ou raios X. 

Curvas de Lorenz relativas a dlstribuic;io das despesas 
em analises, radiologia e medicamentos- 1983 

Despesas reais em analises. 
Despesas reais em radiologia. 

_ Despesas reais em medicamentos. 

E perante esta situac;:ao de desigualdade na distribuic;:ao da despesa trans
ferida pelo sector publico para o sector privado que seguidamente se apre
senta uma proposta alternativa de redistribuic;:ao de recursos financeiros. 

3.4.2 - Proposta de redistribuic;io de recursos financeiros 

0 ponto de partida deste metoda de redistribuic;:ao de recursos financei
ros assenta no princfpio de que, para haver equidade, uma pe'ssoa em qual
quer parte do Pafs deveria ter a mesma oportunidade de utilizac;:ao dos servi
c;:os de saude. 

Conhecidas que sao as diferentes taxas de utilizac;:ao dos servic;:os con
soante os grupos etarios e os sexos, o princfpio acima enunciado conduzira 
ao calculo de taxas de utilizac;:ao, a nfvel do continente, por grupo de idade 
e sexo e a sua aplicac;:ao a populac;:ao estratificada, da mesma forma, em cada 
distrito. 

E conhecida, para alem disso, a diferente situac;:ao sanitaria dos distritos, 
pelo que havera que corrigir a populac;:ao potencial utilizadora de servic;:os de 
saude, acima calculada, com um indicador de saude. 
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Escolheu-se para isso um indicador que sintetiza aquela situac;:ao, a taxa 
de mortalidade padronizada (TMP), que foi calculada apenas para a populac;:ao 
abaixo dos 65 anos de idade, por se considerar como mais diferenciadora da 
situac;:ao relativa dos distritos. 

Trata-se de uma metodologia semelhante a do RAWP, utilizada em lngla
terra a partir de 1976 e posteriormente generalizada no Reina Unido com peque
nas alterac;:oes. 

Com base neste metoda de calculo, houve que proceder a algumas sim
plificac;:oes devido a deficiencia dos dados estatfsticos existentes. Nao sao 
conhecidas, com efeito, as taxas de utilizac;:ao, por sexos e grupos etarios, de 
meios complementares de diagn6stico e de consume de medicamentos, nem 
tao-pouco em relac;:ao as consultas em cuidados de saude primarios. Houve, 
assim, que recorrer a um artiffcio, que consistiu na utilizac;:ao de elementos 
relatives ao internamento hospitalar. Mesmo neste caso, os dados disponfveis 
dizem respeito ao internamento existente, por sexos e grupos etarios, no ultimo 
dia de cada trimestre, pelo que houve, a partir daqui e com base na demora 
media conhecida, que estimar a frequencia hospitalar, por sexos e grupos de 
idade, em cada ano, dos servic;:os de internamento hospitalar. 

Foi com base nestas taxas de utilizac;:ao e na TMP relativas a 1983 que 
se procedeu ao calculo da «distribuic;:ao ideal» naquele ano, atraves da per
centagem de cada distrito em relac;:ao ao continente. 

A aplicac;:ao desta «distribuic;:ao ideal» a verba global disponfvel para meios 
complementares de diagn6stico e medicamentos permitiu o calculo da despesa 
ajustada per capita em relac;:ao as transferencias para o sector privado, que 
consta do quadro n. o 9. 

OUADRO N. 0 9 

Despesas reais e ajustadas, «per capita», em analises, raios X e medicamentos- 1983 
(Unldade: 1 000$) 

Aveiro ..... . . . . . . . .... 

Beja ...... . . . . ..... . .... 

Braga ...... . ..... 

Bragan9a . . . . . . . . . . . . . . . . 

Castelo Branco .... 

Coimbra . . . . . . . . . . . . ...... 

Evora .... . . . ...... . . . . . . . . . . ... 
Faro .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

Guard a . . . . . . . . . . 

Leiria ... 
Lisboa . . . . . . . . 

Portalegre .. 
Porto. 
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...... 

. . . . . .. 

.... 

