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resumo 
 

 

Este trabalho insere-se no contexto do sistema de saúde português e tem 

como objectivo analisar a problemática do financiamento do internamento 

hospitalar baseado nos Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH), no 

âmbito do actual modelo de contratação e pagamento: a contratualização do 

financiamento dos hospitais considerando metas de produção, acessibilidade e 

qualidade. 

A contratualização insere-se nos mecanismos inovadores de regulação (New 

Public Management) e vem substituir as relações de hierarquia ou tutela, que 

são baseadas na autoridade, por contratos baseados na autonomia e na 

responsabilidade. Em saúde, a regulação das principais dimensões da 

prestação de cuidados, como sejam a quantidade, o preço e, 

consequentemente, a qualidade, a eficiência e o acesso aos cuidados de 

saúde é endógena aos contratos-programa de financiamento público de 

prestadores, os quais não possuem autonomia para determinar os seus 

próprios preços.  

O contrato-programa refere-se apenas à prestação de cuidados de saúde a 

doentes do Serviço Nacional de Saúde. O financiamento dos cuidados 

prestados a doentes pertencentes a subsistemas é feito com base em preços 

nacionais por GDH definidos em portaria. 

O estudo de caso permitiu concluir que, no caso do Hospital Infante D. Pedro 

E.P.E., os preços do internamento definidos no contrato-programa são 

penalizadores face aos preços estabelecidos na portaria. A existência de duas 

modalidades de financiamento distintas poderá suscitar distorções a vários 

níveis, tais como, a discriminação infundada de doentes (práticas de 

desnatagem e de selecção adversa) e a diminuição da qualidade dos serviços 

prestados. 
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abstract 

 
In the context of the Portuguese health system, this study has the objective of 

analysing the hospital financing system based on Diagnosis Related Groups 

(DRG), the current model of contracting and payment whereby hospitals are 

financed according to production, accessibility and quality goals.  

Contracting is one of the innovating regulatory mechanisms (New Public 

Management) and replaces hierarchical or charge relations, which are based 

on authority, by contracts based on autonomy and responsibility.  

Regulation of core dimensions of health care, like the quantity, the price and, 

consequently, the quality, the efficiency and the access to health care is 

endogenous to publicly financed contracts negotiated with providers, who do 

not have autonomy to set prices. 

The contract (“contrato-programa”) only includes the provision of health care to 

National Health Service patients. The financing of health care to patients of 

subsystems is based on DRG-based defined by decree. 

The case study concludes that, in the Hospital Infante D. Pedro E.P.E. case, 

the prices defined by the contract penalise the hospital when compared to the 

prices established by decree. The existence of two distinct financing models 

can promote distortions at several levels, such as patient discrimination 

(cream-skimming or adverse selection) and the quality decrease of the given 

care. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Nas últimas duas décadas e meia tem-se assistido ao crescimento acentuado das 

despesas no sector da saúde. Este fenómeno, que tem afectado a maior parte dos países 

ocidentais, suscitou a problemática do financiamento dos serviços de sáude face às 

enormes potencialidades que um sistema de financiamento pode gerar na definição de 

incentivos para as instituições e para os prestadores de cuidados de saúde. 

“A capacidade para atingir os objectivos dos sistemas de saúde e o custo daí 

resultante para a sociedade dependem, muito, do método de financiamento. Quem quer 

que possua o poder de financiar pode determinar para onde serão dirigidos os recursos 

em cuidados de sáude e como serão utilizados” (Escoval, 1999: 36).  

Em 1979, com a criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o Estado assume o 

papel central no fornecimento de cuidados de saúde. Este maior envolvimento determinou 

um acréscimo significativo de custos, de tal forma, que a partir de 1980 se iniciaram em 

Portugal os estudos conducentes ao desenvolvimento de um sistema de financiamento de 

base prospectiva, através de um esquema de pagamento dos serviços efectivamente 

prestados pelas instituições. Até então os hospitais eram pagos com base nos seus custos. 

Este novo modelo de financiamento hospitalar pretende criar incentivos para uma maior 

eficiência tanto no fornecimento como na distribuição de recursos (Bentes et al., 1996). 

No dia 1 de Janeiro de 1990, o Ministério da Saúde de Portugal adoptou os Grupos de 

Diagnósticos Homogéneos (GDH) como instrumento de financiamento do internamento 

nos hospitais do SNS. Os GDH são um sistema de classificação de doentes baseado nos 

Diagnosis Related Groups (DRG), inicialmente desenvolvidos nos EUA com o objectivo 

de monitorizar a qualidade dos cuidados de saúde bem como apoiar as actividades de 

gestão interna. Contudo, rapidamente se tornou evidente o seu potencial como possível 

método de controlo de custos, acabando por constituir a base do novo sistema prospectivo 

de pagamento do Medicare, que pretendia acabar com o sistema de reembolso 

retrospectivo anteriormente existente. Foi na vertente do financiamento que os GDH 

alcançaram maior notoriedade a nível internacional.  
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Basicamente, definem-se os GDH como um conjunto manejável e clinicamente 

coerente de classificação dos doentes que fornece um meio de relacionar o tipo de doentes 

que um dado hospital trata (o seu case-mix) com a procura de recursos e custos associados 

em que o hospital incorre (Fetter et al., 1991). 

Inicialmente apenas os doentes internados da responsabilidade dos subsistemas de 

saúde passaram a ser pagos por episódio de internamento, a preços médios nacionais por 

GDH, sendo que só a partir de 1997 a tutela passou a financiar os cuidados de 

internamento prestados a beneficiários do SNS por GDH. De forma a permitir uma 

adaptação gradual a este novo modelo de financiamento, o subsídio atribuído a cada 

hospital passou a resultar da combinação de uma componente histórica com uma 

componente ajustada pela produção. 

Em 2002, a par do processo de empresarialização dos hospitais surge um novo 

modelo de financiamento que permite separar a função financiadora da função prestadora 

do Estado, através daquilo que se designa como um novo modelo de contratação e 

pagamento: a contratualização do financiamento dos hospitais em função das actividades a 

realizar. 

Este modelo de contratualização com os hospitais efectiva-se com o estabelecimento 

de um contrato-programa entre o Estado enquanto entidade contratadora/pagadora e as 

unidades prestadoras de cuidados de saúde. O contrato-programa revela-se assim um 

instrumento de definição de funções, de partilha de riscos e afectação de responsabilidades. 

Contudo, este modelo de contratualização refere-se apenas à prestação de cuidados 

de saúde a doentes do SNS. O financiamento dos cuidados prestados a doentes 

pertencentes a subsistemas é feito com base em preços nacionais por GDH definidos em 

portaria.  

Neste trabalho serão analisadas as questões relacionadas com o financiamento 

hospitalar por GDH, bem como as implicações decorrentes da existência de duas 

modalidades de financiamento distintas consoantes os beneficiários pertençam ao SNS ou 

a subsistemas/terceiros pagadores. 

Após esta introdução, surge o Capítulo 2, que consiste numa breve resenha histórica 

que procura descrever os principais momentos de evolução do sistema de saúde em 

Portugal, particularizando-se a evolução do hospital português, num contexto de 
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modernização que teve a sua origem em 1968 e que conduziu à empresarialização da 

gestão hospitalar. 

As especificidades do mercado da sáude são analisadas no Capítulo 3, no qual se 

destaca o papel da regulação. A contratualização, sendo conceptualmente diferente da 

regulação, revela-se um dos mais fortes mecanismos reguladores, ao influenciar as 

principais variáveis da prestação de cuidados de saúde, como sejam a quantidade, o preço 

e, consequentemente, a qualidade, a eficiência e o acesso aos cuidados de saúde. 

O Capítulo 4 aborda a problemática do financiamento hospitalar. No sentido de obter 

um enquadramento mais abrangente, distingue-se sumariamente as diferentes modalidades 

de pagamento aos hospitais. De seguida, analisa-se a evolução do sistema de financiamento 

dos hospitais do SNS: do pagamento retrospectivo ao financiamento prospectivo, destaca-

se o contributo dos GDH no financiamento do internamento, bem como o papel da 

contratualização no actual modelo de financiamento hospitalar.  

No Capítulo 5, define-se a produção hospitalar, tendo nos GDH uma forma de 

concretizar a sua medição. Tendo em vista uma melhor compreensão do sistema de 

classificação de doentes baseado nos GDH, procede-se a uma descrição da criação e 

desenvolvimento dos GDH, analisando-se as várias versões desenvolvidas com vista ao 

aperfeiçoamento deste sistema. 

No Capítulo 6, o estudo de caso apresentado, que tem como universo de trabalho o 

Hospital Infante D. Pedro, E.P.E. (Aveiro), tem como objectivo, por um lado, comparar o 

financiamento do contrato-programa (SNS) face à remuneração pela portaria 

(subsistemas/terceiros pagadores) e, por outro, identificar os incentivos positivos e 

negativos inerentes ao financiamento prospectivo por caso/GDH. 

As conclusões finais do trabalho são descritas no Capítulo 7. Seguem-se ainda a 

Bibliografia e os respectivos Anexos que contêm dados de apoio ao texto do trabalho 

propriamente dito. 

 

 

 

 

 

 



O Financiamento Hospitalar e os Grupos de Diagnósticos Homogéneos  

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Financiamento Hospitalar e os Grupos de Diagnósticos Homogéneos  

 5 

 

 

2 A EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 
 

2.1 DA PROTECÇÃO SOCIAL À GOVERNAÇÃO DA SAÚDE 

 

 

Em 1883, a Alemanha de Bismarck implementou o primeiro exemplo de um modelo 

de “protecção social” imposto pelo Estado (Modelo Bismarck), que obrigava os 

empregadores a contribuir para um esquema de seguro-doença em favor dos trabalhadores 

mais carenciados. Este esquema foi mais tarde alargado a trabalhadores com rendimentos 

mais elevados. Este sistema era constituído por um conjunto de seguros sociais 

obrigatórios, de base profissional e coberturas separadas, e com financiamento tripartido 

(trabalhadores, entidades patronais e Estado). 

Apesar deste modelo não promover a solidariedade ou equidade foi o grande 

percursor do Estado-Providência, ou pelo menos do aparecimento das políticas de social 

welfare. O conceito de Estado-Providência resultou da consciência da responsabilidade do 

Estado na condução de políticas sociais que garantissem às populações cuidados de saúde, 

apoio na doença e na incapacidade para um trabalho remunerado, facultassem protecção no 

desemprego e reformas na velhice. Este modelo estatal seria a institucionalização dos 

direitos sociais. 

À medida que foi sendo reconhecida a existência de riscos sociais e não apenas 

individuais surgem, nos inícios do século XX, seguros sociais obrigatórios noutros países 

europeus, como França (1910), Grã-Bretanha (1911) e Portugal (1919)1. 

                                                 
1 Em 1919, Portugal, mais tarde que os outros países europeus, adoptou um sistema de previdência de 

natureza bismarckiana, introduzindo os seguros sociais obrigatórios, de base profissional. Em Maio de 1928, 

no início do regime fascista, foi suspensa a sua aplicação, por serem considerados demasiados estatizantes e 

desagradarem às companhias de seguro. Posteriormente, na década de 40, foram integrados no modelo 

corporativo com a criação das denominadas caixas sindicais de previdência.  

Só após a Revolução de Abril, com a instauração da democracia, é constitucionalmente reconhecida a 

universalidade dos direitos à segurança social e à saúde, alterando-se o modelo anterior e entregando ao SNS 
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Em meados do século XX, após a II Guerra Mundial, a Grã-Bretanha adopta um 

novo modelo assente numa maior responsabilidade do Estado. O Relatório Beveridge de 

1942 defendia a existência de um Estado interventor nas diversas situações de risco social. 

O Modelo Beveridge, como ficou conhecido, pretendeu ser abrangente, unificado e simples 

garantindo segurança social do “berço ao túmulo”. Para além de universalista, este sistema 

tinha um financiamento basicamente fiscal e era gerido pelo Estado. 

 Este modelo foi a base da legislação social da Grã-Bretanha. Em 1948 é criado o 

National Health Service que irá influenciar, ao longo de décadas, a organização de outros 

sistemas de saúde, promovendo a responsabilização do Estado pela prestação de cuidados 

de saúde e a afirmação do princípio de acesso igual para todos os cidadãos.  

Os sistemas de saúde de que hoje dispomos nasceram do encontro destes dois 

modelos de protecção social – Bismarckiano e Beveridgeano – os quais não são 

ideologicamente diferentes, pois assentam na noção reformista de que é necessário um 

guarda-chuva, uma rede social salvadora para atenuar as grandes tensões sociais geradas 

pelo crescimento económico (Campos, 2000). 

Só no século XX, e mais acentuadamente depois da II Guerra Mundial, se pode falar 

de políticas e sistemas de saúde. A saúde torna-se uma questão cada vez mais central na 

Europa Ocidental do pós-guerra. 

Em 1948, foi criada a Organização Mundial de Saúde (OMS) que terá um papel 

essencial no estudo e na reorientação das políticas e dos sistemas de saúde, conseguindo 

atribuir ao conceito de saúde (até então fortemente medicalizado) uma componente social: 

sáude é não só a ausência de doença ou enfermidade mas um estado de completo bem-

estar físico, psíquico, mental, emocional, moral e social. 

Nos últimos 25 anos destacam-se algumas referências fundamentais na evolução das 

políticas de saúde: a Declaração de Alma-Ata (1978) que introduziu a noção de cuidados 

primários privilegiando o investimento nos serviços de promoção da saúde e de prevenção 

da doença; a estratégia “Saúde para Todos” desenhada pela OMS em 1983 propondo a 

adopção de “metas para a saúde” como elemento fundamental para a formulação de 

políticas de saúde; e a Carta de Ottawa (1986) ao defender a promoção da saúde como um 

                                                                                                                                                    
a responsabilidade pelo exercício do direito universal à saúde, financiado maioritariamente por receitas 

fiscais e claramente influenciado pelo modelo inglês. 
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processo que visa criar condições para que as pessoas aumentem a sua capacidade de 

controlar os factores determinantes da saúde, no sentido de a melhorar. 

Actualmente, não basta formular políticas públicas para se realizarem os objectivos 

dos sistemas de saúde, é imprescindível implementar uma “cultura de governação2”. “Sem 

isso continuar-se-á a assistir a uma separação entre a formulação de políticas públicas e a 

gestão dos recursos de saúde” (OPSS, 2003: 3). 

Neste contexto importa distinguir entre a legitimidade da acção governativa e os 

princípios da “boa governação”. O mesmo é dizer, pode haver uma agenda política 

legítima “mal governada”. 

Para a OMS, a boa governação para a saúde é a capacidade de activar a participação 

de todos os que estão interessados na formulação e no desenvolvimento de políticas, 

programas e práticas que conduzam a sistemas de saúde mais equitativos e sustentáveis. 

Nesta perspectiva, alguns dos elementos mais comuns associados à boa governação são a 

centralização nas pessoas, a prestação de contas, a transparência, a participação dos 

cidadãos, a monitorização e avaliação regulares.  

 

 

2.2 O SISTEMA DE SAÚDE EM PORTUGAL 

 

2.2.1 O Nascimento do Sistema  
 

Apesar de já há longos anos existirem instituições com funções de prestação de 

cuidados de saúde, o nascimento do sistema de saúde português pode ser colocado em 

1946, com a publicação da Lei n.º 2011 de 2 de Abril. Esta lei estabelece a organização dos 

serviços prestadores de cuidados de saúde então existentes: Hospitais das Misericórdias, 

Estatais, Serviços Médico-Sociais, de Saúde Pública e Privados. 

 Contudo, só “(…) durante os anos 60, se desenvolveram uma série de acções 

pertinentes a fim de estruturar e implementar uma rede adequada (provavelmente a rede 
                                                 
2 A governação, no sentido de governance (governança), define-se como o conjunto de regras, processos e 

práticas que dizem respeito à qualidade e desempenho do sistema político/administrativo, em termos de 

responsabilidade, transparência, coerência, eficiência e eficácia (Livro Branco da Governança Europeia, 

2004). 
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possível) de serviços de saúde” (Reis, 1999: 263)3. É também ao longo deste período que 

surgem instituições dentro do próprio Estado, mais tarde designadas como “subsistemas de 

saúde”, destinadas a fornecer um mecanismo básico de seguro (por exemplo, a ADSE – 

Assistência na Doença aos Servidores do Estado).  

Até inícios da década de 70 toda a filosofia de actuação se centrava na ideia de que o 

Estado não era o responsável pela prestação de assistência na doença e, apesar de ter ganho 

uma considerável capacidade de intervenção no sector da saúde durante a década de 60, a 

cobertura do país em serviços de saúde era insuficiente e o acesso das pessoas aos cuidados 

de saúde era limitado.  

 No início da década de 70, a situação da saúde em Portugal caracterizava-se da 

seguinte forma: 

- Indicadores sócio-económicos e de saúde muito desfavoráveis quando comparados 

com os de outros países da Europa Ocidental (58 por mil de mortalidade infantil em 

1970);  

- “Conjunto fragmentado“ de serviços de saúde de natureza variada – hospitais do 

Estado e das Misericórdias, postos médicos dos Serviços Médico Sociais da 

Previdência; Serviços de Saúde Pública (centros de saúde a partir de 1971); 

médicos municipais; serviços especializados dirigidos para determinadas situações 

de saúde (saúde materno-infantil, tuberculose, doenças psiquiátricas, entre outras); 

sector médico privado, particularmente na área de cuidados ambulatórios; 

- Baixo financiamento dos serviços públicos da saúde (a despesa com a saúde era de 

2,8% do PIB, em 1970). 

 

Em 1971, com a reforma do sistema de saúde e da assistência (conhecida como “a 

reforma de Gonçalves Ferreira”), que incluiu o estabelecimento dos “Centros de Saúde”, 

surge o primeiro esboço de um SNS. “É esta legislação ainda que, num contexto em que a 

posição do Estado se mantinha, pelo menos «oficialmente», como supletiva, faz o 

reconhecimento, não regulamentar mas expresso, do direito à saúde” (Reis, 1999: 267).  

 

 

 

                                                 
3 Citando (Campos, 1982). 



O Financiamento Hospitalar e os Grupos de Diagnósticos Homogéneos  

 9 

 

2.2.2 A Criação e Expansão do Serviço Nacional de Saúde (1971-1985) 
 

Foi, no entanto, a partir da revolução de 1974 que o sistema de saúde em Portugal 

conhece alterações profundas. A Constituição da República Portuguesa de 1976 veio 

consagrar, no seu artigo 64.º, que “todos têm direito à protecção da saúde” através da 

“criação de um serviço nacional de saúde universal, geral e gratuito” (na sua redacção 

original)4. O SNS é efectivamente criado em 1979. A Lei n.º 56/79 de 15 de Setembro 

declara que o acesso ao SNS deve ser garantido a todos os cidadãos independentemente da 

sua condição social ou económica. 

Contudo, a criação do SNS não foi pacífica. Uma parte influente do associativismo 

médico mostrou publicamente a sua oposição, propondo como alternativa ao SNS um 

sistema de saúde baseado na “medicina convencionada”, ou seja, no financiamento público 

da medicina privada, com o objectivo de melhor assegurar o acesso da população 

portuguesa aos cuidados de saúde e, também, condições de trabalho e remuneração 

aceitáveis para os médicos. Passados 30 anos, esta fractura entre o SNS e uma parte 

importante do associativismo médico teve, e continua a ter, importantes implicações para o 

sistema de saúde português (OPSS, 2001). 