Despesa em analises 
per capita 

Real 

0,44 
0,22 
0,31 
0,19 
0,32 
0,40 
0,32 
0,36 
0,35 
0,49 
0,76 

0,34 
0,41 

Ajustada 

0,48 
0,52 
0,43 
0,47 
0,51 
0,48 
0,43 
0,51 
0,53 
0,48 
0,45 

0,53 
0,45 

Despesa em raios X 
per capita 

Real 

0,15 
0,08 
0,18 
0,04 
0,15 
0,17 
0,13 
0,19 
0,09 
0,22 
0,21 

0,09 
0,19 

Ajustada 

0,18 
0,20 
0,17 
0,18 
0,20 
0,18 
0,17 
0,20 
0,20 
0,19 
0,17 
0,20 
0,17 

Despesa em medica· 
mentes per capita 

Real 

1,40 
1,44 
1,23 
0,80 
1,94 
1,68 
2,03 
1,49 
1,86 
1,75 
1,97 

1,82 
1,43 

Ajustada 

1,65 
1,79 
1,49 
1,63 
1,76 
1,65 
1,49 
1,75 
1,81 
1,66 
1,56 
1,82 
1,54 



(Unldade: 1000$) 

Despesa em analises Despesa em raios X Despesa em medica-
per capita per capita mentos per capita 

Real Ajustada Real Ajustada Real Ajustada 

Santa rem ... . . . . . . . ... 0,48 0,53 0,25 0,21 1,93 1,84 
SetUbal . . . . . . . . . . . . . . ' . . . .... 0,56 0,41 0,29 0,16 1,81 1,42 
Viana do Castelo .. .... . . . . 0,27 0,50 0,16 0,19 1,30 1,72 
Vila Real. .... . ..... 0,22 0,55 0,07 0,21 1,06 1,91 
Viseu. . . . . . . . . . . . . . . . .... 0,28 0,50 0,07 0,19 1,28 1,72 

Total 0,47 0,47 0,18 0,18 1,62 1,62 

A analise das medidas de desigualdade em relagao a despesa real e ajus
tada per capita permite concluir estar-se perante uma nova distribuigao de 
recursos muito mais equitativa. E evidente o decrescimo nos valores dos coe
ficientes de variagao da despesa real e ajustada em cada um dos itens. Da 
mesma forma, verifica-se um crescimento acentuado na razao entre valores 
extremos, que se situa agora, em relagao aos tres indicadores, a volta de 0,75 
(numa escala entre 0 e 1 ). Curiosamente, o valor maximo da despesa ajus
tada aparece agora no distrito de Vila Real, devido, decerto, a estrutura etaria 
da populagao (em particular a populagao jovem, maior utilizadora de servigos) 
e ao baixo nfvel de saude. lnversamente, e o distrito de Setubal a aparecer 
com um valor mfnimo da despesa ajustada em qualquer dos tipos de despesa, 
o que se ficara a dever predominantemente a ter uma TMP que e a segunda 
melhor do Pafs (depois de Evora). 

QUADRO N. 0 10 

Distribui~io da despesa real e ajustada, «per capitan, 
em analises, raios X e medicamentos - 1983 

GRAN GAAN 

Coeficiente de varia<;:ao . ' . . . . 36,1 8,1 
Razao entre val ores extremes. 0,25 0,75 
Valores extremes: 

Maximo. . . . . . .... . . . . . 0, 76 (Lisboa) 0,55 (Vila Real) 
Mfnimo. . . . . . . ...... 0,19 (Bragan<;:a) 0,41 (Setubal) 

GARA GAME 

Coeficiente de varia<;:ao .... 7,9 21,7 
Razao entre val ores extremes. 0,76 0,39 
Valores extremes: 

Maximo. . ...... 0,21 (Sant.IV. R.) 2,03 (Evora) 
Mfnimo .. . .. o, 16 (Setubal) 0,80 (Bragan<;:a) 

GRRA 

43,9 
0,14 

0,29 (Setubal) 
0,04 (Bragan<;:a) 

GAME 

7,9 
0,74 

1,91 (Vila Real) 
1 ,42 (Setubal) 
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4 - Conclusoes 

Procuramos ao Iongo deste artigo encontrar argumentos que, apoiados 
em evidencia empfrica do caso concreto portugues, demonstrassem o papel 
que o sector privado de saude esta a desempenhar do ponto de vista da equi
dade, ou seja, qual o contribute que este sector tem estado a dar para a com
pensa<;:ao ou agravamento das desigualdades de saude existentes. 

4.1 - Equidade: lmpacte do sector privado de internamento hospitalar 

A primeira hip6tese de trabalho respeitava a que o sector privado de inter
namento hospitalar, Ionge de suprir o sector publico neste domfnio, ainda agra
vava desigualdades por ele geradas. Partia-se, ainda, do princfpio de que a 
distribui<;:ao de camas do sector privado tera sido motivada principalmente pela 
oferta de medicos, e em menor grau pela taxa de urbaniza<;:ao e pelo nfvel 
de rendimentos da popula<;:ao, e que o nfvel de saude nao teria tido qualquer 
impacte na distribui<;:ao daquele recurso. 

A hip6tese pasta fica comprovada, dado que se verificou que a distribui-
98.0 de camas do sector privado, concentrada apenas nalguns distritos, agrava, 
mais do que corrige, as desigualdades existentes neste domfnio no ambito do 
sector publico. Alem disso, verifica-se uma correla9ao forte com o numero de 
medicos per capita e menor, nao significativa, como fndice de poder de com
pra e com a popula9ao urbanizada, enquanto a taxa de mortalidade padroni
zada nao apresentou praticamente qualquer correla9ao com o indicador em 
estudo. 

A compara9ao dos coeficientes de correla9ao das camas do sector publico 
per capita com estes mesmos indicadores demonstra que, ao contrario dos 
do sector privado, se correlacionam mais fortemente com a TMP (embora de 
forma ainda nao significativa) e em muito menor grau com a percentagem de 
popula9ao urbanizada e com o fndice de poder de compra. Podera concluir-. 
-se, assim, pela existencia de uma tendencia distinta na distribui9ao das camas 
do sector publico e privado, umas e outras sobretudo influenciadas pela oferta 
de medicos, mas tambem, no caso do sector privado, pelo poder de compra 
da popula9ao, enquanto este factor nao tem qualquer relevancia para a distri
bui9ao de camas do sector publico per capita. 

4.2 - Equidade: 0 pre~o da nio interven~io do Estado 

A segunda hip6tese partia do principia de que o nao exercfcio da fun9ao 
reguladora do Estado em termos de condicionamento da oferta do sector pri
vado - farmacias e prestadores de saude- esta a ter um pre9o elevado em 
termos de equidade. Pretendeu-se, assim, atraves da constru9ao de um modele, 
comparar as despesas reais per capita em medicamentos e meios complemen-
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tares de diagn6stico (analises e radiologia) com a distribuic;:ao de despesa que 
resultaria da redistribuic;:ao dos recursos (medicos de patologia clfnica, medi
cos radiologistas, farmaceuticos e farmacias) se se verificasse uma interven-
98.0 do Estado. 

Verifica-se ser elevado o prec;:o da nao intervenc;:ao do Estado, na medida 
em que, com base no modele construfdo e em acrescimos de 10% nos recur
sos acima referidos e na sua distribuic;:ao apenas pelos distritos carenciados, 
se obteria uma nova distribuic;:ao da despesa em medicamentos, analises e 
radiologia per capita significativamente mais equitativa do que a distribuic;:ao 
realmente existente. 

Os acrescimos de 20% introduzidos na analise, porem e contrariamente 
ao previsto, conduziram, no caso da despesa real em medicamentos e da des
pesa real em radiologia per capita, a uma distribuic;:ao ligeiramente menos equi
tativa; no caso da despesa real em analises per capita verifica-se praticamente 
uma constancia daquela distribuic;:ao. 

lsto demonstra a necessidade de uma analise mais aprofundada neste 
domlnio. Levantam-se, no entanto, desde ja, algumas hip6teses explicativas. 
Por um lado, as variaveis seleccionadas nao poderao, eventualmente, a par
tir de um determinado limite, alcanc;:ar uma distribuic;:ao mais equitativa se nao 
se intervier tambem sabre as restantes. Ainda uma outra hip6tese sera a de 
que a nova distribuic;:ao «ideal» proposta esteja a introduzir novas «desigualda
des» decorrentes da diversa estrutura etaria e da situac;:ao de saude dos dis
tritos. 

4.3 - Equidade: Alternativa de distribui~io de recursos financeiros 

Utilizou-se a analise de conglomerados para se definir regioes homogeneas em 
relac;:ao aos tres indicadores que representam uma parcela mais significativa 
das transferencias efectuadas pelo sector publico para o sector privado: a des
pesa em analises, em raios X e em medicamentos per capita. Procedeu-se, 
assim, a constituic;:ao das seguintes seis regioes, por ordem decrescente de 
importancia da despesa per capita: Lisboa; LeiriaiSantaremiSetubal; GuardaiCas
telo Branco/Portalegre/Evora/Beja; Faro; Braga/Viana do Castelo/Porto/Aveiro/ 
Coimbra, e Vila Reai/Viseu/Braganc;:a. 