O desenho fundamental do SNS levou cerca de dez anos a ser implementado, 

reflectindo claramente as contradições e as lutas internas, entre o Estado e o 

corporativismo médico (Mozzicafreddo, 2000).  

A adopção do SNS em Portugal integrou-se num movimento que contemplava outros 

países do sul da Europa, nomeadamente Itália (1978), Grécia (1983) e Espanha (1986). 

O início da democracia, o processo de descolonização e a “crise do petróleo” 

dificultaram as reformas dos anos 70. As circunstâncias políticas, sociais e económicas que 

envolveram a criação do SNS fizeram com que este incorporasse importantes debilidades 

estruturais, tais como, frágil base financeira e ausência de inovação nos modelos de 

organização e gestão do SNS, grande falta de transparência entre os interesses públicos e 

privados, dificuldade de acesso e baixa eficiência dos serviços públicos de saúde (OPSS, 

2001). 

                                                 
4 Na revisão constitucional de 1989, o art. 64.º da Constituição foi alterado no que diz respeito à gratuitidade, 

passando o Serviço Nacional de Saúde a ser tendencialmente gratuito.  
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Apesar das fragilidades do sistema verificou-se que, após a criação do SNS, a 

cobertura da população quase duplicou (entre 1974 e 1978, a percentagem de população 

coberta passou de 58% para 100%), verificando-se uma melhoria significativa dos 

principais indicadores de saúde (entre 1974 e 1984, a mortalidade infantil diminui de 37,9 

para 16,7 por mil e a mortalidade perinatal diminui de 32,2 para 21 por mil, a esperança de 

vida aumentou de 68,7 para 72,9 anos).  

A respeito da criação do SNS, Paulo Mendo acredita “que nenhum outro projecto 

seria capaz de, em tão pouco tempo, ter mudado tão profundamente a relação de um povo 

com os serviços de saúde, em termos de equidade, de qualidade e universalidade” (2002: 

38). 

Após 1974, o Estado assume a responsabilidade financeira da saúde e, como seria de 

esperar, os gastos públicos tiveram um acréscimo significativo. Entre 1974 e 1980, o 

Estado aumentou a sua despesa em cerca de 40%: de 2,5% para 3,6% do PIB. No mesmo 

período, os gastos privados aumentaram de 1,5% para 2% do PIB, o que representou um 

acréscimo de 30%. Tal significa que “o esforço das famílias para financiar a saúde foi 

quase tão elevado como o esforço do Estado, demonstrando que o SNS não alcançou o 

objectivo de gratuitidade” (Simões, 2004: 106). 

Contrariando a tendência do período anterior, a primeira metade dos anos 80 foi 

marcada pelo desinvestimento público na saúde. Entre 1981 e 1984, Portugal investiu cada 

vez menos em saúde e o aumento percentual global foi de apenas 13,5%, muito pouco 

comparativamente aos anteriores 40%. A par deste “emagrecimento” do Estado, os 

privados aumentaram os seus gastos em saúde em cerca de 45%. Em 1984, os gastos 

privados em saúde representavam 2,7% do PIB, sendo que os gastos públicos 

representavam 2,9% do PIB. Tal facto evidencia um claro indício do afastamento da 

responsabilidade do Estado no financiamento da saúde dos portugueses. 

 

 

2.2.3 A Lei de Bases da Saúde (1985-1995) 
 

 Em 1986, Portugal tornou-se membro da Comunidade Económica Europeia (agora 

União Europeia). Viveu-se um período de crescimento económico e de estabilidade 

política sem precedentes desde a revolução de Abril.  
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Durante este período, as políticas de saúde pautaram-se pela aproximação à ideologia 

de mercado. É lançado o debate sobre a reforma do sistema de saúde, defendendo-se um 

papel mais activo do sector privado e uma maior responsabilização individual pelo 

financiamento. Esta orientação empresarial do SNS vai de encontro à ideologia de mercado 

que se vivia em toda a Europa. 

A partir de 1990, o sistema de saúde português foi regulado por dois diplomas 

fundamentais: a Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto) e o Estatuto do 

Serviço Nacional de Saúde (Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro). 

A Lei de Bases da Saúde veio definir o papel do SNS num contexto mais alargado de 

sistema de saúde, o qual “é constituído pelo Serviço Nacional de Sáude e por todas as 

entidades públicas que desenvolvam actividades de promoção, prevenção e tratamento na 

área da saúde, bem como por todas as entidades privadas e por todos os profissionais 

livres que acordem com a primeira a prestação de todas ou de algumas daquelas 

actividades” (n.º1 da Base XII).  

Acrescenta o Estatuto de 1993, que o SNS “é um conjunto ordenado e hierarquizado 

de instituições e de serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde, funcionando sob a 

superintendência ou a tutela do Ministério da Saúde”. O SNS tem como objectivo a 

efectivação, por parte do Estado, da responsabilidade que lhe compete na prestação de 

cuidados de saúde aos indivíduos, à família e à comunidade.  

Na realidade, o sistema de saúde nunca se esgotou no SNS devido à existência de um 

importante sector privado, que vende serviços aos cidadãos e ao próprio SNS e cujos 

profissionais estão integrados simultaneamente no sector público e privado. 

Segundo Jorge Simões (2004), os referidos diplomas traduzem-se em quatro 

estratégias: 

- A regionalização da administração dos serviços, com a criação de cinco 

Administrações Regionais de Sáude com competências para coordenar a actividade 

dos serviços de saúde, incluindo hospitais; 

- A privatização de sectores da prestação de cuidados, devendo o Estado estimular o 

desenvolvimento do sector privado na área da saúde, incluindo a gestão privada de 

instituições de saúde. Em 1995, o Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) é o 

primeiro hospital público com gestão privada; 
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- A privatização de sectores do financiamento de cuidados, com a concessão de 

incentivos à opção por seguros privados de saúde e a possibilidade de criação de 

um seguro alternativo de saúde (opting-out); 

- A articulação entre cuidados de saúde primários e diferenciados através da criação 

de unidades de saúde que agrupariam, numa região, hospitais e centros de saúde. 

 

À excepção da regionalização dos serviços, a descontinuidade nas agendas políticas 

não permitiu que os outros objectivos passassem da lei à prática. A ideia do seguro 

alternativo de saúde que permitiria aos cidadãos moverem-se da “seguradora” pública para 

seguradoras privadas recebendo estas um subsídio per capita do Estado, foi completamente 

abandonada devido à falta de interesse das seguradoras. A articulação entre cuidados de 

saúde primários e diferenciados não teve também desenvolvimento significativo. As listas 

de espera cirúrgicas nos hospitais portugueses começaram a assumir proporções 

preocupantes, surgindo o programa de recuperação das listas de espera (PERLE). 

Durante este período, os gastos públicos em saúde registaram um crescimento de 

3,3% para 5,1% do PIB, entre 1985 e 1995. Esta tendência mantém-se até ao ano de 2000, 

que regista um gasto público de 6,2% do PIB. 

 

 

2.2.4 Uma “Nova Gestão Pública” para o SNS (1996-2002) 
 

Em finais de 1995 iniciou-se um novo ciclo político que se caracterizou por menores 

condições de estabilidade que o anterior. Com este ciclo começou um processo de reforma 

do sistema de cuidados de saúde baseado em princípios da “nova gestão pública” (New 

Public Management). Esta nova etapa nas políticas de saúde é chamada “terceira via” e 

procurou encontrar uma “solução intermédia entre os sistemas públicos convencionais de 

comando e controlo e a gestão mais empresarial do sistema” (Simões, 2004: 69). 

Durante este ciclo foram tomadas muitas iniciativas, nomeadamente: 

- Empresarialização pública no desenvolvimento dos hospitais e centros de saúde, 

com a adopção de modelos de gestão mais flexíveis e autónomos. De 1996 a 1999, 

três hospitais adoptaram novas formas de gestão. Durante este período iniciaram-se 
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uma série de projectos experimentais na reorganização dos cuidados de saúde 

primários; 

- Desenvolvimento dos sistemas de qualidade com a criação do Instituto da 

Qualidade em Saúde; 

- Criação de duas novas escolas de medicina públicas e o reforço de novos centros de 

pesquisa em ciências da saúde com o objectivo de melhorar a qualidade dos 

recursos humanos nesta área;  

- Criação de cinco centros Regionais de Saúde Pública, desde 1999, com vista a 

reforçar a saúde pública ao nível regional e local; 

- Distinção entre o financiamento e a prestação de cuidados de saúde. Em 1996, as 

Administrações Regionais de Saúde iniciaram um processo que levou à criação das 

Agências de Contratualização, cujo papel era a celebração e monitorização dos 

contratos com os hospitais e centros de saúde; 

- Implementação de programas para reduzir as listas de espera cirúrgicas e para 

introduzir o cartão do utente. 

 

Em 1997, o financiamento hospitalar ganha uma importância significativa. O modelo 

tradicional de financiamento retrospectivo dos hospitais baseado em dados históricos foi 

parcialmente alterado para incorporar elementos de financiamento prospectivo, relacionado 

com a actividade (baseado nos Grupos de Diagnósticos Homogéneos). 

 

 

2.2.5 Uma Nova Agenda Política (2002-2005) 
 

Este ciclo político foi consideravelmente mais curto que o anterior, com apenas um 

titular na pasta da saúde. Os três anos que se seguiram trouxeram uma nova agenda política 

para a saúde sendo possível identificar aspectos de acção governativa particularmente 

positivos, de entre os quais importa salientar: a preparação do Plano Nacional de Saúde 

2004-2010 que constituiu uma tentativa de compilação de orientações estratégicas no 

combate à doença e promoção da saúde, a preparação das parcerias público-privadas, a 

nova Lei de Gestão Hospitalar, a adopção de uma nova lei dos cuidados de saúde 

primários, a criação da Entidade Reguladora da Saúde, a política do medicamento, a 
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preparação do diploma da rede de cuidados continuados e a introdução do Programa 

Especial de Combate às Listas de Espera Cirúrgicas (PECLEC). 

O Decreto-Lei n.º 185/2002, de 20 de Agosto, definiu os princípios e os instrumentos 

para o estabelecimento de parcerias em saúde entre o Ministério da Saúde ou instituições e 

serviços integrados no SNS e outras entidades. Este diploma assumiu particular 

importância numa altura em que o Governo adoptou o 1.º Programa Governamental de 

Parcerias Público-Privadas e anunciou a construção de dez novos hospitais nesta 

modalidade, tendo constituído grupos de coordenação interdepartamental para o 

lançamento das parcerias público-privadas. 

Em Setembro de 2002 é adoptada a nova Lei de Gestão Hospitalar (Lei n.º 27/2002 

de 8 de Novembro). Esta reforma hospitalar “pretendia libertar os hospitais do 

enquadramento burocrático-administrativo que enformava o seu estatuto jurídico, 

privilegiando maior independência, agilidade e adoptando definitivamente natureza e 

gestão empresarial” Reis (2003: 10). Em Dezembro de 2002 inicia-se um processo de 

empresarialização dos hospitais portugueses com a implementação de 31 hospitais 

sociedades anónimas. 

A legislação que criou a Rede de Cuidados de Saúde Primários (Decreto-Lei n.º 

60/2003, de 1 de Abril) incluía a possibilidade dos centros de saúde serem geridos por 

cooperativas profissionais, sector privado lucrativo e sector social não lucrativo, sofrendo 

uma forte contestação por parte dos principais actores (organizações de clínicos gerais, 

sindicatos e Ordem dos Médicos)5. Contudo, a entrada em vigor deste diploma ficou 

explicitamente condicionada à constituição da Entidade Reguladora da Saúde, a qual 

entrou em funções em Março de 20046. 

A Entidade Reguladora da Saúde tem como principais objectivos regular, 

supervisionar e acompanhar a actividade dos estabelecimentos, instituições e serviços 

prestadores de cuidados de saúde e especificamente: (i) pronunciar-se sobre contratos de 

concessão e gestão de unidades públicas privadas, sobre as convenções entre o sector 

                                                 
5 Em 2005 é aprovado o Decreto-Lei n.º 88/2005, de 3 de Junho, que revoga este “polémico” decreto-lei e 

repristina o Decreto-Lei n.º 157/99, de 10 de Maio, que estabelece o regime de criação, organização e 

funcionamento dos Centros de Saúde.  

6 A sua constituição foi aprovada em Conselho de Ministros, em Outubro de 2003, e é criada oficialmente em 

10 de Dezembro através do Decreto-Lei n.º 309/2003. 
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público e os sectores privado e social e sobre os requisitos e regras de licenciamento dos 

prestadores de cuidados de saúde; (ii) defender os interesses dos utentes; (iii) garantir o 

direito de acesso universal e equitativo aos serviços públicos de saúde; e (iv) prevenir a 

discriminação de doentes. 

Relativamente à política do medicamento, salienta-se a prescrição de medicamentos 

genéricos e a introdução da prescrição por princípio activo e dos preços de referência. Os 

resultados destas medidas são de importância significativa num contexto de contenção de 

despesas, tendo-se observado, em pouco tempo, um considerável aumento da quota de 

genéricos no mercado dos medicamentos. 

No que diz respeito à Rede de Cuidados Continuados, a introdução deste diploma 

(Decreto-Lei n.º 281/2003, de 8 de Novembro) parece constituir um passo fundamental, 

sobretudo numa sociedade marcada pelo progressivo envelhecimento da população, pelo 

aumento das patologias de evolução prolongada e dos índices de dependência. Neste 

contexto, as unidades de apoio domiciliário já existentes em alguns centros de saúde e 

Misericórdias tornam-se insuficientes para responder adequadamente face ao crescimento 

destas novas necessidades de cuidados de sáude.    

O PECLEC foi desenhado para responder a objectivos mais ambiciosos (acabar com 

as listas de espera a curto prazo). Este programa de recuperação das listas de espera 

cirúrgicas englobou um maior leque de cirurgias, promoveu uma maior utilização de 

serviços sociais e privados e melhorou o pagamento extra aos serviços e pessoal do SNS 

envolvidos.  

O nosso sistema de saúde, à semelhança dos sistemas de saúde europeus, caracteriza-

se por décadas de sucessivas reformas, havendo pouca evidência sobre o impacto que as 

reformas têm, efectivamente, na melhoria da saúde das populações, nas desigualdades em 

saúde ou nos problemas de acesso. 

Como defende Jorge Simões, o sistema de saúde português tem-se caracterizado, ao 

longo dos últimos 30 anos, por uma linha de continuidade ideológica justificando “ que 

não terá havido rupturas significativas entre 1971 e os anos que se seguiram à Revolução 

de 1974, que se assistiu à afirmação política e normativa do Serviço Nacional de Saúde a 

partir de 1976 e à progressiva aceitação e dependência, nas suas linhas gerais, do modelo 

beveridgeano “ (2004: 27). 
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Ao longo das últimas três décadas, é evidente o esforço em melhorar a saúde e os 

serviços de saúde. No entanto, as reformas da saúde são continuadamente interrompidas 

não conseguindo atingir os resultados esperados.  

A este respeito, o Observatório Europeu de Sistemas de Saúde identificou cinco 

factores: 

- Muito poucas das reformas públicas implementadas são precedidas de documentos 

de análise;  

- A legislação é essencialmente vista como um instrumento de lançamento de 

reformas e não como um instrumento facilitador da mudança (em Portugal, a gestão 

da mudança tem uma forte tradição normativa);  

- A administração “comando e controlo” tem caracterizado o sistema de saúde 

tornando a implementação de políticas um exercício arriscado; 

- As descontinuidades políticas resultantes dos ciclos políticos como também as 

mudanças ministeriais dentro do mesmo governo põem em causa a continuidade 

das reformas da saúde; e 

- Por último, a resistência à mudança (governação).7  

 

 

2.3 OS HOSPITAIS 

 

2.3.1 A Evolução do Hospital Português 
 

O hospital constitui um sector estratégico da rede de prestação de cuidados de saúde. 

Trata-se de um estabelecimento de saúde de elevada diferenciação, constituído por meios 

tecnológicos e humanos, cujo objectivo nuclear é a prestação de cuidados de saúde durante 

24 horas por dia, desenvolvendo a sua actividade através do diagnóstico, da terapêutica e 

da reabilitação em regime de internamento ou de ambulatório (Ministério da Saúde, 1998). 

O hospital enquadra-se no sistema de saúde constituindo um “segmento insubstituível e dos 

mais significativos do Serviço Nacional de Saúde” (Ministério da Saúde, 1998: 7).  

                                                 
7 Bentes et al. (2004). 
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Em Portugal, várias tentativas de reforma do sector hospitalar têm sido introduzidas 

nas últimas décadas. De um sistema regionalizado, estabelecido pela legislação de 1946, 

até ao hospital dos nossos dias podem realçar-se os principais marcos reformadores do 

sistema hospitalar português. 

Em 1946, a Lei de Bases da Organização Hospitalar (Lei n.º 2011, de 2 de Abril) 

estabeleceu a rede e a hierarquia dos hospitais, sendo mais tarde completada pela Lei n.º 

2120, de 19 de Julho de 1963, que estabeleceu a necessidade de articulação entre os 

diversos níveis de estabelecimentos hospitalares.  

Pouco tempo depois é publicado o Decreto-Lei n.º 48 357, de 27 de Abril de 1968, 

conhecido por Estatuto Hospitalar. É um documento importante, em que são equacionados 

e regulamentados alguns dos principais aspectos da vivência hospitalar, a nível do 

financiamento, da renovação de instalações, do reequipamento e da cooperação com a 

Previdência, sendo-lhes reconhecida personalidade administrativa e autonomia financeira, 

o que sem dúvida constituiu um importante marco na vida dos hospitais (Ministério da 

Saúde, 1998). Com este Estatuto, foram estabelecidas pela primeira vez, as bases do 

planeamento da rede hospitalar a nível nacional e a atribuição de competências e 

responsabilização dos serviços pela respectiva eficiência. Tipificaram-se, ainda, os órgãos 

dos hospitais. 

Os hospitais portugueses foram influenciados pelas opções políticas pós 25 de Abril 

de 1974, “que se podem inserir, ao menos tendencialmente, no conceito de Estado-

Providência, com a criação do Serviço Nacional de Saúde” (Ministério da Saúde, 1998: 

18). 

Em 1977 é publicada a Lei Orgânica Hospitalar (Decreto-Lei n.º 129/77, de 2 de 

Abril) e o Regulamento dos Órgãos de Gestão e Direcção dos Hospitais (Decreto-

Regulamentar n.º 30/77, de 20 de Maio) que pretendiam promover a autonomia dos 

hospitais e a estabilidade dos órgãos de gestão, criando, simultaneamente, novas regras de 

actuação na área financeira. O Decreto-Regulamentar n.º 30/77 previa três órgãos de 

administração: o conselho geral, o conselho de gerência e o administrador. 

Uma década depois é publicada a Lei de Gestão Hospitalar através do Decreto-Lei n.º 

19/88 de 21 de Janeiro, afirmando a hierarquia da tutela governativa e a preocupação da 

racionalidade económica. Do elenco dos órgãos de administração é excluído o conselho 

geral, que passa a ser um órgão de participação e consulta. 
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A gestão empresarial dos hospitais é uma aspiração antiga dos profissionais de saúde 

em Portugal. Já o artigo 35.º do Estatuto Hospitalar de 1968 estipulava que, “em ordem a 

conseguir a maior eficiência técnica e social, os estabelecimentos hospitalares devem 

organizar-se e ser administrados em termos de gestão empresarial”. No preâmbulo desse 

diploma escrevia-se que “a administração dos hospitais se tornou tarefa de profissionais 

com preparação cuidada e estatuto adequado. A gestão hospitalar, infra-estrutura 

indispensável de toda a acção médica, terá de desenvolver-se de acordo com as técnicas 

próprias da vida económica, embora subordinada aos objectivos sociais e humanos que 

prossegue”. 