Destaca-se desta analise principalmente a diferenc;:a existente entre o 
Norte e o Sui do Pals e o facto de a regiao constitufda pelo distrito de Lisboa 
apresentar uma despesa per capita em transferencias para o sector privado, 
para analises, raios X e medicamentos, dupla da regiao com pior situac;:ao, cons
titulda pelos distritos de Vila Real, Viseu e Braganc;:a. 

A analise de coeficientes de Gini permitiu verificar ser distinta a distribui
c;:ao distrital da despesa dos tres indicadores em estudo: a distribuic;:ao da des
pesa com medicamentos per capita e bastante mais equitativa do que a rela
tiva a analises ou raios X. 
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Finalmente, testou-se a hip6tese estabelecida de que existem formas alter
nativas de distribui<;:ao de recursos financeiros em rela<;:ao a transferencias para 
o sector privado, para medicamentos e meios complementares de diagn6stico, 
que permitem alcan<;:ar uma maior equidade. 

Utilizou-se um metoda de redistribui<;:ao dos recursos financeiros baseado 
na aplica<;:ao a todos os distritos da taxa de utiliza<;:ao, por grupos etarios e 
sexos, existente para o continente e na correc<;:ao da popula<;:ao distrital assim 
obtida com um indicador de saude: a taxa de mortalidade padronizada, abaixo 
dos 65 anos. 0 calculo de coeficientes de varia<;:ao das despesas reais e das 
despesas ajustadas, ap6s esta correc<;:ao, permitiu constatar que se conse
guia, atraves deste procedimento, alcan<;:ar uma distribui<;:ao da despesa, como 
seria de esperar, muito mais equitativa. 

Esta forma de interven<;:ao do Estado sabre uma das parcelas da despesa 
mais significativas dos servi<;:os de cuidados de saude primaries, aquela que 
se destina a transferencias para o sector privado, revela-se como particular
mente bem sucedida. Com efeito, se compararmos os coeficientes de varia
<;:ao das despesas reais per capita, estimadas atraves do mode/a, com os das 
despesas reais per capita ajustadas, segundo o metoda acima descrito, verifica
-se que estes sao bastante inferiores aqueles. 

Sera errado, no entanto, cansiderar que as duas ultimas hip6teses sao 
alternativas. A fun<;:ao reguladora do Estado nao podera exercer-se apenas 
sabre a redistribui<;:ao de recursos financeiros a nfvel distrital, para o paga
mento de servi<;:os ao sector privado, sem que simultaneamente se exer<;:a um 
condicionamento na localiza<;:ao dos recursos que gerar:n a procura daqueles 
servi<;:os. Supor o contrario sera admitir que a via da gestae financeira dos 
recursos par parte do sector publico se podera sobrepor a dos grupos de pres
sao dos prestadores privados como indutores da procura. Ou seja, estaremos 
a admitir que o estrangulamento dos recursos financeiros a nfvel distrital ira 
levar, pela lei da oferta e da procura, a uma redistribui<;:ao dos recursos medi
cos e outros, o que a experiencia dos servi<;:os de saude em Portugal dificil
mente levara a supor. 
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ANEXO N. 0 1 

lndicadores utilizados na analise e respectivas fontes de informa~ao 

Sltuao;iio de saude 

TMP -Taxa de mortalidade padronizada de 0 a 64 anos, calculada com base nas Estatfsti-
cas da SaUde, INE, 1983, e em estimativas da popula<;:ao por grupos etarios e sexes, 
do Centro de Estudos Demograticos, INE, 1983. 
Utilizou-se como popula<;:ao padrao a popula<;:ao do continente e ilhas, do Recensea
mento Geral da Popula<;ao, INE, 1981. 
Calculo efectuado pela Direc<;:ao-Geral dos Cuidados de Saude Primarios. 

Situao;iio scicio·econcimica 

PURB - Percentagem da popula<;:ao urbana, definida como aquela que habita em aglomera-
dos populacionais de 1 0 000 ou mais habitantes, Recenseamento Geral da Popula
<;ao, INE, 1981. 