Vinte anos depois, este princípio é reafirmado na Lei de Gestão Hospitalar, referindo 

o seu artigo 7.º que os hospitais “devem organizar-se e ser administrados em termos de 

gestão empresarial”. Dois anos mais tarde, a Lei de Bases da Saúde estabelece no n.º 1 da 

Base XXXVI: “A gestão das unidades de saúde deve obedecer, na medida do possível, a 

regras de gestão empresarial e a lei pode permitir a realização de experiências 

inovadoras de gestão, submetidas a regras por ela fixadas”. 

Desta forma, a Lei de Bases da Saúde de 1990 veio abrir as portas à realização de 

experiências inovadoras de gestão. Em finais de 1995, o Hospital Fernando da Fonseca 

criado desde 1991 foi objecto de concessão de gestão por contrato, precedendo concurso 

público, por um período de 5 anos renovável. Em 1998, o Decreto-Lei n.º 151/98 de 5 de 

Junho introduziu no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, regras privadas 

na gestão de recursos humanos e nas aquisições de bens e de serviços, embora mantendo 

estatuto e gestão públicos. Em 1999 foi criada a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, 

englobando sobre uma mesma entidade gestora, o Hospital Pedro Hispano e os quatro 

centros de saúde da sua área de influência. Em 2001 foi criado o Hospital do Barlavento 

Algarvio, em moldes semelhantes aos do Hospital de São Sebastião.  

Os restantes hospitais públicos mantiveram a estrutura e regras de funcionamento 

convencionais. Contudo, o modelo de gestão convencional do hospital público estava 

ultrapassado e esgotado padecendo de graves problemas de eficiência na afectação de 

recursos, baixos níveis de produtividade, elevado ritmo de crescimento da despesa pública 

que se tornava incomportável para o país e uma crescente insatisfação dos utentes pelos 

níveis do serviço prestado. Perante a avaliação positiva das experiências inovadoras até 

então desenvolvidas, em particular do Hospital de São Sebastião, a “gestão empresarial” 
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tornava-se cada vez mais um imperativo dando-se, desta forma, continuidade a um 

processo já iniciado.  

Em 2002, a publicação da Lei n.º 27/2002 de 8 de Novembro, revogou o Decreto-Lei 

n.º 19/88 e alterou de forma decisiva algumas disposições da Lei de Bases da Saúde de 

1990. A nova Lei de Gestão Hospitalar introduz três princípios fundamentais. A separação 

do papel do Estado como financiador/prestador, através daquilo que se designa como um 

novo modelo de contratação e pagamento: a contratualização do financiamento dos 

hospitais em função das actividades a realizar, isto é, em função da valorização dos actos e 

serviços efectivamente prestados. A introdução de uma verdadeira gestão empresarial, com 

a criação de unidades de saúde com a natureza de sociedades anónimas de capitais 

públicos. A agilização do processo de contratação de pessoal em que o contrato individual 

de trabalho é a norma e o futuro referencial. 

Este mesmo diploma aprovou o novo regime jurídico de gestão hospitalar, de acordo 

com o qual a rede de prestação de cuidados de saúde integra vários modelos jurídicos de 

hospitais:  

- Estabelecimentos públicos, dotados de personalidade jurídica, autonomia 

administrativa e financeira, com ou sem autonomia patrimonial8;  

- Estabelecimentos públicos, dotados de personalidade jurídica, autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial e natureza empresarial9;  

- Sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos; 

- Estabelecimentos privados, com ou sem fins lucrativos, com quem sejam 

celebrados contratos; 

- Instituições do SNS geridas por entidades públicas ou privadas mediante contrato 

de gestão10. 

 

                                                 
8 Correspondem aos hospitais integrados no sector público administrativo (SPA). 

9 Correspondem aos hospitais entidades públicas empresariais (EPE). 

10 O Hospital Fernando da Fonseca (HFF), mais conhecido por Hospital Amadora-Sintra, é actualmente o 

único hospital público com gestão privada. A José de Mello Saúde é a gestora do HFF desde 1995. Contudo, 

foi já oficialmente anunciado que a partir de 2009 o HFF será uma entidade pública empresarial, pondo fim à 

única experiência de gestão privada de um hospital público.  
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Em Dezembro de 2002, dando seguimento ao estatuído na Lei n.º 27/2002, foram 

publicados 31 decretos-lei que transformaram 34 hospitais públicos em 31 sociedades 

anónimas de capitais exclusivamente públicos (por constituição de centros e grupos 

hospitalares). “Consagra-se assim, a autonomia de gestão das unidades hospitalares, em 

moldes empresariais, pretendendo estabelecer, ao mesmo tempo, a separação funcional 

entre o financiador/comprador e o prestador de cuidados de saúde, defendendo que tal 

orientação assegurará sempre a unidade e universalidade do SNS, de acordo com a matriz 

constitucional” (OPSS, 2003: 65). 

A empresarialização dos hospitais significa uma forma mínima de privatização, estes 

continuam a prestar um serviço público mas sujeitos a regras essencialmente privadas. 

Após um período de experiências inovadoras pontuais, a ousadia dos Hospitais SA 

conseguiu romper o preconceito de que não é possível fazer mudanças significativas na 

saúde. O conjunto destes hospitais representou cerca de 50% do sistema hospitalar em 

todas as suas dimensões. 

Com o objectivo de apoiar o processo de empresarialização hospitalar, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 15/2003 criou a Unidade de Missão Hospitais SA, uma 

unidade executiva de apoio e o dispositivo nuclear para dinamizar e agilizar a 

implementação dos Hospitais SA. Esta Unidade de Missão teve como objectivos 

principais: a coordenação dos processos de lançamento e implementação dos Hospitais SA; 

o apoio aos hospitais no desenvolvimento dos seus planos de actividade; a promoção do 

lançamento de formas inovadoras de gestão dos serviços; a proposta de políticas de 

melhoria, orientação estratégica e técnica sobre a política de recursos humanos.  

Em 7 de Junho de 2005, o Decreto-Lei n.º 93/2005 aprovou a transformação dos 31 

hospitais sociedades anónimas em entidades públicas empresariais (EPE).11 A 

                                                 
11 Os Hospitais SA e os Hospitais EPE são empresas de utilidade pública em que o Estado é o accionista 

exclusivo. Regem-se, para além da sua legislação própria (Lei n.º 27/2002, de 8 de Dezembro), pelo regime 

jurídico do sector empresarial do Estado constante do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro (os 

Hospitais SA regem-se ainda pela lei reguladora das sociedades anónimas bem como por normas especiais 

cuja aplicação decorra do seu objecto social). No que respeita ao endividamento, a ambos os tipos de hospital 

não é permitido um endividamento superior a 30% do capital social para os SA ou capital estatutário para os 

EPE. Quanto ao regime de pessoal, os trabalhadores dos hospitais SA e dos EPE estão sujeitos às normas do 

regime do contrato individual de trabalho e do Código do Trabalho. Ambos prevêem a possibilidade de 

mobilidade do pessoal com relação jurídica de emprego público para o regime de contrato individual de 
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transformação dos Hospitais SA para Hospitais EPE permitiu maior flexibilidade na 

política de aquisições e de contratação de recursos humanos e algum desenvolvimento de 

ferramentas de informação; contudo, na generalidade desses hospitais, o modelo da sua 

governação não mudou, e o seu desenho organizacional manteve-se pouco mais que 

inalterado. De acordo com o Relatório de Primavera 2006 do OPSS, esta foi uma 

oportunidade perdida.  

Actualmente, coexistem na rede de prestação de cuidados hospitalares do SNS duas 

realidades diferentes: por um lado, os hospitais pertencentes ao sector público 

administrativo (SPA)12 e, por outro, um conjunto de hospitais com o estatuto de entidades 

públicas empresariais (EPE), com capitais exclusivamente públicos. 

 

 

2.3.2 O Sector Hospitalar Português 
 

Nos últimos 30 anos, o número de hospitais portugueses reduziu significativamente 

passando de 634 em 1970 para 204 em 2005, o que traduz uma diminuição de 68%. 

Contudo, esta tendência tem-se verificado nos outros países europeus. 

Em 2005, dos 204 hospitais existentes em Portugal, 100 pertenciam ao SNS, 93 

pertenciam ao sector privado e apenas 11 incluíam-se no sector não público13 (cf. Quadro 

1). O crescimento dos hospitais do sector público e o declínio dos hospitais das 

misericórdias entre 1970 e 1980 resultou, em grande parte, da sua integração no SNS, em 

consequência da revolução de Abril. 

 

                                                                                                                                                    
trabalho. As diferenças entre Hospitais SA e Hospitais EPE estão essencialmente relacionadas com a 

natureza do seu capital, com a forma de controlo governamental e com o tipo de controlo financeiro a que 

estão sujeitos. 

12 Os hospitais do SPA são regulados pelo Decreto-Lei n.º 188/2003, de 20 de Agosto, que revogou o Decreto 

Regulamentar n.º 3/88, de 22 de Janeiro, e estabelece um regime jurídico próximo do que foi aplicado em 

1998 ao Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, propondo uma distinção mais clara entre 

administração e direcção técnica, maior responsabilização interna e externa dos diversos órgãos e utilização 

de regras privadas, nomeadamente no regime jurídico do pessoal. 

13 Os hospitais do sector não público incluem os hospitais militares (Exército, Força Aérea e Marinha), 

paramilitares (GNR e PSP) e prisionais. 



O Financiamento Hospitalar e os Grupos de Diagnósticos Homogéneos  

 22 

 

QUADRO 1  

Número de hospitais por categoria, 1970 – 2005 

  1970 1980 1990 1996 1999 2005 

       

Total 634 493 257 221 205 204 

       

Público 171 394 145 122 110 100 

Não Público 19 2 17 10 11 11 

Misericórdias 284 8 - - - - 

Privado 160 89 95 89 84 93 

   Com fins lucrativos - - 44 40 40 39 

   Sem fins lucrativos  -  - 51 49 44 54 

Fonte: Bentes et al. (2004)    

 

 

Em Portugal, o SNS coexiste com um poderoso sector privado: meramente residual e 

electivo em hospitalização, mas muito forte em ambulatório, particularmente em consultas 

de especialidade e em meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Este sector 

privado é até dominante em algumas especialidades, como a imagiologia, a fisioterapia e 

sobretudo, a diálise renal.  

Os hospitais do SNS são classificados de acordo com os serviços que prestam em 

hospitais gerais e especializados.14 Da análise do Quadro 2, verifica-se que a maioria dos 

hospitais estão concentrados em três regiões de saúde: Norte, Centro, Lisboa e Vale do 

Tejo. As regiões do Alentejo e do Algarve, para além de não disporem de hospitais centrais 

e especializados, encontram-se claramente desfavorecidas com apenas cinco e três 

hospitais, respectivamente.  

 

                                                 
14 Os hospitais podem ser classificados quanto ao número de especialidades ou valências em hospital geral e 

hospital especializado. O número de valências existentes depende de se tratar de um hospital geral, com 

grande número de especialidades, ou dum hospital especializado, naturalmente com um número mais 

limitado. Os hospitais podem ser classificados, de acordo com a sua área geográfica de intervenção, em 

hospital central (cuja área de intervenção geográfica corresponde a uma zona hospitalar, ou parte) e hospital 

distrital (cuja área de intervenção geográfica corresponde a um distrito, ou parte). O hospital de nível 1 é um 

hospital distrital cujo internamento se limita, em regra, às valências mais básicas: Medicina Interna, Cirurgia 

Geral, Obstetrícia/Ginecologia e Pediatria, podendo, excepcionalmente, haver casos em que se inclua 

também a Ortopedia. 
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QUADRO 2  

 Número de hospitais do SNS por regiões de saúde e tipo de hospital, 2004 

  Hospitais Gerais   Hospitais   

Região Centrais Distritais Nível 1 Total  Especializados  

Total 

  

         

Norte 4 10 6 20  4  24 

Centro 2 13 10 25  1  26 

Lisboa e Vale do Tejo 9 7 2 18  7  25 

Alentejo - 3 2 5  -  5 

Algarve - 2 1 3   -   3 
       Fonte: Direcção Geral de Saúde – Estatísticas 2004 

 

 

Segundo Pita Barros (2005), os custos dos hospitais do SNS são, em geral, superiores 

aos proveitos em cerca de 10%. O Quadro 3 permite analisar a estrutura de custos dos 

hospitais do SNS, em particular os custos referentes ao internamento15, verificando-se que 

em 2004 a rubrica despesas com pessoal foi a componente de custos mais significativa, 

representando cerca de 39% dos custos totais dos hospitais. Dentro dos consumos, os 

produtos farmacêuticos e de consumo clínico correspondem a 9% e 3% dos custos totais, 

respectivamente. 

 

QUADRO 3  

Estrutura de custos dos hospitais do SNS, 2004 

  Internamento  

 
Valor 

Peso 
(em %) 

 

    

Elementos Directos 1.213.364.517€ 57%  
    

   Despesas com Pessoal 828.327.998€ 39%  

   Produtos Farmacêuticos 194.476.349€ 9%  

   Material de Consumo Clínico 56.208.797€ 3%  

   Amortizações 25.479.550€ 1%  

   Outras Despesas 108.871.823€ 5%  

    

Elementos Indirectos 921.779.035€ 43%  

    

Total Geral 2.135.143.552€ 100%  

Fonte: Contabilidade Analítica dos Hospitais do SNS, IGIF, Ministério da Saúde 

Nota: Os hospitais psiquiátricos são apresentados em publicação à parte. 

 

                                                 
15 A escolha do internamento prende-se com o objectivo central deste trabalho. 
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Os hospitais do SNS têm sido tradicionalmente pagos com base em orçamentos 

baseados nos seus custos históricos, tratando-se essencialmente de um sistema de 

reembolso de custos. No entanto, este sistema de financiamento é considerado como 

despesista e fortemente gerador de ineficiências e de situações de iniquidade, o que 

motivou a procura de novos modelos de financiamento. A questão do financiamento dos 

hospitais é desenvolvida no Capítulo 4.  
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3 A REGULAÇÃO EM SAÚDE 
 

 

“A regulação da saúde é o controlo dirigido e sustentado exercido por uma agência 

pública sobre as actividades no domínio da saúde, visando a convergência entre a 

equidade e a eficiência e garantindo a qualidade assistencial” (Nunes, 2005: 82). Na 

saúde, a finalidade da regulação é garantir o cumprimento de importantes objectivos 

sociais, dadas as falhas de governo (burocracia, fortes grupos de interesse, falta de 

accountability, e influência dos ciclos políticos) e de mercado existentes. Existem 

objectivos sociais do sistema de saúde que devem ser assegurados, nomeadamente: 

o Universalidade na cobertura; 

o Equidade no acesso tendo em conta as necessidades de saúde da população; 

o Solidariedade no financiamento; 

o Promoção da saúde; 

o Garantir a efectividade e qualidade dos cuidados de saúde; 

o Controlo dos custos; 

o Possibilitar a escolha dos prestadores (profissionais e instituições) tendo em conta 

os recursos existentes. 

 

A regulação tem tido impacto em diferentes áreas sectoriais da acção pública. Quer 

por razões técnicas, quer por razões político-ideológicas, sectores antes nacionalizados 

vieram, a partir dos anos 80, a ser privatizados e regulados, como as utilities, indústrias 

com características de monopólio natural16 (incluindo os sectores da electricidade, água, 

transporte ferroviário, gás ou telecomunicações) (Ferreira, 2004). Este movimento chegou 

inevitavelmente ao sector da saúde. 

                                                 
16 “Designa-se por monopólio natural a situação em que os custos de produção com duas ou mais empresas 

são superiores aos custos de produção com apenas uma empresa. (…), isto corresponde ao conceito de 

subaditividade da função custos, conceito por sua vez associado às economias de escala” (Cabral, 1994: 

226).  
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 Não obstante, a regulação na sáude ter uma génese distinta e, ainda que partilhe 

algumas semelhanças, revela-se mais complexa comparativamente a outros sectores da 

actividade económica (utilities), uma vez que neste contexto são determinantes os factores 

económicos, mas essencialmente os factores sociais 

Na teoria económica, a principal razão para a emergência da regulação relaciona-se 

com a existência de falhas de mercado. No entanto, existem outras teorias. A teoria do 

interesse público, defendida pela Escola Neoclássica, aproxima-se da concepção normativa 

da regulação, pressupondo que o Estado deve intervir sempre que existam falhas de 

mercado (market failures), de modo a prevalecerem os interesses públicos, maximizando o 

bem-estar social. A teoria da captura (e também a da escolha pública) afigura-se à 

concepção positiva da regulação, admitindo que a regulação existe para a satisfação dos 

interesses de certos grupos sociais. A teoria da captura, também designada de teoria dos 

grupos de interesse, associada a economistas da Escola de Chicago, defende que a 

regulação resulta dos interesses das próprias entidades reguladas (e não dos interesses da 

sociedade), as quais através de intensas actividades de lobbying e suborno “capturam” o 

regulador a seu favor. A teoria da escolha pública que surge como resposta à economia do 

bem-estar, incide sobre as falhas do estado (State failures) e não sobre as falhas de 

mercado (Marques, 2005; Cabral, 1994). 

 

 

3.1 AS CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS DO MERCADO DA SAÚDE 

 

O mercado é o espaço onde compradores e vendedores de um bem ou serviço 

interagem para determinar o preço e a quantidade desse bem.17 Em condições de 

concorrência perfeita, o equilíbrio de mercado corresponde à situação em que os 

produtores maximizam o seu lucro, e os consumidores maximizam a sua utilidade. Sendo 

assim, o mercado de concorrência perfeita desempenha um papel fundamental na teoria 

                                                 
17 Donaldson e Gerard (1993) descrevem o mercado como um mecanismo de ajuste entre a oferta e a procura 

que permite a troca de bens e serviços entre produtores e consumidores, sem a necessidade da intervenção do 

Estado, pois utiliza como indicadores os preços. 
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económica. “É o mercado que conduz à eficiência económica18 e à maximização do bem-

estar na sociedade” (Mateus, 2002: 14).  

Num mercado de concorrência perfeita presume-se a existência das seguintes 

condições: 

1. O mercado é formado por um elevado número (uma infinidade) de produtores (ou 

vendedores), de pequena dimensão e agindo independentemente, de modo que 

nenhum possa isoladamente afectar o preço de mercado; 

2. O produto é homogéneo, não sendo diferenciado pelos consumidores (ou 

compradores), a não ser pelo preço; 

3. Todos os agentes possuem informação perfeita acerca dos preços prevalecentes em 

todo o mercado e essa informação é de aquisição livre; 

4. As empresas têm livre acesso ao mercado (não há barreiras à entrada). 

 

Quando uma destas condições não se verifica, ocorrem as falhas de mercado. A 

existência de falhas de mercado justifica a intervenção do Estado na economia, isto é, a 

introdução de mecanismos regulatórios que se substituam ao próprio mercado no alcance 

dos níveis de eficiência adequados e desejados. A intensidade dessas falhas vai determinar 

uma maior ou menor necessidade de intervenção do Estado com o objectivo de maximizar 

o bem-estar na sociedade.  

O mercado da saúde é particularmente complexo, apresentando características que o 

distinguem de qualquer outro sector de mercado, já que, a saúde é por excelência o 

domínio social onde todas (ou quase todas) as falhas de mercado se evidenciam 

(Donaldson e Gerard, 1993). 

A saúde, pela sua importância, é considerada um bem de mérito, entendido como um 

bem de consumo individual com vantagens para além das do próprio consumidor. “A 

qualidade de um bem de mérito provém da existência de externalidades19 positivas” 

(Pereira, 1992: 5). 

                                                 
18 Uma economia é eficiente se maximiza o bem-estar da sociedade, entendido como o somatório do 

excedente dos seus agentes económicos. 

19 “Diz-se que existem externalidades quando o consumo (ou produção) de um bem tem efeitos positivos ou 

negativos sobre outros indivíduos que não aqueles directamente envolvidos no acto de consumir (ou 

produzir)” (Pereira, 1992: 15). 
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Os preços são, em geral, fixados de uma forma administrativa pela entidade 

competente que regula as suas actividades (o Estado), não desempenhando um papel 

primordial na sinalização do mercado, uma vez que ele não resulta do encontro entre a 

oferta e a procura de cuidados de saúde (Esgalhado, 1991), sendo fixo e conhecido a 

priori. Neste caso, o preço não tem uma função normativa, não regula nem a produção nem 

o consumo de cuidados de sáude (Costa, 1990). “O recurso a preços standard obscurece a 

transparência de mercado, por não permitir captar eficiências produtivas na oferta” 

(Campos, 2002: 41). 

Existem fortes assimetrias de informação entre os diferentes intervenientes neste 

mercado, quer seja na relação médico/doente ou na relação financiador/prestador. 

“Assimetria de informação significa simplesmente que uma das partes numa qualquer 

relação tem mais informação relevante para o valor dessa relação que a outra” (Barros, 

2005: 25). Estas assimetrias de informação conduzem a uma teia de relações de agência, 

propícias a problemas de selecção adversa (adverse selection) e risco moral (moral 

hazard). 

A questão da informação foi, durante muito tempo, negligenciada pelos economistas 

sendo que a maioria das conclusões da teoria económica não são robustas para as situações 

de informação imperfeita. A existência de assimetria de informação pode motivar a 

comportamentos estratégicos por parte dos agentes (selecção adversa e risco moral), à 

ineficiência do mercado e, inclusive, ao desaparecimento parcial ou total desse mercado. 

Contudo, com a publicação do artigo “The market for lemons20”, Akerlof (1970) 

fundou um novo ramo de estudo da economia conhecido pela economia da informação21. 

Neste artigo foi analisado o mercado de carros usados, mas a sua contribuição para a teoria 

económica permite estender a lógica para outros bens e mercados, tal como o mercado dos 

seguros.  

Quando um indivíduo adquire um seguro de saúde tem mais informação sobre a sua 

saúde do que a seguradora, sendo que o seu objectivo é proteger-se financeiramente contra 

perdas decorrentes de uma eventual doença, ou seja, ele pondera o benefício esperado e os 

                                                 
20 Nos EUA, um carro de má qualidade é conhecido por limão (lemon). 

21 A economia da informação é o “ramo da economia que estuda os problemas que derivam da informação 

imperfeita que os agentes económicos têm sobre estados da natureza ou das implicações que aquela pode ter 

no comportamento estratégico dos agentes económicos” (Mateus, 2002: 650). 
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custos incorridos. Considere-se o caso do seguro de saúde e suponha-se que existem dois 

tipos de indivíduos: os de elevado risco e os de baixo risco. Se a seguradora cobrar um 

preço médio de apólice para todos os indivíduos, o seguro apenas será vantajoso para os 

indivíduos mais propensos ao risco de adoecer. Os mais saudáveis tenderão a considerar o 

prémio demasiado elevado. Contudo, por mais caro que seja o prémio, existem sempre 

indivíduos interessados, porém somente aqueles cujo gasto esperado seja superior ao valor 

do prémio. No limite, o mercado tenderá a ser dominado por indivíduos de alto custo, isto 

é, os mais propensos a utilizarem os serviços de saúde, enquanto que os indivíduos de 

baixo risco são expulsos do mercado. Esta situação denomina-se de selecção adversa, ou 

seja, a exclusão de alguns grupos do acesso ao mercado (neste exemplo, ao seguro de 

saúde). Desse modo, a única forma da seguradora não ir à falência seria fazer com que 

cada indivíduo comprasse a apólice que revelasse o seu custo esperado.  

O risco moral ocorre quando em determinadas situações, a racionalidade não 

prevalece, podendo evidenciar-se quer no consumo quer na oferta. Ao nível da oferta, o 

risco moral reflecte o fenómeno da indução da procura; no consumo, o risco moral resulta 

da possibilidade dos cidadãos consumirem mais cuidados de saúde do que o necessário. 

 A assimetria de informação que caracteriza a relação médico/doente, quer por 

questões de natureza técnica quer devido à própria vulnerabilidade do doente, possibilita a 

indução da procura pela oferta, ou seja, a possibilidade dos profissionais de saúde 

promoverem um consumo desnecessário, gerando a sua própria procura. Este fenómeno foi 

inicialmente abordado por Shain e Roemer, em 1959, sendo mais tarde reforçado no 

trabalho desenvolvido por Roemer, com a célebre expressão bed built a bed filled, quando 

constatou empiricamente que o crescimento da rede hospitalar, por si só, induzia o 

aumento da procura de cuidados de saúde (Lei de Roemer). 

Sendo os cuidados de saúde gratuitos, ou quase, no momento em que são recebidos, 

predomina a tendência ao seu abuso ou desperdício. “Este risco moral é substancialmente 

agravado por uma cultura consumista, gerando-se a percepção na sociedade de que a 

saúde é um bem de consumo livre” (Nunes, 2005: 124). A introdução de taxas moderadoras 

pretendeu minimizar este problema no sentido de racionalizar o acesso aos cuidados de 

saúde; contudo, tem-se revelado insuficiente para limitar o risco moral no consumo. 

Outra especificidade deste mercado tem a ver com o comportamento da procura de 

cuidados de saúde. Além de ser induzível, como já referido, é também caracterizada por 
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ser fortemente irregular, imprevisível e se comportar de maneira diferenciada da maioria 

dos bens porque envolve o bem-estar do indivíduo.  

A incerteza existe e persiste no sector da saúde: incerteza do indivíduo quanto ao 

momento em que necessita de cuidados de saúde, incerteza quanto ao custo desses 

cuidados médicos, incerteza do médico quanto ao tratamento face a cada situação e 

incerteza quanto aos resultados desse tratamento. Uma outra característica é que a procura 

de cuidados de sáude é inelástica, isto é, os consumidores (doentes) são de alguma forma 

insensíveis ao preço do bem, sendo que aumentos ou diminuições de preços não promovem 

necessariamente uma procura menor ou maior dos cuidados de saúde.   

Por sua vez, a contestabilidade neste mercado é reduzida, pela tendência para haver 

monopólios naturais (regionais e/ou locais) na oferta, que se revela o lado forte deste 

mercado. 

As especificidades do mercado da saúde, aliadas à importância social do bem, 

impõem que a regulação na sáude concilie duas dimensões distintas, a regulação 

económica e a regulação social. “Ainda que, numa dimensão económica, a regulação se 

justifique como um meio de correcção das deficiências de mercado, numa perspectiva 

social, a regulação deve assumir-se como um instrumento capaz de promover guidelines e 

critérios estruturantes de natureza ética e social” (Nunes, 2005: 132). 

A regulação em saúde deve incidir sobre aspectos essenciais da gestão dos 

prestadores de cuidados de saúde, tais como: a capacidade instalada (ligada às questões de 

entrada no sector), os preços a praticar e quantidades a produzir, a qualidade, o 

desempenho, a informação disponibilizada e o acesso dos utentes e promoção do seu 

empowerment (Ferreira, 2004).  

Os mecanismos reguladores em sáude são sobretudo de dois tipos: por um lado, um 

conjunto de regras impostas por um organismo do Estado (incluindo legislação, códigos de 

conduta, guidelines e recomendações), e, por outro, através de sistemas de incentivos, da 

contratualização, entre outras formas, com o intuito de obter um comportamento favorável 

por parte de todos os agentes. 

Em Portugal, a regulação da saúde é um sistema vasto e complexo, sendo exercida 

através de entidades como a Inspecção das Finanças, Tribunal e Contas, Inspecção da 

Saúde, Direcção Geral da Saúde, Infarmed, Instituto Nacional de Saúde, Equipas e Missão 
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e Ordens Profissionais, como a dos Médicos e Enfermeiros, o que gera sobreposição de 

funções e ambientes de intervenção destas entidades.  

Em 2003, foi criada a Entidade Reguladora da Saúde. Trata-se de uma entidade com 

autoridade administrativa independente, que enquadra a participação e actuação dos 

operadores privados e sociais no âmbito da prestação de serviços públicos de saúde 

(Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro). A polémica surgiu, devido ao âmbito das 

competências a atribuir a esta entidade, face às outras existentes e atrás referidas (OPSS, 

2007). 

Em sáude, a regulação das principais dimensões da prestação de cuidados é intrínseca 

à contratualização, sendo uma tarefa do financiador público. Ao contrário do que acontece 

no sector das utilities, em que o Estado regula exogenamente relações contratuais entre 

terceiros (empresas e consumidores privados), no sector da saúde o Estado define e 

estabelece contratos em que ele é uma das partes contratantes, enquanto financiador. Desta 

forma, a função pagamento/financiamento não pode ser linearmente separada da função 

reguladora, sendo que a forma de financiamento se revela um dos mais fortes mecanismos 

reguladores. 

 

 

3.2 A REGULAÇÃO POR LIMITE DE PREÇOS 

 

O financiamento hospitalar é feito com base em contratos-programa, sendo os preços 

definidos a priori. A contratualização, sendo conceptualmente diferente da regulação, 

revela-se um instrumento da maior importância neste domínio ao funcionar como um 

sistema de incentivos. 

Este tipo de controlo de preços pelo regulador designa-se de regulação por limite de 

preços (price-cap regulation), que consiste no estabelecimento de um tecto máximo médio 

(cap) para os preços do serviço ou bem fornecido durante o período regulatório.22 A 

                                                 
22 A regulação tradicional de monopólios naturais era baseada no método de regulação pelo custo do serviço, 

mais conhecido pelo método de regulação da taxa de rentabilidade (cost-based regulation ou rate-of-return 

regulation). Este método baseia-se nos custos históricos da empresa e na aplicação de uma rentabilidade 

máxima. Porém, este método implica um incentivo mínimo para que a entidade regulada seja eficiente na 

minimização dos custos: um euro poupado nos custos implica a fixação de preços inferiores, mantendo-se a 
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principal vantagem deste método consiste no estímulo que fornece à entidade regulada para 

o aumento da eficiência, uma vez que os benefícios resultantes da redução dos custos são 

apropriados pela entidade regulada. Neste caso, o incentivo é correcto. 

Este tipo de regulação apresenta, no entanto, dois tipos de problemas. Em primeiro 

lugar, não dispondo de informação sobre os custos é difícil ao regulador determinar o valor 

correcto do preço a fixar. Em segundo lugar, o regulador na tentativa de minimizar uma 

distorção pode indirectamente induzir a outras distorções: nem sempre a redução de custos 

se relaciona propriamente com o aumento da eficiência, ao criar pressão para a diminuição 

dos custos, as entidades reguladas podem responder com um decréscimo da qualidade. Isto 

exige que os níveis de qualidade sejam bem definidos e monitorizados, ou que a regulação 

do preço seja combinada com outros esquemas que visam a regulação da qualidade. 

Este tipo de regulação incentiva as entidades reguladas a concentrarem-se, sobretudo, 

nos clientes ou nas áreas de mercado mais vantajosas (menores custos/maiores lucros). 

Este fenómeno é conhecido por cream-skimming. No Capítulo 6, o estudo de caso permite 

enquadrar estes conceitos no âmbito do actual modelo de financiamento hospitalar. 

Em suma, o regulador não consegue controlar todas as variáveis de decisão, pelo que 

ao fixar exogenamente uma delas, neste caso o preço, arrisca-se a que as entidades 

reguladas compensem esta medida regulatória com alterações de outras variáveis (Cabral, 

1994: 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
mesma taxa de rentabilidade. Tal facto levou ao desenvolvimento de esquemas alternativos de regulação com 

respeito à eficiência e qualidade do serviço, conhecidos como “regulação por incentivos”, na qual se podem 

identificar, mais ou menos arbitrariamente, três vertentes: regulação do preço (price cap), regulação por 

padrão de comparação (yardstick regulation, yardstick competion) e regulação da qualidade.   
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4 O FINANCIAMENTO HOSPITALAR 
 

 

Nas últimas duas décadas e meia é notório o crescimento do peso dos gastos com a 

saúde no PIB. “Resulta claro que esta tendência de crescimento tem sido mais forte em 

Portugal do que na média dos países da UE15 ou da OCDE, sobretudo por pressão do 

crescimento da componente pública dos gastos.”23  

 

QUADRO 4  

Evolução do peso dos gastos totais, públicos e privados com a saúde no PIB 

 Gastos Totais em Saúde  Gastos Públicos em Saúde  Gastos Privados em Saúde 

 1980 1990 2000 2004   1980 1990 2000 2004   1980 1990 2000 2004 

Portugal 5,6 6,2 9,4 10,0  3,6 4,1 6,8 7,2  2,0 2,1 2,6 2,8 

UE 15 7,0 7,2 8,2 9,0  5,5 5,5 6,1 6,8  1,5 1,7 2,1 2,3 

OCDE 6,8 7,0 8,0 8,9   5,1 51,0 5,7 6,4   1,7 1,9 2,3 2,5 
   Fonte: Relatório Final da Comissão para a Sustentabilidade do Financiamento do SNS (2007) 

 

 

Da análise do Quadro 4 verifica-se que, em 1980 a percentagem dos gastos com a 

saúde em Portugal representava 5,6% do PIB, sendo que em 2004 era já de 10%, acima do 

valor médio da UE15 (9%) e da OCDE (8,9%). Neste período, o peso dos gastos públicos 

com saúde duplicou, passando de 3,6% para 7,2% do PIB. Em contrapartida, o crescimento 

da componente privada dos gastos com saúde não foi tão representativo em Portugal como 

na média da UE15 e da OCDE. 

De acordo com o Relatório Final da Comissão para a Sustentabilidade do 

Financiamento do SNS (2007), esta incapacidade de contenção dos gastos tem a ver 

fundamentalmente com factores que actuam sobre a procura e que são nomeadamente: 

- O crescimento do PIB (associado à elasticidade positiva das despesas com sáude); 

- O envelhecimento da população; 

                                                 
23 Relatório Final da Comissão para a Sustentabilidade do Financiamento do SNS (2007: 61). 
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- O ritmo da inovação e desenvolvimento tecnológico no domínio médico e 

terapêutico (com custos totais tendencialmente crescentes, apesar dos custos 

unitários diminuírem para determinados tratamentos, e com benefícios marginais 

nos resultados de saúde); 

- Os cuidados de sáude serem intensivos em trabalho, e exigirem recursos cada vez 

mais diferenciados, o que se reflecte na alteração do preço relativo dos bens 

produzidos pelo sector da sáude; e  

- As formas de organização da prestação de cuidados e do seu financiamento, bem 

como a cobertura da população e a universalidade do acesso. 

 

Um estudo realizado por Pita Barros (2006), que procurou quantificar o efeito destes 

factores em Portugal no período entre 1990 e 2003, concluiu que o crescimento do PIB 

explicou 46,5% do crescimento total das despesas per capita em saúde; ao efeito de preço 

relativo (diferencial de inflação da saúde face ao resto da economia), ao progresso 

tecnológico e ao envelhecimento foi atribuída uma contribuição de 26,3%, 17,1% e 10,1%, 

respectivamente. O efeito atribuído ao progresso tecnológico é o residual não explicado 

pelas restantes fontes de crescimento. 

A falência do Estado-Providência e o crescimento insustentável das despesas com a 

saúde tem incentivado de forma decisiva o desenvolvimento de novos esquemas de 

financiamento do sistema de saúde.  

A forma como cada país através dos seus sistemas de saúde define o sistema de 

financiamento, seja na obtenção dos seus recursos, seja na distribuição desses mesmos 

recursos, influencia fortemente o comportamento dos diferentes actores e instituições que 

participam no sistema: hospitais, médicos, enfermeiros, doentes, gestores, farmacêuticos 

ou seguradoras (Escoval, 1999). 

O Relatório do OPSS de 2007 define financiamento como ”o conjunto de recursos 

financeiros e outros necessários para que o Serviço Nacional de Saúde possa prestar 

serviços, financiados maioritariamente pelo sector público, abrangentes e de elevada 

qualidade, disponíveis com base nas necessidades dos cidadãos” (2007: 121). 

Na definição de Lucena et al., “por financiamento designa-se genericamente o modo 

como o pagamento aos prestadores de cuidados médicos se encontra organizado e 
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distribuído entre várias entidades” (1995: 37). Para estes autores o financiamento dos 

sistemas de saúde pode ser realizado através de três fontes: 

- Orçamento do Estado: o pagamento é realizado por uma entidade governamental; 

o financiamento é assegurado por verbas oriundas da colecta geral de impostos; 

- Contrato de seguro: o pagamento é realizado por uma entidade seguradora 

(pública ou privada); os fundos são captados através de prémios de seguros;  

- Despesa privada familiar: despesas próprias do cidadão no momento do acto 

médico. 

 

Os fluxos financeiros num sistema de saúde estabelecem-se entre três entidades: a 

população, a(s) entidade(s) financiadora(s) e os prestadores de cuidados de saúde (cf. 

Figura 1). A captação de fundos junto da população constitui o financiamento do sistema 

de sáude. Consoante o financiamento seja por impostos, seguro social ou o prémio de 

seguro privado, temos como entidade financiadora, respectivamente, o Estado, fundos de 

doença ou companhias seguradoras.24  

 

FIGURA 1  

Os fluxos financeiros no sistema de saúde 

 

 

  

 

 

 

 

      Fonte: Relatório Final da Comissão para a Sustentabilidade do Financiamento do SNS (2007)  

 

A criação do SNS em 1979 fez parte do processo de expansão do sistema de 

protecção social português e significou a transição de um financiamento parcialmente 

contributivo (contribuições para a Previdência) para um financiamento baseado no 

Orçamento Geral do Estado, correspondendo à transição de um “Modelo Bismarck” para 

                                                 
24 Relatório Final da Comissão para a Sustentabilidade do Financiamento do SNS (2007). 
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uma solução do “tipo Beveridge”, semelhante à que ocorreu no Reino Unido nos finais da 

década de 40. 

Ao contrário do que seria de esperar, no momento da criação do SNS não foram 

desmantelados os sistemas de protecção criados pelo próprio Estado num momento 

anterior (como a ADSE e sistemas de protecção específicos a alguns Ministérios). A 

coexistência dos subsistemas de saúde com o SNS mantém-se devido à ausência de decisão 

de os integrar no SNS. A este respeito, o Relatório Final da Comissão para a 

Sustentabilidade do Financiamento do SNS refere que: 

 

“A existência de subsistemas públicos que coexistem com o SNS e que são 

financiados pelo SNS ou por outras componentes do Orçamento do Estado 

constituiu, desde o início, um factor de iniquidade dentro do sistema de sáude 

português, dado que introduziu elementos de dupla cobertura, acesso privilegiado 

a serviços de saúde para alguns segmentos da população, e financiamento público 

diferenciado de várias fontes para esses grupos da população (por exemplo, 

transferências para a ADSE via Ministério das Finanças” (2007: 82). 