IPCR - fndice de poder de compra regional, calculado pela empresa SELGEC para 1984. 
0 IPCR e calculado com base no fndice de rendimento, na popula<;:ao e no volume 
de vendas a retalho. 
0 fndice de rendimento foi calculado a partir dos seguintes indicadores de base: con
sumo de energia electrica (uso domestico), impasto do selo, impasto complementar, 
impasto profissional (valor cobran<;:a), impasto da sisa, telefones e numero de vefculos. 

Olerta de servio;os 

CSPU -Camas por 100 000 habitantes em estabelecimentos de saude publicos gerais com 
internamento, com fun<;:oes de hospital distrital, DEPS, 1983. 
Os distritos de Lisboa, Porto e Coimbra foram corrigidos, deduzindo-se as camas que 
tem fun<;:oes de hospital central (25% das camas em hospital central de acordo com 

os princfpios da regionaliza<;:ao de servi<;:os de saude, respectivamente 600 camas em 
Coimbra, 1079 em Lisboa e 656 no Porto). 

CSPR -Camas por 100 000 habitantes em estabelecimentos de saude privados gerais com 
internamento, DEPS, 1983. 

CSPUPR- Camas por 100 000 habitantes em estabelecimentos de saude, publicos e privados, 
gerais com internamento, DEPS, 1983. 

FCIA - Farmacias por 100 000 habitantes, Estatfsticas da Saude, DGAF, 1983. 

Olerta de recursos humanos 

MED -Medicos por 100 000 habitantes, Estatfsticas da Saude, INE, 1983. 
MPCL -Medicos de patologia clfnica por 100 000 habitantes, Estatfsticas da Saude, INE, 1983. 
MRAD -Medicos de radiodiagn6stico por 100 000 habitantes, Estatfsticas da Saude, INE, 1983. 
FCEU - Farmaceuticos por 100 000 habitantes, Estatfsticas da Saude, INE, 1983. 

GAME 

GRAN 
GRRA 

Despesas em saude 

- Gastos reais em medicamentos per capita, Departamento de Gestae Financeira de 
Servi<;:os de Saude (DGFSS), 1983. 

- Gastos reais em analises per capita, DGFSS, 1983. 
- Gastos reais em radiologia per capita, DGFSS, 1983. 
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GRHO - Gastos reais em hospitais per capita, corrigidos por imputac;:ao dos doentes assisti
dos em hospitais centrais aos respectivos distritos de origem, Alves da Silva, Emilia, 
eta/., Assimetrias Regionais nos Gastos do SNS, V Jornadas de Economia da Saude, 
ENSP, Maio 1985. 

GAME - Gastos ajustados em medicamentos per capita, 1983. 
Calculado pelas autoras com base na aplicac;:ao a nfvel distrital da taxa de utilizac;:ao 
de servic;:os de internamento hospitalar, existente a nfvel do continente, e na correc
c;:ao dos resultados obtidos com a TMP, abaixo dos 65 anos, por sexos. 

GAAN - Gastos ajustados em analises per capita, 1983. 
Idem quanta ao processo de calculo. 

GARA - Gastos ajustados em raios X per capita, 1983. 
Idem quanta ao processo de calculo. 
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ANEXO N. 0 2 

lnformac;ao de base utilizada na analise - 1983 

Camas Camas Camas 
Gastos 

Medi· Percen· do do do sector Farma· Gastos Gastos rea is Medicos Medicos Gastos Gastos Gastos 
Gastos Gastos 

cos/ tagem IPCRI 
sector sector publico+ ciasl rea is reais em de radiolo- Farmaciasl ajustados ajustados ajustados 

reais ajustados 
da tOO 000 +sector hospi· em ana- patologia 

Distritos 100 000 pubticol privadol 100 000 TMP radio· gistas/ 100 habi· hOspita· em em 
em em 

habi· pcpu- habi· 100 000 100000 
privadol 

habi· 
tala res/ lises/ logial clinical 100 habi· tantes lares/ amllisesl radiologial medica· medica· 

la~ao !antes 100 000 habi· habi· 100 habi· mentos/ mentos/ 
tantes urbana habi· habi· 

habi· 
tantes tante tante 

habi-
tantes 

tantes habitante habilante habilante habitante habitante 
tantes tantes tantes 

tante 

Aveiro. 116 9,3 0,81 125 18 143 22 335,27 2,95 0,44 0,15 0,001 2 0,001 0,015 3,37 0,48 0,18 1,40 1,65 

Beia 87 10,4 0,66 147 - 147 24 309,74 2,97 0,22 0,08 0,000 53 0,0016 0,021 3,67 0,52 0,20 1,44 1,79 

Braga. 88 13,4 0,60 148 24 172 16 310,08 2,38 0,31 0,18 0,000 27 0,00094 0,021 3,05 0,43 0,17 1,23 1,49 

8ragan9a. 64 9,0 0,47 204 - 204 16 324.45 2,51 0,19 0,04 0,000 53 - 0,024 3,33 0,47 0,18 0,80 1,63 

Castelo Branco 87 18,4 0,66 220 34 254 19 321,64 3,40 0,32 0,15 - 0,001 7 0,021 3,60 0,51 0,20 1,94 1,76 

Ccimbra 590 20,0 0,81 602 96 698 28 296,07 4,56 0,40 0,17 0,001 8 0,004 0,065 3,38 0,48 0,18 1,68 1,65 

Evora . 93 19,3 0,73 247 - 247 27 277,01 3,18 0,32 0,13 0,000 55 0,0011 0,037 3,04 0,43 0,17 2,03 1,49 

Faro 127 24,1 0,93 134 3 138 23 306,68 2,97 0,36 0,19 0,0021 0,002 4 0,034 3,57 0,51 0,20 1,49 1,75 

Guarda 72 6,8 0,56 160 - 160 25 363,99 2,69 0,35 0,09 0,00049 0,000 49 0,025 3,70 0,53 0,20 1,86 1,81 

Leiria 88 10,5 0,79 102 43 145 14 333,02 2,80 0,49 0,22 0,000 23 0,001 3 0,025 3,39 0,48 0,19 1,75 1,66 

Lisboa. 465 64,7 1,8 248 55 303 25 297,97 4,54 0,76 0,21 0,01 0,005 2 0,076 3,20 0,45 0,17 1,97 1,56 

Portalegre 94 19,6 0,68 252 24 276 25 290,77 3,32 0,34 0,09 0,0021 - 0,028 3,72 0,53 0,20 1,82 1,82 

Porto. 308 35,1 1,1 194 60 254 19 319,77 3,12 0,41 0,19 0,005 5 0,002 7 0,058 3,15 0,45 0,17 1,43 1,54 

Santanlm . 84 9,8 0,75 308 18 325 24 310,81 2,83 0,48 0,25 0,00065 0,001 3 0,032 3,76 0,53 0,21 1,93 1,84 

Setubal. 132 50,6 0,83 133 9 141 17 ,280,96 3,34 0,56 0,29 0,000 85 0,000 85 0,029 2,90 0,41 0,16 1,81 1,42 

Viana do Castelo . 71 5,9 0,56 186 8 193 18 320,83 1,74 0,27 0,16 0,000 38 0,0011 0,022 3,52 0,50 0,19 1,30 1,72 

Vila Real 61 9,2 0,51 178 21 198 18 382,93 2,62 0,22 O,D7 - - 0,019 3,90 0,55 0,21 1,06 1,91 

Viseu 85 4,7 0,55 141 216 355 20 323,89 2,28 0,28 0,07 0,000 23 0,000 93 0,020 3,51 0,50 0,19 1,28 1,72 

Total 236 31,1 1,01 210 45 255 21 - 3,31 0,47 0,18 0,003 7 0,002 4 0,043 3,30 0,47 0,18 1,62 1,62 
----
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1\) Matriz de correla~oes dos indicadores- 1983 -4 
~ 