 

Actualmente, em Portugal, o financiamento dos cuidados prestados pelo SNS provém 

maioritariamente do Orçamento de Estado.25 Estas receitas correspondem a impostos 

directos e indirectos pagos por todos os cidadãos e agentes económicos individuais e 

colectivos. Trata-se de uma forma de “seguro implícito”, em que os cidadãos beneficiados 

não têm uma noção exacta dos seus contributos para o financiamento da saúde, sendo que, 

a imagem normalmente formada seja a da gratuitidade do sistema. Esta falsa ideia de que a 

saúde é gratuita tem provocado algum desequilíbrio nos gastos com a saúde (Santos, 

2003). 

“É necessário definir uma política de financiamento para a saúde que contribua 

para tornar mais eficiente a gestão dos recursos. Mais do que criar fontes adicionais ou 

alternativas de financiamento a intervenção deve centrar-se na forma como os recursos 

são recolhidos e posteriormente distribuídos” (CRES, 1998). 

                                                 
25 De acordo com a Lei de Bases da Saúde de 1990, o SNS é financiado pelo Orçamento de Estado (Base 

XXXIII). 
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No sistema de sáude português, a rede hospitalar assume particular importância, de 

tal forma que o montante de fundos canalizados anualmente para os hospitais merece uma 

atenção cuidada, tendo em conta que o sistema de financiamento, mais concretamente a 

maneira como os hospitais são pagos pode induzir uma maior ou menor eficiência na 

“produção” hospitalar, influenciando decisivamente o seu comportamento enquanto 

prestadores. Em 2007, o orçamento do SNS contemplava uma verba de 3.145 milhões de 

euros para os hospitais, que representava cerca de 40,98% do valor previsto para o 

orçamento do SNS. 

Segundo Bentes et al., o sistema de financiamento hospitalar pode definir-se “como 

um conjunto de regras objectivas, reconhecidas e politicamente aceites, destinadas à 

subsistência de uma rede de cuidados diferenciados que assegure a prestação efectiva de 

cuidados aos doentes e que incentive a gestão eficiente dos recursos” (1996: 33). 

De outra forma Ana Escoval, define o sistema de pagamento aos hospitais “como o 

somatório dos pagamento efectuados aos prestadores de cuidados hospitalares, 

relativamente ao conjunto de beneficiários que possam ter recebido ou vir a receber 

aqueles cuidados, de acordo com as características inerentes àqueles beneficiários e 

serviços” (1999: 50). 

 

 

4.1 AS MODALIDADES DE PAGAMENTO AOS HOSPITAIS 

 

No capítulo anterior, referiu-se que uma das principais especificidades do mercado da 

saúde é a presença de assimetria de informação, ou seja, situações em que as várias partes 

envolvidas na relação não têm todas o mesmo nível de informação. Os problemas de 

assimetria de informação permeiam duas relações importantes, a relação médico/doente e a 

relação financiador/prestador, sendo uma das principais causas de regulação.  

Estas assimetrias de informação conduzem a uma teia de relações de agência. Em 

linguagem económica, diz-se que existe uma relação de agência quando uma das partes 

toma decisões que não são totalmente controláveis pela outra parte mas que influenciam os 

resultados finais.  

No caso específico da relação financiador/prestador, o esforço desenvolvido pelo 

prestador (hospital) na obtenção de maior eficiência não é facilmente observável pelo 
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financiador, pelo que uma forma de o incentivar na procura de eficiência é através do 

sistema de pagamento.  

A modalidade de financiamento adoptada tem um papel fundamental, influenciado 

diversas variáveis tais como a quantidade, o preço e, consequentemente, a qualidade, a 

eficiência e o acesso aos cuidados de saúde.  

Existem duas formas extremas de financiamento aos hospitais que geram diferentes 

incentivos à eficiência: o sistema de pagamento retrospectivo e o sistema de pagamento 

prospectivo. Importa salientar que estabelecendo um paralelo destes conceitos à 

terminologia típica da regulação, desenvolvida no capítulo anterior, o sistema de 

pagamento retrospectivo corresponde à regulação pelo custo do serviço, enquanto o 

sistema de pagamento prospectivo equivale à regulação por limite de preços. 

O sistema de pagamento retrospectivo consiste em reembolsar os hospitais por todos 

os custos em que estes incorrem, enquanto o pagamento prospectivo consiste em atribuir 

ao hospital uma verba fixa, ou seja, independente dos custos em que os hospitais venham 

de facto a incorrer.  

O sistema de pagamento por reembolso não dá ao hospital os incentivos certos à 

contenção de custos nem à racionalização de recursos, gerando uma prestação de cuidados 

de saúde superior ao que seria óptimo do ponto de vista da sociedade como um todo. Se 

qualquer que seja o custo, o prestador é reembolsado nesse valor, então ser mais eficiente 

significa que o financiador paga menos. Os ganhos de maior eficiência são integralmente 

apropriados pelo financiador. 

No sistema de pagamento prospectivo, o pagamento é fixo para um determinado 

diagnóstico, que é independente dos custos realmente tidos com o caso. O valor reflecte o 

custo “normal” de tratamento para o diagnóstico em causa. Este sistema incentiva a 

redução de custos, na medida em que toda a poupança de custos que seja realizada pelo 

prestador traduz-se em ganho próprio. No entanto, este sistema de financiamento tem de 

ser credível, ou seja, o hospital não pode ter a expectativa de que os custos serão 

reembolsados caso o pagamento prospectivo não seja suficiente para cobrir os gastos 

realizados. 

Este tipo de pagamento, apesar de contribuir para que os prestadores tenham os 

incentivos certos na procura de eficiência, poderá eventualmente gerar outro tipo de 

distorções, nomeadamente em relação à diminuição da qualidade dos serviços prestados e 



O Financiamento Hospitalar e os Grupos de Diagnósticos Homogéneos  

 39 

ao que se denomina de selecção adversa, em que os casos de saúde mais complicados 

possam ser rejeitados por representarem custos acima da média, gerando-se assim graves 

problemas de acesso aos cuidados de saúde e colocando-se em causa a equidade no acesso 

e no tratamento. Este tipo de problema pode colocar-se também em relação à eventual 

selecção de valências pelos hospitais, podendo estes deixar de apostar naqueles tipos de 

cuidados de saúde que se apresentem como sendo tipicamente mais onerosos. 

Tendo em conta que ambos os sistemas de pagamento, retrospectivo e prospectivo, 

apresentam vantagens e desvantagens, conclui-se que nenhum sistema é ideal. A solução 

óptima poderá ser a adopção de um sistema de pagamento misto em que o prestador recebe 

uma componente fixa e uma percentagem dos custos em que incorreu permitindo fornecer 

incentivos à eficiência e limitar os estímulos à manipulação do sistema. 

Na realidade, os sistemas de pagamento tendem a afastar-se destas formas puras, para 

apresentarem características mistas. No desenvolvimento de sistemas deste tipo podem ser 

utilizadas diversas unidades de pagamento, às quais estão associadas diferentes níveis de 

incentivos para a contenção de custos. De uma forma geral, o risco financeiro e os 

incentivos à eficiência aumentam à medida que a unidade de pagamento é mais agregada 

(cf. Figura 2). 

 

 

FIGURA 2  

 Representação do incentivo/risco financeiro por unidade de pagamento 

 

 

                    Pagamento p/serviço                                                                       Capitação 
                                                                  Dia                   Caso/ Episódio 

 

               < incentivo/risco                                                                   > incentivo/risco 

  

    Fonte: Adaptado de Santos (2003) 

 

 

Num dos extremos encontra-se o tipo de pagamento por serviço, em que o prestador é 

pago por cada serviço realizado, situação que não lhe confere risco ao nível da prestação de 

cuidados, dado que quanto maior for o número de tratamentos mais o prestador recebe. No 
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outro extremo encontram-se os modelos capitacionais, em que os prestadores são dotados 

de um valor financeiro para prestar todos os cuidados de saúde necessários a uma 

população definida durante um ano. Neste caso, o risco do prestador é maior dado que é 

determinado inevitavelmente pelo seu nível de eficiência. 

 

De seguida, apresentam-se as diferentes formas de proceder ao pagamento da 

actividade hospitalar: 

 

(1) Pagamento baseado no acto 

Tal como referido acima, nesta modalidade, o pagamento está associado com a 

prestação de um determinado acto ou serviço. Na prática, trata-se de um sistema 

retrospectivo de reposição no montante dos actos prestados. Este sistema promove a 

sobreprestação de actos médicos e não premeia o tratamento de doentes. 

 

(2) Pagamento por diária de internamento 

As entidades prestadoras são pagas tendo por base o número de dias de permanência 

dos doentes no hospital, o que cria incentivos a internamentos mais prolongados 

particularmente quando estes incorporam apenas a parte de custos respeitantes a 

actividades hoteleiras. “Dado que a decisão sobre o tempo de internamento pertence ao 

hospital, não é um sistema de pagamento muito comum” (Barros, 2002: 46). 

 

(3) Pagamento por caso/episódio 

Nesta modalidade, os pagamentos cobrem todos os serviços prestados por caso ou 

episódio de doença. Para tal são definidos preços por categoria de diagnóstico para 

determinados níveis de demora média, devendo estas categorias deter padrões homogéneos 

ao nível do consumo de recursos. A complexidade desta modalidade varia consoante o 

número de categorias existentes. Esta forma de pagamento incentiva o tratamento de 

doentes e a redução da duração de internamento, o que aumenta a eficiência técnica e 

económica26. Na verdade, quanto mais doentes tratarem mais ganham e quanto menos 

                                                 
26 A combinação da eficiência técnica (produzir ao mais baixo custo) e da eficiência económica (potenciando 

uma eficiente afectação de recursos) permite maximizar a utilidade do consumidor (doente) ao mais baixo 

custo para a sociedade.  
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tempo demorarem a tratar esses doentes, face aos níveis de demora média estabelecidos, 

mais valias obtêm para o hospital (CRES, 1998). 

A modalidade de pagamento através de GDH é uma das formas que está mais 

vulgarizada, sendo actualmente a modalidade de financiamento do internamento em vigor 

nos hospitais portugueses.  

 

(4) Pagamento por orçamento global 

“Por orçamento global entende-se a definição de um valor agregado, válido para um 

determinado período de tempo, destinado a cobrir as despesas hospitalares. (...) É um 

modo de pagamento que incentiva fortemente a eficiência da instituição que recebe 

financiamento deste modo, desde que o orçamento seja respeitado” (Barros, 2002: 47).   

Na determinação do valor do orçamento global é necessário garantir, por um lado, 

que os valores atribuídos são realistas e, por outro lado, que o cumprimento do orçamento 

atribuído não implica a diminuição da qualidade dos cuidados prestados.  

 

(5) Capitação 

Nesta modalidade, as entidades prestadoras recebem periodicamente (usualmente, um 

ano) um valor fixo por cada uma das pessoas cobertas que façam parte da sua área de 

actuação. Este pagamento inclui um conjunto de serviços de saúde a serem prestados. Esta 

modalidade poderá promover a prestação de serviços em menor quantidade, qualidade e à 

população com menor risco de doença (selecção adversa). 

 

Os métodos de pagamento aos hospitais nos países da União Europeia têm-se 

alterado significativamente ao longo dos últimos 20 anos, existindo uma clara e 

progressiva mudança para a substituição do sistema de pagamento retrospectivo das 

actividades pelo estabelecimento de orçamentos prospectivos. 

Podem distinguir-se quatro tipos principais de financiamento dos hospitais nos 

Estados-Membros da União Europeia (Simões, 2004; Barros, 2002): 

o Orçamentos prospectivos predominantemente baseados nas despesas de períodos 

anteriores (Dinamarca, Grécia e França); 

o Orçamentos prospectivos baseados nas actividades ou nas funções dos hospitais 

(Alemanha, Irlanda, Luxemburgo, Países Baixos e Portugal); 
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o Orçamentos prospectivos combinados com pagamentos de actividades. Neste caso, 

parte da despesa do hospital é fixa e a outra parte não é orçamentada (Bélgica, 

Espanha e Áustria);  

o Pagamentos associados à actividade, que podem ser baseados no case-mix27 (Suécia 

e Itália) ou em pacotes de serviços hospitalares (Reino Unido e Finlândia). 

 

 

4.2 O FINANCIAMENTO DOS HOSPITAIS DO SNS 

 

4.2.1 Do Pagamento Retrospectivo ao Financiamento Prospectivo 
 

Até finais dos anos 70, os hospitais públicos portugueses eram financiados de acordo 

com o modelo retrospectivo, “caracterizado pela atribuição de subsídios baseados nas 

despesas do ano anterior, e tendo em conta a inflação e os acréscimos das verbas 

consignadas pelo Orçamento do Estado ao SNS” (Ministério da Saúde, 1998: 27). O 

mesmo é dizer que os hospitais do SNS eram pagos com base nos seus custos. 

Com a criação do SNS em 1979 e a constituição do Departamento de Gestão 

Financeira dos Serviços da Saúde em 1980, responsável pelo orçamento do SNS e pela sua 

gestão financeira e sob a orientação do Professor Augusto Mantas, o estudo e avaliação dos 

sistemas de financiamento viriam a conhecer um desenvolvimento significativo. 

A partir de 1981 inicia-se um sistema de pagamento de base prospectiva, através de 

um esquema de pagamento dos serviços efectivamente prestados pelas instituições, “sendo 

um dos objectivos fundamentais, criar incentivos para uma maior produtividade, apelando 

a maior eficiência” (Mantas et al., 1989: 1). 

 O modo de pagamento aos hospitais do SNS é alterado passando a estar associado 

parcialmente à produção final. Os serviços de internamento passam a ser pagos por doente 

saído, variando o preço entre hospitais centrais e distritais, em função da especialidade 

clínica, do tempo médio de internamento e das taxas de ocupação. Os serviços de 

ambulatório, ou seja, as urgências e consultas externas, eram pagos de acordo com o 

                                                 
27 Segundo Barros (2002), o case-mix do hospital traduz a tipologia da sua produção expressa pela proporção 

dos vários tipos de doentes que trata. 



O Financiamento Hospitalar e os Grupos de Diagnósticos Homogéneos  

 43 

número de atendimentos, enquanto os serviços de diagnóstico e terapêutica eram pagos por 

um preço médio unitário. Todos estes preços não pagavam os encargos de administração, 

que eram pagos separadamente, e os investimentos eram negociados caso a caso com os 

hospitais. A restante produção hospitalar era paga de acordo com uma fórmula baseada nas 

unidades produzidas.  

Apesar de representar uma melhoria assinalável, “o novo sistema continha, ainda 

imperfeições decorrentes, sobretudo, da definição grosseira da produção que não levava 

devidamente em consideração o case-mix de cada hospital” (Ministério da Saúde, 1998: 

26). 

Em 1986, os hospitais voltaram a ser financiados com base em critérios históricos, 

sendo que esta situação só se voltou a inverter em 1990 com a introdução dos GDH em 

Portugal. 

Ao abrigo de um acordo desenvolvido entre o Ministério da Saúde e a Universidade 

de Yale inicia-se, em 1984, o processo de adaptação a Portugal dos Diagnosis Related 

Groups (DRG) ou GDH, como viriam a ficar conhecidos. 

A primeira fase deste projecto liderado pelo Professor Robert Fetter – principal 

responsável pelo desenvolvimento dos DRG nos EUA – teve como objectivo testar a 

viabilidade técnica de formar GDH a partir da informação contida nos resumos de alta dos 

nossos hospitais, bem como avaliar a consistência técnica dos nossos GDH, isto é, se as 

relações entre as variáveis que definem os grupos (diagnósticos, intervenções, idade, sexo, 

destino após a alta) verificadas nos EUA eram também válidas em Portugal.  

Os resultados deste projecto foram positivos, de tal forma que em 1987 iniciam-se os 

estudos conducentes ao processo de utilização dos GDH como base de pagamento dos 

hospitais do SNS, tendo sido tomadas uma série de medidas, nomeadamente: a alteração da 

codificação dos diagnósticos e dos procedimentos para a Classificação Internacional das 

Doenças, 9ª Revisão, Modificação Clínica (CID-9-MC) de forma a impor uma linguagem 

comum a todos os hospitais; a formação de médicos em técnicas de codificação, com base 

na CID-9-MC; a standardização da informação existente nas folhas de admissão e alta de 

todos os hospitais do SNS de modo a conter uma série uniforme de dados de natureza 

administrativa e clínica referente a cada doente saído; e, o desenvolvimento de uma 

aplicação informática, apelidada de LDRG, que permitisse o agrupamento sistemático dos 
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doentes em GDH nos hospitais portugueses, através da leitura dos dados patentes nas 

folhas de admissão e alta. 

Foi também necessário desenvolver uma tabela de preços. Com a regulamentação da 

Lei de Bases de Saúde de 1990 foi aprovado um novo Estatuto Nacional de Saúde, através 

do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, que deu origem às tabelas de preços a praticar 

pelo SNS em relação a todos os subsistemas de saúde cujos beneficiários a ele recorram, 

bem como em relação a quaisquer entidades, públicas ou privadas, responsáveis pelo 

pagamento. Estas tabelas foram publicadas na Portaria n.º 720/93, de 6 de Agosto.  

A publicação de preços por GDH para efeitos de facturação ocorreu, pela primeira 

vez, em 1989, mas só em 1997 foram aplicados para definição do orçamento financeiro dos 

hospitais: numa primeira fase, apenas os doentes internados da responsabilidade dos 

subsistemas de saúde passaram a ser pagos por episódio de internamento, a preços médios 

nacionais por GDH (para os doentes do SNS o financiamento hospitalar continuou a ser 

baseado num orçamento global); a partir de 1997, a tutela passou a financiar os cuidados 

de internamento prestados a beneficiários do SNS por GDH. 

De forma a permitir uma adaptação gradual dos hospitais a este novo modelo de 

financiamento baseado em GDH, o subsídio atribuído a cada hospital passou a resultar da 

combinação de uma componente histórica com uma componente ajustada pela produção e 

com preços diferentes de acordo com cinco grupos de hospitais28. A combinação proposta 

para 1997 foi de 90% do financiamento à exploração do ano anterior (1996) e 10% do 

valor resultante da aplicação dos GDH. Ao longo do tempo, tal como pretendido, a 

componente de financiamento histórico foi diminuindo à medida que a componente da 

produção foi aumentando, a qual representou 20% do valor global em 1998, 30% em 1999 

e 2000, 40% em 2001 e 50% em 2002 (cf. Quadro 5). 

 

 

 

                                                 
28 Tendo em conta a diversidade do universo hospitalar foram definidos cinco grupos de hospitais, com base 

na especificidade da sua casuística, com preços por GDH ajustados ao valor da tabela de preços em vigor. Os 

preços por GDH definidos para os Grupos 1, 2 e 3 (hospitais centrais, universitários e não universitários, 

pediátricos e maternidades, respectivamente) seriam 30%, 20% e 10% mais elevados que os preços fixados 

na Portaria. Para os hospitais do Grupo 4 (hospitais distritais) seriam definidos os preços da Portaria e para os 

hospitais do Grupo 5 (hospitais distritais de nível 1), os preços da Portaria seriam reduzidos em 10%. 
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QUADRO 5 

 Síntese da evolução dos critérios de financiamento aos hospitais  

Anos Critérios de Financiamento Observações 
      

1998 80% do financiamento "histórico"1 + Os 20% da produção foram calculados com base 

  20% do valor da produção nos GDH do Internamento. 

    

1999 70% do financiamento "histórico" + Os 30% resultam do somatório de 3 componentes: 

  30% do valor da produção Internamento + Cirurgia de Ambulatório + Ambulatório. 

    

2000 70% do financiamento "histórico" + Na produção foi considerado Internamento (GDH), Cirurgia 

  30% do valor da produção de Ambulatório, Hospital de Dia e Ambulatório Hospitalar 

    

2001 60% do financiamento "histórico" + Na produção foi considerado o Internamento e Ambulatório 

  40% do valor da produção Hospitalar (consulta externa, urgência e hospital de dia). 

    

2002 50% do financiamento "histórico" + Os 50% resultam do somatório do internamento, cirurgia 

  50% do valor da produção de ambulatório, hotelaria e ambulatório. 

     

Fonte: OPSS (2003) 
Nota: (1) Inclui o orçamento inicial do ano anterior + actualização da tabela salarial.  

 

 

Os GDH surgiram como uma via de introdução do pagamento por caso no sistema 

hospitalar. Ao pagar-se um montante correspondente a todo o episódio de internamento, e 

não pagamentos separados pelos serviços prestados durante esse episódio é criada alguma 

pressão para que os prestadores exerçam controlo sobre os seus custos, numa tentativa de 

não ultrapassarem os preços estabelecidos.  

 

 

4.2.2 Do Financiamento Prospectivo à Contratualização 
 

A par do processo de empresarialização dos hospitais surgiu um novo modelo de 

financiamento que permite a separação entre financiamento e prestação. Abdicando da sua 

função prestadora, o Estado passa a ser um financiador do SNS, contratualizando os 

serviços de saúde.   

O Despacho Normativo n.º 22.250/2005 de 3 de Outubro reinicia o processo de 

contratualização, praticamente abandonado desde 2000, e reabilita as Agências de 
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Contratualização, criadas em 1997, que assumem de novo um papel activo na distribuição 

de recursos.29 

Fala-se de reinício, já que este processo teve os seus primeiros desenvolvimentos 

com a constituição das Agências de Contratualização, inicialmente designadas de 

Acompanhamento (Despacho Normativo n.º 46/97 de 8 de Julho de 1997), tendo sido 

então definidas como "uma instância de intervenção no sistema, na qual estão 

representados o cidadão e a administração", com a missão de "explicitar as necessidades 

de saúde e defender os interesses dos cidadãos e da sociedade", promovendo uma 

utilização eficiente e efectiva dos recursos públicos afectos à prestação de cuidados de 

saúde. 

O processo de contratualização foi continuado em 1998 e 1999, contando com cinco 

Agências que procediam à negociação individual com todos os hospitais e centros de 

saúde. A negociação era orientada por critérios de eficiência e qualidade estabelecendo 

acordos com as instituições através dos Orçamentos-Programa.  

A mudança governamental ocorrida em 2000 fez abrandar o processo. As Agências 

ficaram aquém dos objectivos para que foram constituídas, sendo-lhes negado o poder 

financeiro, que constituía um dos pilares da contratualização, transformando os 

Orçamentos-Programa em meras análises de desempenho.  

Apesar das Agências de Contratualização nunca terem sido legalmente extintas, 

viram-se remetidas para uma situação de existência virtual, ficando o seu grau de 

intervenção exclusivamente à vontade das diversas Administrações Regionais de Saúde 

(OPSS, 2006). “O processo de contratualização foi entendido como eficaz, adequado e 

fundamental ao desenvolvimento do SNS, todavia a adesão dos actores foi limitada e o 

contexto claramente prejudicial, nomeadamente por insuficiência do apoio político, 

constrangimentos jurídicos e falta de um sistema de informação eficaz” (Freitas, 2002: 2). 

A contratualização de serviços de saúde é um processo de relacionamento, entre 

financiadores e prestadores, assente numa filosofia contratual envolvendo uma ligação 

entre financiamento atribuído e resultados esperados, considerando metas de produção, 

acessibilidade e qualidade.  

A contratualização não ocorre apenas no sector da saúde, devendo ser vista como 

parte integrante de um processo maior que acontece em diversos sectores das políticas 
                                                 
29 www.contratualizacao.min-saude.pt 
 



O Financiamento Hospitalar e os Grupos de Diagnósticos Homogéneos  

 47 

públicas e da sociedade. “O sociólogo holandês De Swaan tem descrito este processo em 

termos de transição de uma sociedade sob comando para uma sociedade negociador, em 

que as relações contratuais substituem as relações hierárquicas tradicionais” (Barros, 

2002: 20). 

Esta nova modalidade de financiamento vem alterar a forma como o Sistema de 

Saúde equaciona a distribuição de recursos “(…) na base de contratos rigorosos que 

traduzam o pagamento adequado dos serviços prestados em função das necessidades em 

saúde de uma comunidade tipo”,  permitindo reforçar a ligação entre a afectação de 

recursos aos objectivos e prioridades em saúde (Escoval, 2003: 19).  

Esta relação contratual baseia-se na teoria do principal-agente. Esta teoria é relevante 

para analisar qualquer relação onde se verifiquem as seguintes condições: 

1. Delegação de uma tarefa por um agente económico a outro; 

2. Informação assimétrica; 

3. Relação imperfeita entre o esforço realizado e o resultado do esforço; 

4. Custo de monitorização elevado; 

5. Objectivos não alinhados. 

 

Nesta relação contratual, o Estado actuando como agente do cidadão (o principal), 

contratualiza com entidades prestadoras a oferta de cuidados a uma população, 

estabelecendo necessariamente um conjunto de exigências contratuais em matéria de 

qualidade, de desempenho, e de acesso, e que são sua obrigação monitorizar, enquanto 

financiador público (Ferreira, 2004).30  

São requisitos essenciais na definição de uma relação por contratualização (England, 

2000: 6): 

o Acordo entre as partes e controlo mútuo do processo; 

o Definição do papel de cada uma das partes e do risco a partilhar; 

o Desenvolvimento de competências no processo;  

                                                 
30 Importa salientar que no modelo de Beveridge, o Estado representa o lado da procura enquanto os 

prestadores estão do lado da oferta (o que retrata a realidade do nosso SNS). No modelo de Bismarck, a 

contratualização ocorre entre os seguradores e os empregadores ou subscritores individuais e entre 

seguradores e prestadores, podendo eventualmente estabelecer-se contratos entre seguradores e o governo 

para dar subsídios e entre os seguradores e as agências centrais de seguro (Barros, 2002). 
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o Um sistema adequado de monitorização e suporte à gestão; 

o Definição clara dos limites contratuais. 

 

A criação de um quase-mercado através de contratos significa que são utilizados 

mecanismos de mercado como os preços e que se procura tornar a gestão pública mais 

idêntica à do sector privado nomeadamente no que se refere à eficiência, escolha, 

responsabilização e qualidade. “O contrato não só reflecte um processo de afectação de 

recursos típico de uma relação de mercado, como também conduz à reformulação das 

relações dentro do sector público. Estas passam a ser balizadas pelos termos definidos no 

contrato” (Araújo, 2005: 6). 

A definição de contratos traz inúmeras vantagens, encorajando: a delegação de 

responsabilidades ao longo da linha de gestão – dando aos gestores de nível hierárquico 

inferior mais poder para gastar os recursos de acordo com as necessidades da população, a 

partilha contratual dos riscos entre compradores e prestadores, a melhoria do desempenho 

dos prestadores (que ficam financeiramente responsáveis por oferecer um volume 

determinado, qualidade e serviços a preços negociados ou regulados), e a melhoria do 

planeamento do desenvolvimento dos cuidados de saúde (os prestadores são motivados 

economicamente para seguir a estratégia delineada nos termos contratuais) (Barros, 2002). 

Tendo em consideração o conteúdo dos contratos e de acordo com as negociações 

que se estabelecem entre compradores e prestadores, podem definir-se três tipos de 

contratos (England, 2000; Barros, 2002): 

 

(1) Contratos globais ou rígidos 

Estes contratos podem ser comparados a um orçamento para um serviço definido, em 

que o comprador (ou o agente) acorda pagar um montante em troca do acesso a um 

conjunto de serviços definidos. Este tipo de contrato pode incluir adicionalmente o volume 

de serviços a serem prestados e também a monitorização da qualidade. 

 

(2) Contratos de custos e volume 

Estes contratos constituem um aperfeiçoamento dos contratos globais, em que o 

pagamento por determinados serviços é mais explícito relativamente aos serviços 

oferecidos. Por exemplo, este tipo de contrato pode estipular que o comprador (ou o 
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agente) pague um montante específico para um número determinado de doentes a serem 

tratados, numa dada especialidade. Estes pagamentos podem ainda ser diferenciados de 

acordo com o serviço prestado (por exemplo, alto custo, médio custo e baixo custo). 

 

(3) Contratos de custo por caso 

Nestes contratos é estabelecido um único custo para cada item de serviço ou 

prestação. Este tipo de contrato não é muito usual uma vez que exige informação detalhada 

sobre o custo dos tratamentos, a qual não está disponível com o nível de precisão 

necessário. Os sistemas de informação de custos por caso tratado estão a ser desenvolvidos 

dado o seu contributo na gestão de recursos mais eficaz. 

 

Aos diferentes tipos de contrato estão associados diferentes riscos. Nos contratos 

globais ou de custos e volume, os contratantes minimizam o seu risco, transferindo-o para 

o prestador que deverá gerir a própria procura; nos contratos de custo por caso tratado, os 

contratantes assumem o risco do aumento imprevisto da procura, sendo contudo o contrato 

que melhor serve a liberdade de escolha dos cidadãos. 

O recurso à contratação tem custos de transacção elevados geralmente relacionados 

com a elaboração, negociação, implementação, monitorização e enforcement dos contratos, 

sendo que estes custos variam com o grau de detalhe exigido no contrato. O 

estabelecimento de contratos de longo prazo entre financiador e prestador (diluidores do 

risco de investimento e da incerteza) poderá eventualmente minimizar este problema, 

podendo penalizar os incentivos à eficiência.  

A contratualização é um processo de alguma complexidade que compreende 

actualmente diversas etapas, conforme descritas na Figura 3.31 A operacionalização deste 

processo inicia-se com o envio do ficheiro do Plano de Desempenho aos hospitais. Este 

documento constitui uma ferramenta de suporte à gestão com a finalidade de ajustar os 

níveis de actividade aos resultados a obter, enquadrados por linhas orientadoras, nacionais 

e regionais. Surgiu da necessidade de relacionar uma actividade previsional com um 

volume de recursos financeiros, perspectivando a optimização dos meios que lhes estão 

afectos e à maximização dos resultados de saúde. 

 

                                                 
31 O modelo de organização e acompanhamento do processo de contratualização consta do Anexo I. 
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FIGURA 3  

Processo de Contratualização 

 

        Plano de  
      Desempenho                                                                                            Monitorização e 
 (proposta do prestador)                    Negociação                                       Acompanhamento 
 

                              Análise da                                        Contrato                                                       Avaliação e  
                            Proposta pelo                               (formalização do                                                   Impacto 
                             Comprador                                compromisso,  assinatura)   

 

 
Fonte: ACSS 

 

 

O modelo de contratualização com os hospitais efectiva-se com o estabelecimento de 

um contrato-programa entre o Estado enquanto entidade contratadora/pagadora, através da 

Administração Central do Sistema de Saúde32 (ACSS) e Administrações Regionais de 

Saúde, e as unidades prestadoras de cuidados de saúde. O contrato-programa visa 

relacionar a actividade prevista numa organização e o financiamento atribuído. Este novo 

modelo de financiamento assenta em cinco grandes princípios (Ribeiro, 2004: 68): 

 

1. A criação de uma relação contratual entre o Estado (financiador) e o respectivo 

hospital, titulada por um contrato-programa que define a produção para o SNS33; 

2. Os cuidados e serviços a comprar estão agrupados por linhas de actividade – 

internamentos, consultas, episódios de urgência e hospital de dia – e têm um preço 

ajustado pelo índice de case-mix (severidade média das patologias); 
                                                 
32 A Administração Central do Sistema de Saúde veio substituir o Instituto de Gestão Informática e 

Financeira da Saúde (IGIF). O Decreto-Lei n.º 219/2007, de 29 de Maio, procedeu à criação da 

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., como organismo da administração indirecta do Estado 

com funções de administração dos recursos do SNS e de planeamento e gestão da qualidade organizacional 

dos serviços e estabelecimentos que constituem o sistema de saúde.  

33 Os contratos-programa referem-se apenas à prestação de cuidados de saúde a doentes do SNS. A 

negociação dos cuidados prestados a doentes dos subsistemas é efectuada separadamente. 
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3. O volume de produção contratada tem em conta a capacidade instalada, permitindo 

cobrir os custos fixos dos hospitais, na base de um estimador que atende à 

eficiência média, na afectação de recursos em toda a rede; 

4. A produção marginal é paga até um certo limite médio, sofrendo depois uma 

penalização ajustada e regressiva face aos custos variáveis. As urgências não estão 

contempladas por qualquer tecto de produção; 

5. O contrato-programa deve constituir-se como um instrumento de regulação da 

procura, ao permitir a distribuição estratégica das produções pelas distintas 

unidades. 

 

 

Associado ao processo de contratualização está o estabelecimento de um sistema 

eficaz de monitorização dos contratos de forma a garantir o cumprimento dos objectivos 

mutuamente acordados. “Enquanto instrumento de distribuição de recursos pelo critério 

do desempenho, a contratualização pode contribuir para a melhoria do desempenho do 

prestador, uma vez que a sua implementação pressupõe a criação de instrumentos de 

acompanhamento e incentivo” (OPSS; 2007: 129). 

 

 

O modelo de acompanhamento do processo de contratualização visa acompanhar: 

o O ritmo da produção contratada por linha de produção; 

o Os objectivos contratados com consequências ao nível da distribuição da 

verba de convergência: objectivos nacionais/regionais; 

o O desempenho da actividade hospitalar: para as dimensões de acesso, 

qualidade, eficiência, produtividade e desempenho económico-financeiro. 
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O processo de contratualização visa atingir os seguintes objectivos: 

 

QUADRO 6  

 Processo de Contratualização: objectivos e acções 

  

OBJECTIVOS ACÇÕES 

Controlar a despesa 
Implementação de políticas de responsabilização a nível macro (por exemplo, a 

política do medicamento) e controlo da despesa efectiva. 

Assegurar um elevado 

nível de qualidade 

Criação de incentivos adequados à introdução de inovações tecnológicas, 

investigação e formação dos profissionais. 

Maximizar a eficiência 

das Unidades 

Criação de mecanismos para monitorizar/controlar a actividade de cada 

unidade e promover a competição entre unidades públicas e privadas 

(lucrativas e sociais), de forma a aumentar a eficiência das mesmas. 

Assegurar a 

responsabilização da 

gestão 

Introdução de uma tabela de preços, fixada através de variáveis de 

actividade/custo, que será a base de referência para a responsabilização dos 

gestores no cumprimento dos objectivos fixados (contratualização interna). 

Maximizar a fiabilidade 

dos dados 

Aperfeiçoamento dos sistemas de informação, garantindo a fiabilidade dos 

dados e introdução de um sistema de custeio por actividade. 

 Fonte: ACSS 

 
 

 

“A Contratualização não será capaz, por si só, de criar recursos. Pode reafectar e 

introduzir mais eficiência, mas o processo não gera recursos extra” (Santos, 2003: 183). 

No entanto, os mecanismos de contratualização “podem servir como instrumentos de 

monitorização, de implementação de sistemas de planeamento e de fomento da competição 

entre os serviços prestadores de cuidados de saúde” (Santos, 2003: 181). 

No actual contexto, deve contudo salientar-se a existência de um conjunto de 

dificuldades estruturais que podem comprometer o processo de contratualização, tais como 

(OPSS, 2006): 

- A incipiente cultura de avaliação na administração pública, em geral, e na área da 

sáude, em particular; 
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- A quase inexistência de tradição de processos de negociação e da prática da gestão 

por objectivos; 

- O insuficiente desenvolvimento das aptidões exigidas para a condução da 

contratualização e acompanhamento por parte da administração em saúde; 

- O decorrente défice de aculturação por parte das empresas prestadoras;  

- As fragilidades dos sistemas de informação (que contribuem para o aumento dos 

custos de transacção). 

 

Importa igualmente acrescentar os problemas que podem eventualmente surgir nos 

modelos de contratualização (Freitas, 2002): 

- Autonomia insuficiente por parte dos prestadores: que dificulta o assumir de 

compromissos sem capacidade de gerir todos os recursos da instituição; 

- Falta de concorrência: quando não existe mais nenhum prestador em condições de 

prestar o mesmo serviço, as agências de financiamento terão a sua capacidade 

negocial reduzida, quer em qualidade, quer em preços; 

- Custos de transacção: a complexidade dos contratos e a necessidade do seu 

acompanhamento poderá gerar custos elevados na gestão da relação contratual; 

- Incentivos perversos: se os contratos não forem bem planeados e 

operacionalizados, os prestadores poderão incorrer em práticas diferentes das 

desejadas no sentido de maximizar o seu benefício (o Capítulo 6 desenvolve esta 

problemática).  
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5 OS GRUPOS DE DIAGNÓSTICOS HOMOGÉNEOS  
 

 

O sistema dos Grupos de Diagnósticos Homogéneos é o sistema de classificação de 

doentes mais divulgado e aplicado a nível internacional34, vigorando actualmente em 

Portugal como método de financiamento do internamento hospitalar. 

Podemos definir os GDH como “um sistema de classificação de doentes internados 

em hospitais de agudos, em grupos clinicamente coerentes e homogéneos do ponto de vista 

do consumo de recursos, construídos a partir das características diagnósticas e dos perfis 

terapêuticos dos doentes, que explicam o seu consumo de recursos no hospital” (Bentes et 

al., 1996: 33). 

Este sistema foi originalmente desenvolvido nos EUA, em finais da década de 60, 

tendo como objectivo facilitar a gestão hospitalar, fornecendo um sistema de classificação 

de doentes que permitisse medir e avaliar a performance de cada hospital. Nos EUA, os 

hospitais são detidos e operados independentemente, no entanto, a partir de 1965 o 

governo federal decidiu alargar a sua responsabilidade no financiamento dos serviços 

hospitalares e implementou os seguros Medicare35 e Medicaid36, com vista a financiar os 

cuidados médicos de pessoas idosas e de algumas pessoas de baixo rendimento, 

respectivamente. 

 Estes seguros permitiram o alargamento da base populacional objecto de mais 

cuidados de saúde, o que contribuiu para um aumento substancial dos gastos com a saúde. 

Entre 1950 e 1987, a percentagem do PNB destinado aos cuidados médicos nos EUA 

passou de 4% para 11%, quase que triplicando. Este aumento das despesas com saúde 

                                                 
34 De entre os mais divulgados sistemas de classificação de doentes podem salientar-se, para além dos GDH, 

o Disease Staging (DS), os Patient Management Categories (PMC), o Acute Physiology And Chronic Health 

Evaluation (APACHE), o Computerized Severity of Illness (CSI) e o Medical Illness Severity Grouping 

System (MEDISGRPS).  