MED PURB IPCR CSPU CSPR CSPUPR FCIA TMP GRHO GRAN GRRA MPCL MRAD FCEU GAAN GARA GRME GAME 

MED 1,000 0,598 9 0,667 34 0,729 4 0,857 8 0,791 3 0,4520 0,121 8 0,718 9 0,556 4 0,356 2 0,688 9 0,879 0 0,903 2 0,1316 0,098 0 0,324 6 0,129 0 MED 
PURB 1,000 0,845 30 0,176 9 0,387 7 0,225 4 0,293 3 0,1061 0,642 4 0.768 8 0,581 4 0,794 8 0,660 9 0,731 0 0,9121 0,084 5 0,460 4 0,093 5 PURB 
IPCR 1,000 0,105 92 0,478 57 0,188 27 0,276 79 -0,283 00 0,680 so 0,848 62 0,48616 0,936 32 0,834 49 0,79319 -0,362 13 -0,405 55 0,410 25 -0,365 01 IPCR 
CSPU 1,000 0,675 4 0,990 4 0,649 0 0,289 8 0,678 6 0,289 8 0,219 7 0,197 9 0,514 4 0,658 3 0,397 7 0,379 0 0,4449 0,398 2 CSPU 
CSPR 1,000 0,770 8 0,256 7 0,165 9 0,608 3 0,4660 0,369 0 0,490 9 0,706 9 0,722 5 0,152 5 0,1297 0,2871 0,151 3 CSPR 
CSPUPR 1,000 0,609 4 0,2811 0,700 7 0,337 2 0,258 0 0,263 5 0,577 0 0,704 5 0,372 0 0,351 5 0,4381 0,372 2 CSPUPR 
FCIA 1,000 0,652 6 0,805 9 0,504 6 0,305 3 0,2951 0,4391 0,580 8 0,768 6 0,753 7 0,793 7 0,765 2 FCIA 
TMP 1,000 0,587 7 0,421 5 0,338 2 0,571 6 0,124 7 0,266 7 0,952 48 0,947 4 0,5961 0,953 2 TMP 
GRHO 1,000 0,743 8 0,5081 0,520 9 0,677 0 0,782 3 0,639 0 0,626 8 0,785 3 0,639 7 GRHO 
GRAN 1,000 0,812 7 0,651 3 0,645 9 0,687 8 0,405 7 0,406 5 0,739 7 0,408 3 GRAN 
GRRA 1,000 0,298 9 0,483 9 0,467 9 0,328 5 0,358 3 0,636 3 0,332 0 GRRA 
MPCL 1,000 0,769 9 0,807 4 0,050 03 0,204 7 0,269 5 0,048 5 MPCL 
MRAD 1,000 0,872 4 0,1526 0,1400 0,4148 0,1508 MRAD 
FCEU 1,000 0,287 2 0,266 9 0,5181 0,286 3 FCEU 
GAAN 1,000 0,996 7 0,6791 0,999 8 GAAN 
GARA 1,000 0,692 0 0,997 4 GARA 
GRME 1,000 0,678 5 GAME 
GAME 1,000 GAME 



ANEXO N. 0 3 

Analise de conglomerados - Dlstanclas econ6mlcas da ultima agrega~io 

.3806416 .1747976 1.4117443 

.3264655 .1160694 1.8944961 

.242771 6.36371 OOOOOE-02 1.1116799 

.36 .19 1.49 

.5158173 .2662351 1.8683843 

.76 .21 1.97 

.299427614976113 7.1694015410E-02 -- .685051880865658 

.621880080672983 -- .829054845586379 .870207 428921513 

-- 1.12002405726537 -- 1.63323979429005 --1.6517555816819 

-- .422285015489042 .304862143914976 -- .432939085079268 

.505128965643394 1.47412460203563 . 786084241715788 

1.95848780276011 .611613878515089 1.11345487698952 

Distancia econ6mica do distrito de Aveiro/Porto/Coimbra/Braga!Viana do Castelo com: 

Vila Reai!Viseu/Braganca = 2.12478089734693 

Distancia econ6mica do distrito de Beja/Castelo Branco/Evora/Portalegre/Guarda com: 

Faro= 1.73890677325668 
Leiria/Santarem/Setubal = 2.56551391909165 

Distancia econ6mica do distrito de Vila Reai!Viseu/Braganca com: 

Beja/Castelo Branco/Evora/Portalegre/Guarda = 2.693540101797 

Distancia econ6mica do distrito de Faro com: 

Beja/Castelo Branco/Evora/Portalegre/Guarda = 1. 73890677325668 

Distancia econ6mica do distrito de Leiria/Santarem/Setubal com: 

Aveiro/Porto/Coimbra/BragaNiana do Castelo= 2.18594701053872 
Beja/Castelo Branco/Evora/Portalegre/Guarda = 2.56551391909165 
Lisboa = 1.7214378264848 

Distancia econ6mica do distrito de Lisboa com: 

Leiria/Santarem/Setubal = 1.7214378264848 
Aveiro/Porto/Coimbra/Braga!Viana do Castelo= 2.93671960702351 
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