35 Programa federal de seguros médicos destinado aos idosos e outros grupos seleccionados. 

36 Programa de seguros de saúde, administrado pelos estados, dirigido a beneficiários com níveis de 

rendimento baixos. 
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verificou-se igualmente na maior parte dos países ocidentais desenvolvidos, embora não de 

forma tão acentuada como nos EUA.  

Tal facto incentivou o desenvolvimento de políticas de contenção de custos, 

sobretudo nos EUA, surgindo neste contexto o sistema de pagamento prospectivo, baseado 

nos GDH, que passa a constituir o método de pagamento utilizado pela Health Care 

Financing Administration (HCFA) aos beneficiários do programa Medicare. Este sistema 

surge como oposição ao sistema de reembolso retrospectivo anteriormente existente, no 

âmbito do qual os hospitais apresentavam as suas contas à Medicare à posteriori e assim 

eram sempre reembolsados, independentemente das despesas efectuadas terem ou não sido 

excessivas, não havendo assim incentivos para uma maior eficiência na prestação de 

cuidados médicos, em termos de controlo de custos. Durante décadas, o sector da saúde 

desenvolveu-se sem restrições, através de um ambiente de pagamento baseado num cheque 

em branco. 

No sistema de pagamento prospectivo, a taxa de pagamento dos GDH é estabelecida 

prospectivamente, antes dos cuidados médicos serem prestados, criando-se assim um 

incentivo económico no sentido de uma maior eficiência. O hospital terá interesse em 

controlar os custos uma vez que terá a oportunidade de ter “lucro” se os custos de tratar um 

doente num dado GDH forem menores do que a taxa de pagamento estabelecida para esse 

GDH. 

Os GDH foram originalmente desenvolvidos com objectivos relativamente afastados 

daqueles que hoje norteiam a sua utilização. Os GDH foram criados como ferramenta de 

gestão hospitalar mas acabaram por ficar indissociáveis do sistema de pagamento 

prospectivo, fazendo esquecer a verdadeira razão para o qual tinham sido inicialmente 

desenvolvidos. 

 Actualmente outros países utilizam os GDH nos seus sistemas de saúde, também 

como versões modificadas ou revistas. Na Europa, Portugal foi o país pioneiro na 

implementação dos GDH como mecanismo de financiamento hospitalar. 
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5.1 A DEFINIÇÃO DO PRODUTO HOSPITALAR 

 

Na definição clássica, o produto é o resultado de um processo produtivo. Contudo 

definir “produto” em saúde é bastante complexo. A heterogeneidade do hospital, enquanto 

sistema produtivo, dificulta a definição e medição da produção hospitalar. 

No mercado da saúde, a definição dos produtos não pertence ao produtor, tal como 

acontece no mercado em geral. Por um lado, no limite cada doente representa um caso 

único, tanto em termos de manifestação da doença, como na própria natureza da resposta 

em relação ao tratamento recebido. Por outro lado, o tipo e quantidade de produtos a 

prestar depende das características da procura que acede a cada organização de saúde 

(Costa, 1994). 

A medição da produção que na definição clássica se concretiza através do preço 

revela-se inadequada, essencialmente por razões ligadas à lógica de funcionamento do 

mercado da saúde.  

Urbano e Bentes definem produto hospitalar como o “conjunto específico de bens e 

serviços que cada doente recebe em função das suas necessidades e como parte do 

processo de tratamento definido pelo médico” (1990: 50).  

O produto hospitalar corresponde assim ao conjunto de serviços, solicitado pelo 

médico e fornecido aos doentes de acordo com as suas necessidades. O produto do hospital 

é o seu doente tratado e engloba todo o processo de tratamento do doente, nomeadamente a 

prestação de actividades de diagnóstico e terapêutica (por exemplo, exames radiológicos e 

laboratoriais) bem como a prestação de serviços hoteleiros e sociais (por exemplo, 

refeições, roupa lavada). Importa então distinguir duas funções de produção distintas. 

A primeira função consiste na transformação de matérias-primas, tais como o 

trabalho e equipamento, em produtos standardizados tais como refeições ou procedimentos 

laboratoriais. Nesta função, que visa o fornecimento de produtos intermédios, é possível 

avaliar se os factores produtivos estão a ser utilizados de uma forma óptima, isto é, 

minimizando os custos (eficiência técnica). 

 A segunda função constitui a principal actividade do hospital, consistindo na 

admissão de pessoas com problemas de saúde e a avaliação e tratamento desses problemas 

por médicos e outros profissionais de saúde. Esta função conduz aos resultados em termos 
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de saúde, permitindo aferir da eficiência económica, ou seja, se os recursos disponíveis são 

utilizados de forma a maximizar os benefícios para a sociedade (ganhos de saúde). 

 

FIGURA 4 

Função de produção num hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Rodrigues, S. (2003) 

 

 

Cada doente recebe diferentes combinações de bens e serviços em função do seu 

diagnóstico e do tratamento descrito, o que implica, pelo menos em teoria, que poder-se-ia 

identificar tantos produtos quantos os doentes tratados num hospital. No entanto, ainda que 

cada doente seja um caso único, apresenta determinados diagnósticos e terapêuticas 

comuns a outros doentes. Identificando-se semelhanças torna-se possível medir e avaliar a 

actividade de cada hospital. 

A tentativa de uniformizar e reduzir o elevado número de casos a um número mais 

restrito, mais fácil de ser trabalhado e mais útil, sobretudo do ponto de vista de gestão, 

levou ao desenvolvimento dos sistemas de classificação de doentes. “Um sistema de 

classificação de doentes é aquele em que os objectos que se pretendem agrupar são 

doentes, ou episódios de doença, e em que o objectivo é tornar compreensíveis as suas 

semelhanças e diferenças, e permitir que, os que pertençam à mesma classe, sejam 

tratados de modo semelhante” (Urbano e Bentes, 1990: 50). 

A escolha do critério de classificação depende do objectivo que preside à utilização 

do sistema. A este propósito, existem diferentes sistemas de classificação de doentes, com 

diferentes capacidades explicativas (Rodrigues, 2003): 
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1. Grupos de sintomas: grupos de casos homogéneos em relação ao tipo de sintomas; 

2. Grupos de diagnóstico: grupos de casos homogéneos em relação ao diagnóstico 

principal; 

3. Grupos de doença: grupos de casos homogéneos em relação à natureza da 

respectiva doença; 

4. Grupos de recursos: grupos de casos homogéneos em relação ao nível e ao mix de 

recursos utilizados no respectivo tratamento; 

5. Grupos de resultados: grupos de casos homogéneos em relação às alterações 

produzidas no estado de saúde do doente; 

6. Grupos de valor: grupos de casos homogéneos em relação ao respectivo valor 

social. 

 

Os GDH foram desenvolvidos com o objectivo de monitorizar a qualidade dos 

cuidados de saúde bem como apoiar as actividades de gestão interna do hospital. Tratam-se 

de grupos de recursos. Este é, sem dúvida, o sistema de classificação de doentes mais 

amplamente divulgado.  

Os GDH representaram um importante passo qualitativo relativamente aos sistemas 

de informação tradicionais para a gestão. Segundo Costa (1994: 52), os GDH “constituem 

uma das formas mais divulgadas para operacionalizar a medição da produção 

hospitalar”. 

 

 

5.2 O DESENVOLVIMENTO DOS GDH 

 

O sistema de classificação dos GDH foi desenvolvido em 1967 na Universidade de 

Yale, nos EUA, pelo Professor Robert B. Fetter, engenheiro industrial do Departamento de 

Ciências Administrativas e o Professor John D. Thompson, enfermeiro do Departamento 

de Epidemiologia e Saúde Pública da Escola de Medicina. 

Desde a sua criação, o sistema de classificação dos GDH passou por várias versões 

ao longo dos tempos, tendo sempre por base as características principais que estiveram 

presentes na sua origem. 
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A construção deste sistema de classificação assentou na seguinte premissa: doentes 

com problemas similares obtêm tratamentos sensivelmente iguais no interior de um 

hospital, uma vez que requerem padrões semelhantes de recursos, que ao serem 

adequadamente descritos permitem a sua inventariação, medição e comparação. 

Foram quatro as características que conduziram a equipa de Yale na construção dos 

GDH: 

- Definição de classes baseada na informação recolhida no hospital; 

- Número manejável de classes; 

- Similar intensidade de recursos dentro da mesma classe; 

- Similar tipo de doentes dentro de uma classe, do ponto de vista clínico. 

 

Assim, e como ponto de partida, estes investigadores procuraram avaliar o tempo 

médio de internamento dos doentes, observando-o como uma variável dependente, 

procurando identificar um outro conjunto de variáveis independentes que poderiam ser 

utilizadas para gerar agrupamentos de doentes em grupos de categorias homogéneas. 

A metodologia utilizada na criação dos GDH consistiu na divisão inicial de todos os 

códigos principais de diagnóstico em Grandes Categorias de Diagnóstico (GCD) que 

foram, por sua vez, subdivididas em grupos tendo por base variáveis relacionadas com o 

tempo de internamento. 37 Partindo de uma amostra de doentes e recorrendo à consulta dos 

resumos de alta concluíram que as variáveis que mais influenciavam o consumo de 

recursos durante o tempo de internamento eram o diagnóstico principal, os diagnósticos 

secundários, as intervenções cirúrgicas e a idade dos doentes.  

As classes constituídas foram posteriormente validadas sob o ponto de vista clínico, 

tendo sido revistas por um painel de médicos. Procurava-se assim assegurar a sua validade 

estatística e clínica. Daqui resultou a primeira versão dos GDH, com 333 grupos, 

construídos a partir de 54 GCD, tendo sido aplicada a um conjunto limitado de hospitais do 

estado de Connecticut. 

Quando, em 1975, as agências governamentais se aperceberam da possibilidade de 

aplicar os GDH enquanto base do financiamento dos hospitais38, os investigadores de Yale 

foram contactados para que procedessem às adaptações necessárias, de modo que o sistema 

                                                 
37 Esta metodologia viria a ser utilizada também nas versões futuras. 

38 À data, o esquema de financiamento utilizado era o reembolso pelos custos razoáveis. 



O Financiamento Hospitalar e os Grupos de Diagnósticos Homogéneos  

 61 

de classificação de doentes em GDH fosse passível de ser utilizado pelas entidades 

financiadoras. Surgiu assim a segunda versão, completada em 1977, com 83 GCD e 383 

GDH, funcionando como base de uma experiência-piloto de financiamento prospectivo no 

estado de New Jersey. 

Esta segunda versão foi fortemente criticada sobretudo devido à alegada falta de 

coerência clínica dos grupos formados, sobretudo em relação aos seguintes pontos (Urbano 

e Bentes, 1988): 

- As altas hospitalares analisadas pertenciam apenas a doentes dos estados de New 

Jersey e Califórnia, representando apenas as práticas clínicas daquela região; 

- A validação clínica era por vezes preterida em favor da validação estatística, pelo 

que alguns GDH não eram clinicamente coerentes; 

- Possível existência de fraude estatística pelo facto de um segundo diagnóstico 

classificar, automaticamente, o doente num GDH mais caro; 

- Existência de um elevado número de grupos residuais; 

- O facto de terem ficado por explorar outras variáveis como, por exemplo, o destino 

após a alta. 

 

A terceira versão, concluída em 1978, conseguiu solucionar alguns destes problemas. 

No entanto, o aumento significativo dos gastos hospitalares levou a Administração do 

Medicare a atribuir fundos à Universidade de Yale de modo a que esta reformulasse os 

GDH, utilizando a CID-9-MC, uma vez que esta classificação era consideravelmente mais 

completa face aos sistemas anteriores de codificação de diagnósticos e actos médicos, ao 

incluir uma gama mais vasta de doenças e perturbações. 

Este trabalho deu origem à quarta versão dos GDH, tornada pública em 1982, que 

passou a constituir a base do financiamento prospectivo pelo Medicare (Medicare 

Prospective Payment – o correspondente ao nosso SNS), a partir de 1983. 

Nesta nova versão dos GDH foram utilizados mais de 1,4 milhões de registos de altas 

hospitalares, procedentes de 332 hospitais, sendo utilizada informação de custos de uma 

subamostra com o objectivo de validar a manutenção da característica de idênticos 

consumos de recursos, valorizada em custos e não em dias de internamento.  

No processo de formação dos GDH, resultantes desta última versão que no essencial 

ainda é hoje utilizada, podemos considerar quatro passos fundamentais. 
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QUADRO 7  

 Grandes Categorias de Diagnósticos 

1. Doenças e perturbações do sistema nervoso 

2. Doenças e perturbações do olho 

3. Doenças e perturbações do ouvido, nariz, boca e garganta 

4. Doenças e perturbações do aparelho respiratório 

5. Doenças e perturbações do aparelho circulatório 

6. Doenças e perturbações do aparelho digestivo 

7. Doenças e perturbações do sistema hepatobiliar e pâncreas 

8. Doenças e perturbações do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo 

9. Doenças e perturbações da pele, tecido celular subcutâneo e mama 

10. Doenças e perturbações das glândulas endócrinas nutricionais e metabólicas 

11. Doenças e perturbações do rim e do aparelho urinário 

12. Doenças e perturbações do aparelho genital masculino 

13. Doenças e perturbações do aparelho genital feminino 

14. Gravidez, parto e puerpério 

15. Recém-nascidos e lactentes com afecções do período perinatal 

16. Doenças e perturbações do sangue/órgãos hematopoiéticos e doenças imunológicas 

17. Doenças e perturbações mieloproliferativas e mal-diferenciadas 

18. Doenças infecciosas e parasitárias (sistémicas ou de localização não especificada) 

19. Doenças e perturbações mentais 

20. Uso álcool/droga e perturbações mentais orgânicas induzidas por álcool ou droga 

21. Traumatismos, intoxicações e efeitos tóxicos de drogas 

22. Queimaduras 

23. Factores com influência no estado de saúde e outro contacto com serviços de saúde 

         Fonte: Adaptado de Averill (1991) 

 

O primeiro passo consistiu em analisar os códigos de diagnóstico CID-9-MC, que 

descreviam doenças representativas do principal diagnóstico do doente e classificá-los 

numa das 23 GCD (cf. Quadro 7), mutuamente exclusivas, de acordo com o aparelho ou 

sistema principal a que pertenciam (por exemplo, aparelho respiratório, aparelho 

circulatório, aparelho digestivo), uma vez que a maioria dos cuidados prestados em meio 

hospitalar está, genericamente, organizada em função do aparelho ou sistema afectado e 

não tanto pela etiologia. 

Como nem todas as doenças ou perturbações puderam ser incluídas em GCD 

baseadas em aparelhos ou sistemas, emergiram algumas categorias residuais. Por exemplo, 
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as doenças infecciosas, tais como a tuberculose miliar e a septicémia que geralmente 

envolvem todo o organismo, foram incluídas na GCD “doenças infecciosas sistémicas”. 

Este primeiro passo destinou-se essencialmente a manter a coerência clínica dos 

grupos de GDH que iriam ser formados. De modo a manter esta coerência, nenhum GDH 

pode conter doentes em diferentes GCD.   

No segundo passo, cada GCD é ainda avaliada de acordo com a existência ou não de 

uma intervenção cirúrgica, facto particularmente relevante pelas implicações e custos 

associados à mobilização do bloco operatório, sala de recobro, cuidados intensivos, entre 

outros. Os doentes eram considerados do foro cirúrgico se fossem submetidos a qualquer 

intervenção que necessitasse da utilização do bloco operatório, caso contrário eram do foro 

médico. Após esta divisão, os doentes do foro cirúrgico foram ainda classificados de 

acordo com a intervenção cirúrgica realizada, ao passo que os doentes do foro médico 

foram classificados de acordo com o diagnóstico principal que motivou o seu 

internamento. A estrutura típica de uma GCD é representada na Figura 5. 

Durante o período de internamento, pode acontecer que o mesmo doente seja 

submetido a várias intervenções cirúrgicas relacionadas com o seu diagnóstico principal. 

Como os doentes não podem ser classificados em mais de uma classe cirúrgica tornou-se 

necessário definir uma hierarquia nas classes cirúrgicas de cada GCD em função da sua 

complexidade e custo. Os doentes submetidos a várias intervenções são classificados na 

classe cirúrgica mais elevada da hierarquia. 

Em cada GCD existem duas classes, uma médica e outra cirúrgica, denominadas de 

“outras doenças médicas” e “outros procedimentos cirúrgicos”, que incluem os 

diagnósticos ou procedimentos que são pouco frequentes ou estão mal definidos 

clinicamente. 

Existe ainda uma classe – “intervenções cirúrgicas não relacionadas” – que inclui os 

doentes que são submetidos a procedimentos cirúrgicos não relacionados com a GCD em 

que o doente está classificado, acabando por nunca lhes ser atribuído um GDH bem 

definido. 
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FIGURA 5  

 Estrutura típica de uma Grande Categoria de Diagnóstico 
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       Fonte: Adaptado de Averill (1991) 

 

 

Após a criação das 23 GCD e da sua subdivisão em categorias médicas e cirúrgicas, o 

terceiro passo consistiu em submeter todas as variáveis incluídas nos registos dos doentes a 

um algoritmo estatístico aglomerador, de modo a que se revelassem padrões de consumo 

de recursos comuns. Depois de assegurada a coerência clínica, foi então assegurada a 

coerência estatística, de modo a garantir que em cada GDH existisse uma intensidade de 

recursos similar. 

O quarto e último passo consistiu em avaliar em cada uma das GCD se a introdução 

de outras variáveis, tais como diagnósticos secundários ou complicações e comorbilidades, 
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a idade do doente ou o destino após a alta, sugeria a partição dos grupos já constituídos em 

grupos mais homogéneos quanto ao tempo de internamento. 

As variáveis analisadas iam sendo prioritariamente escolhidas na medida em que 

preenchessem os seguintes requisitos (Urbano e Bentes, 1988): 

- Evidenciar maior correlação com o tempo de internamento, traduzida na capacidade 

de redução da variância superior às outras variáveis; 

- Proporcionar a criação de um número razoável de grupos; 

- Permitir a criação de grupos de tempos médios de internamento significativamente 

diferentes e clinicamente homogéneos. 

 

Este processo de sub-agrupamento deveria cessar quando, pelo menos, uma das 

seguintes condições se verificasse: 

- O número de observações no grupo a subdividir fosse inferior a 100 (o que significa 

falta de representatividade para justificar a subdivisão); 

- Nenhuma das variáveis independentes testadas se revelava explicativa do 

comportamento do internamento em mais de 1% (não reduzia a variância em mais 

de 1%); 

- Quando fosse prejudicada a interpretação clínica dos grupos ou a manutenção do 

número dos grupos a um número razoável. 

 

As principais variáveis explicativas encontradas foram a existência de uma patologia 

associada e/ou complicação substanciais, a idade e o destino após a alta.  

As complicações ou comorbilidades relevantes, passíveis de influenciarem o GDH, 

foram definidas como situações cuja presença associada ao diagnóstico principal 

ocasionaria o prolongamento do internamento em pelo menos um dia e em pelo menos 

75% dos doentes. Foram desenvolvidas listas específicas, para cada GCD, de complicações 

e comorbilidades susceptíveis de se reflectirem num aumento da intensidade de utilização 

de recursos. 

A idade do doente foi bastante utilizada na definição dos GDH. Doentes pediátricos 

(≤ 17 anos) e doentes idosos (≥ 70 anos) foram frequentemente incluídos em GDH 

separados.  
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O destino do doente após a alta foi também utilizado na definição dos GDH, 

nomeadamente se lhe tinha sido dada alta, se tinha saído contra a vontade médica 

(frequente no caso de alcoólicos e drogados), se tinha sido transferido ou se tinha falecido. 

O resultado final desta quarta versão dos GDH foi a criação de 470 grupos de doentes 

e 23 GCD, que englobavam todo o tipo de doentes internados em hospitais de agudos. 

Como nem todos os doentes podem ser atribuídos a um GDH específico, foram criadas três 

classes adicionais: a classe 468 (quando as intervenções cirúrgicas efectuadas não estão 

relacionadas com o diagnóstico principal do doente), a classe 469 (quando é atribuído ao 

diagnóstico principal um código que, embora válido segundo o CID-9-MC, não é 

suficientemente preciso para permitir a atribuição do doente a um GDH específico) e a 

classe 470 (quando a existência de certos tipos de erros nos resumos de altas tornam 

impossível a inclusão daqueles doentes em GDH). 

Da aplicação deste processo a cada GCD, resultou uma árvore de decisão cuja base 

são os GDH. A Figura 6 apresenta a decomposição em GDH, da GCD 10 – Doenças e 

alterações endócrinas, nutricionais e metabólicas. 
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FIGURA 6  
Divisão de uma Grande Categoria de Diagnóstico (GCD) em Grupos de Diagnósticos 

Homogéneos (GDH) 
GCD 10:             Amputações             GDH 

Doenças e alterações             285 

endócrinas, da nutrição e            

metabólicas             Hipófise e supra-renal       GDH 

                      286 

                 

            Enxertos da pele e desbridamento de feridas   GDH 

    Tipo de                 287 

    Intervenção            

              Obesidade       GDH 

                       288 

                  

             Paratiroideia       GDH 

                       289 

                   

             Tiroideia       GDH 

                       290 

                  

             Tireoglosso       GDH 

       SIM                   291 

                  

Intervenção                  Sim   GDH 

Cirúrgica?           Outros Idade ≥ 70          292 

                   

         
e/ou c.c. 

      Não   GDH 

   
   
NÃO               293 

                

              A > 35   GDH 

            Diabetes         294 

                   

          

Idade  

      0-35   GDH 

                    295 

   Diagnóstico           

   Principal           Sim GDH 

           Alterações     > 17 Idade ≥     296 

           Nutricionais e     70 e/ou     

       Metabólicas Várias    
c.c. 

 
 
Não GDH 

         

Idade 

        297 

                 

            0-17     GDH 

               298 

                

           Erros inatos do metabolismo      GDH 

                     299 

                

                Sim   GDH 

           Endócrinas Idade ≥         300 

         70 e/ou          

        c.c.      Não     GDH 

              301 

Fonte: Adaptado de Urbano e Bentes (1990) 
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Desde a versão de 1983, têm sido feitas várias revisões ao sistema ainda que, no 

essencial, a estrutura básica deste modelo de classificação de doentes tenha permanecido 

praticamente inalterada. A revisão efectuada em 1990 baseou-se na análise de catorze 

aspectos fundamentais relacionados com a codificação de novas doenças e com a avaliação 

de terapêuticas altamente consumidoras de recursos, tendo afectado determinados GDH e 

conduzido à criação de novas GCD e à construção de grupos fora da hierarquia tradicional 

das GCD.  

A colocação dos diferentes tipos de dados numa aplicação informática específica 

denominada LDRG, sujeitos a uma codificação prévia, permite o agrupamento de cada 

caso num GDH específico, cuja unidade de pagamento corresponde ao doente saído e 

classificado num dos 669 grupos – na versão do novo agrupador de GDH (All Patients 

DRG, versão 21.0)39. 

As opiniões acerca das vantagens e desvantagens dos GDH dividem-se. Na opinião 

de Carlos Costa, os GDH ”não constituem uma forma para se medir a produção do 

hospital: não estabelecem qualquer metodologia para a ponderação e comparação de 

produtos, constituindo, quanto muito, um sistema de classificação de doentes ou de 

identificação de produtos” (1994: 63). O autor defende os sistemas de classificação de 

doentes que privilegiam a medição da gravidade do estado do doente e enumera algumas 

insuficiências dos GDH enquanto sistema de identificação de produtos, nomeadamente: 

- A determinação do consumo de recursos é exercida em termos dos cuidados 

prestados; 

- É um sistema que apresenta neutralidade económica40;  

- A duração do internamento não constitui uma variável correcta para se medir o 

consumo de recursos; 

- É um sistema que não apresenta significância clínica; 

- É um sistema que não pode ser utilizado para efeitos de garantia de qualidade; 

                                                 
39 Este novo agrupador foi introduzido com a Portaria n.º 110-A/2007, de 23 de Janeiro. 

40 “Um sistema que não recompensa nem penaliza um hospital por desenvolver uma actividade é 

economicamente neutro relativamente a essa actividade” Jencks, S. et al. (1984: 5) citado por Rodrigues, S. 

(2003: 25). 
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- É um sistema que apresenta grande heterogeneidade na duração de internamento, 

apresentando comportamento distinto entre GDH médicos e cirúrgicos. 

 

A esta opinião, opõem-se outras, como as de Urbano e Bentes (1990) que defendem 

que os GDH constituem um sistema de classificação de doentes que permite descrever 

operacionalmente os produtos de um hospital:  

 

“Através dos GDH, os hospitais podem conhecer melhor os doentes que tratam e 

os seus custos e, dentro de certos limites, também os serviços que se espera 

virem a ser prestados. Os GDH são, assim, um importante veículo de diálogo 

entre os gestores e os médicos ao permitirem a estes, o conhecimento das 

consequências financeiras do tratamento dos doentes e, àqueles, o 

reconhecimento das características clínicas que influenciam o consumo de 

recursos hospitalares.” 

 

Este sistema de classificação apresenta outras potencialidades, normalmente 

negligenciadas, enquanto instrumento de gestão da produção do internamento hospitalar. A 

introdução dos GDH como base de financiamento aos hospitais do SNS exigiu uma 

recolha sistemática da informação administrativa e clínica relativa a cada episódio de 

internamento, mediante um processo de recolha padronizado, que se traduz num valioso 

sistema de informação para as instituições.  
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6 ESTUDO DE CASO 
 

 

Os prestadores de cuidados de saúde não possuem autonomia para determinar os seus 

próprios preços, vivendo num contexto de fixação administrativa de preços. “Na realidade, 

atendendo às dificuldades que subsistem para se formarem preços de mercado, a prática 

tem apontado para o estabelecimento de preços políticos que, de uma forma mais ou 

menos directa, estão associados aos custos apurados, os quais, por sua vez, traduzem uma 

relação entre despesas e produção” (Costa, 1994: 48).  

 O modelo de financiamento existente assume regras distintas para os doentes 

pertencentes a subsistemas, que representam uma pequena parte do número total de 

doentes, e para os doentes do SNS, cuja entidade financiadora é o Estado (cf. Figura 7).  

 

 

FIGURA 7  
 Modelo de financiamento do Internamento 
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No primeiro caso, as regras de facturação são publicadas regularmente em Diário da 

República (os preços actualmente em vigor são os patentes nas tabelas publicadas na 

Portaria n.º 110-A/2007 de 23 de Janeiro41). No segundo caso, as prestações de cuidados de 

saúde aos beneficiários do SNS devem ser cobradas pelas unidades de saúde no âmbito do 

contrato-programa42. A definição de preços distintos para beneficiários do SNS (via 

contrato-programa) e para subsistemas/terceiros pagadores (remuneração pela portaria) 

poderá suscitar distorções a vários níveis, tais como, a discriminação infundada de doentes 

(práticas de desnatagem e de selecção adversa), a diminuição da qualidade dos serviços 

prestados, entre outras.43 

Uma questão pertinente relacionada com a problemática do financiamento tem a ver 

com a metodologia subjacente à formação dos preços do contrato-programa. A qualidade 

dos dados fornecidos pela contabilidade analítica dos hospitais, que utilizam diferentes 

chaves de imputação e diferentes definições das actividades, e que serve de base ao cálculo 

dos preços coloca necessariamente algumas dúvidas acerca da fiabilidade dos mesmos. 

 

 

6.1 ANÁLISE DO CASO 

 

6.1.1 Fonte de Dados e Conjecturas 
 

O estudo de caso tem como universo de trabalho o Hospital Infante D. Pedro E.P.E. 

(HIP) e reporta-se ao ano de 2006, tendo por base o Contrato-Programa para 2006 e as 

portarias então em vigor. O estudo focaliza-se na linha de produção do internamento, que 

representa a principal actividade do hospital, com o nível de custos e proveitos mais 

representativo. Significa isto que se procedeu a uma análise da produção a nível global em 

                                                 
41 Estabelece o artigo 5.º, n.º1, que “os preços a aplicar aos episódios agudos de doença classificados em 

GDH são os constantes na tabela nacional de grupos de diagnósticos homogéneos, anexo II, (…)”. 

42 O Decreto-Lei n.º 233/2005 de 29 de Dezembro prevê no seu artigo 12.º, n.º 2, a celebração de contratos-

programa entre o Ministério da Saúde e as unidades hospitalares do sector empresarial do Estado (EPE). 

43 O Anexo II apresenta um quadro resumo dos critérios de financiamento via contrato-programa versus 

remuneração pela Portaria n.º 110-A/2007, actualmente em vigor, para as restantes linhas de produção 

(Consulta, Hospital de Dia, Urgência, Serviço Domiciliário e MCDT), não desenvolvidas neste trabalho.  
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vez de se desagregar a análise pelos vários serviços. No HIP, à semelhança do que 

acontece noutras unidades de sáude, os diversos serviços não são estanques no contexto da 

organização hospitalar, sendo relativamente frequente um doente ser internado num 

serviço ao qual não pertenceria, de acordo com a patologia subjacente à sua condição.  

 

Os pontos de partida para o estudo do caso são os seguintes: 

Conjectura 1: Os preços do internamento definidos no contrato-programa são 

penalizadores para o HIP face aos preços dos GDH estabelecidos na portaria? 

Conjectura 2: Aplicando o índice de case-mix nacional aos preços do internamento 

definidos no contrato-programa, o HIP é penalizado face aos preços dos GDH 

estabelecidos na portaria? 

Conjectura 3: Os preços dos GDH definidos no contrato-programa cobrem os custos 

associados à actividade hospitalar do internamento do HIP? 

 

 

6.1.2 O Contrato-Programa para 2006: Conceitos 
 

O contrato-programa estabelece os preços que o hospital recebe pelo SNS, de acordo 

com o grupo a que pertence. O HIP enquadra-se no grupo 4, recebendo como contrapartida 

pela produção base contratada para 200644, os seguintes valores relativos à linha de 

produção do internamento45:  

 

 

                                                 
44 O Contrato-Programa para 2006 estabelecia que o valor previsto para pagamento da actividade do SNS 

fosse revisto sempre que os volumes de produção realizada pelos hospitais fossem diferentes dos contratados. 

No caso específico do Internamento: não havia lugar a qualquer pagamento caso as unidades realizadas 

fossem inferiores a 50%; se o volume de produção realizada fosse for superior ao volume contratado, cada 

unidade produzida acima deste volume, até ao limite máximo de 10%, seria paga da seguinte forma: 44% do 

preço contratado para o internamento de GDH médicos e de GDH cirúrgicos urgentes. Se o volume da 

produção cirúrgica programada realizada fosse superior ao volume contratado, cada unidade produzida acima 

deste volume seria paga ao preço da produção adicional. 

45 O Anexo I do Contrato-Programa de 2006 do HIP referente à Produção Base, Produção Adicional e 

Remuneração encontra-se em Anexo. 
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QUADRO 8 

 Contrato-Programa 2006: Produção Base e Remuneração do Internamento 

  Doentes Equivalentes 
(DE) 

Preço 
Unitário 

  
ICM 

N.º % (Euros) 
Quantidade Valor 

2. Internamento             

     Doentes Saídos             

        GDH Médicos 0,6809 8.886 93,48% 1.893,36€ 9.506 11.455.732€ 

        GDH Cirúrgicos 1,2341 2.822 97,14% 1.893,36€ 2.905 6.593.873€ 

        GDH Cirúrgicos Urgentes 1,2341 2130 97,14% 1.893,36€ 2.193 4.976.949€ 

Fonte: Contrato-Programa 2006 – HIP 

 

O montante de financiamento atribuído relativamente ao internamento é dado por: 

 

hhhh PBICMNI ××=

 

Sendo: 

Ih: Financiamento do internamento do hospital h 

Nh: Número estimado de doentes equivalentes do hospital h (Quantidade × %DE) 

ICMh: Índice de Case-Mix do hospital h (são contratados ICM distintos para GDH 

médicos e cirúrgicos) 

PBh: Preço base do hospital h (depende do grupo a que pertence o hospital). 

 

 

Tal como referido no Capítulo 3, a contratualização revela-se neste contexto um 

importante mecanismo regulatório. Para o cálculo dos preços do internamento foram 

considerados os custos unitários por doente equivalente obtidos a partir da Contabilidade 

Analítica dos hospitais (2004). Os preços fixados tiveram como valor de referência o custo 

médio dos 30% dos hospitais mais eficientes dentro de cada grupo46. Desta forma, os 

                                                 
46 Grupo de Trabalho da Contratualização (2005). Contrato-Programa 2006: Preços e Convergência, 

Fixação de Objectivos. Ministério da Saúde. 
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custos unitários da actividade realizada pelos hospitais SNS devem convergir para o 

mesmo nível de eficiência. 

O actual modelo de financiamento do contrato-programa apenas considera como 

factor distintivo entre os diferentes doentes a sua “complexidade”, medida pelo índice de 

case-mix. A complexidade influencia o custo, o que por sua vez se deverá reflectir no 

preço a receber pelo tratamento. Assim, os episódios de internamento de agudos são 

classificados em GDH, sendo esta produção ajustada pelo índice de case-mix contratado. O 

preço base a aplicar aos doentes internados classificados em GDH e convertidos em 

equivalentes é o constante na tabela de preços do grupo a que a unidade de sáude pertence.  

A conversão dos episódios de internamento (classificados em GDH) em doentes 

equivalentes tem em conta o tempo de internamento ocorrido em cada um deles e o 

intervalo de normalidade definido para cada GDH. Em função da variável tempo de 

internamento podemos ter episódios normais ou típicos e episódios excepcionais de curta 

ou longa duração47: 

- Episódios normais ou típicos: episódios que apresentam tempos de internamento 

que se situam entre os limiares inferior e superior do GDH em que foram 

classificados; 

- Episódios de curta duração: episódios que apresentam tempo de internamento 

igual ou inferior ao limiar inferior de excepção do GDH em que foram 

classificados; 

- Episódios de longa duração: episódios que apresentam tempo de internamento 

igual ou superior ao limiar superior de excepção48 do respectivo GDH. 

 

Os limiares de cada GDH estão definidos na portaria em vigor. Para efeitos de 

pagamento por GDH só é considerado o tempo de internamento até ao limiar máximo de 

cada GDH. 

                                                 
47 Importa salientar que o Contrato-Programa para 2007 alterou estes critérios de classificação dos episódios 

de internamento classificados em GDH. 

48 Os limiares de excepção (inferior e superior) definem, para cada GDH, o intervalo de normalidade em 

termos de tempo de internamento e calculam-se de acordo com os intervalos inter-quartis das respectivas 

distribuições.  
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O preço do GDH compreende todos os serviços prestados no internamento, quer em 

regime de enfermaria quer em unidades de cuidados intensivos, incluindo todos os 

cuidados médicos, meios complementares de diagnóstico e terapêutica e hotelaria. A cada 

episódio só pode corresponder um GDH, independentemente do número de serviços em 

que o doente tenha sido tratado, desde a data de admissão até à data de alta.49  

A cada GDH está associado um coeficiente de ponderação, conhecido como peso 

relativo, que reflecte o custo esperado com o tratamento de um doente típico desse GDH, 

expresso em termos relativos face ao custo médio do doente típico a nível nacional o qual 

representa, por definição, um peso relativo de 1.0.  

Assim, o peso relativo representa a intensidade média de recursos necessários para 

tratar um doente num dado GDH relativamente ao total dos outros GDH. Desta forma, um 

doente classificado num GDH com um peso relativo de 2 significa que consome recursos 

(e custa) duas vezes mais do que a média nacional. Estes pesos relativos não variam entre 

hospitais, tratam-se de valores fixos utilizados numa perspectiva nacional e definidos em 

portaria.  

A inadequação dos pesos relativos revela-se um dos principais problemas associados 

à introdução dos GDH como forma de financiamento hospitalar.50 Ao processo de 

recálculo anual dos pesos relativos dos GDH, utilizando-se a informação disponível mais 

actualizada, dá-se formalmente o nome de recalibração (Santana, 2005).  

                                                 
49 O que acontece, regra geral, nos casos em que um episódio de internamento possa ser classificado em mais 

do que um GDH é classificá-lo no GDH mais dispendioso. 

50 O desenvolvimento do sistema de pesos em Portugal encontrou diversas limitações ao nível da 

identificação dos custos associados a cada um dos GDH. O facto da contabilidade existente nos hospitais 

portugueses ser ainda bastante deficiente, sendo efectuada ao nível de cada centro de custo, e não ao nível de 

cada doente tratado, tornou necessário recorrer a uma metodologia alternativa para estimar esses custos – a 

utilização da matriz de Maryland. Esta matriz utiliza os padrões de consumo norte-americanos para repartir 

os custos totais de cada centro de custo por cada GDH. Os custos associados a cada GDH foram então 

calculados a partir da informação relativa ao número de doentes e tempos de internamento por GDH, dos 

relatórios de contabilidade analítica dos hospitais e da matriz de custos de Maryland. Esta metodologia apesar 

de não constituir a forma mais correcta para determinação dos custos de cada GDH teve a vantagem de poder 

ser realizável a curto prazo e de minimizar a insuficiência de dados nacionais detalhados sobre custos. 

Posteriormente, foram desenvolvidas acções a nível da uniformização da contabilidade analítica dos hospitais 

com vista a melhorar a qualidade da informação sobre custos e as estimativas de custos anteriormente 

efectuadas. 
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A produção do internamento hospitalar pode então ser caracterizada através do seu 

índice de case-mix (ICM) que é obtido através do cálculo do rácio entre os doentes 

equivalentes de cada GDH ponderados pelos respectivos pesos relativos, e o número total 

de doentes equivalentes do hospital: 

 

∑
∑

=

DE

PDE
ICM ii

h  

 

 em que (DEi) representa o número de doentes equivalentes no GDHi no hospital h e (Pi) 

representa o peso relativo correspondente ao  GDHi. 

O ICM nacional é por definição igual a 1, pelo que o ICM do hospital afastar-se-á 

desse valor de referência consoante o hospital trate uma proporção maior ou menor de 

doentes agrupados em GDH de elevado peso relativo face ao padrão nacional.  

Desta forma, o ICM de um dado hospital reflecte a composição dos seus doentes em 

termos da complexidade da sua casuística relativamente a outros hospitais, sendo 

consequentemente um indicador que permite caracterizar o perfil de produção do hospital 

em termos de custos dos seus doentes tratados. 

 O ICM permite estabelecer comparações entre hospitais, permitindo, por exemplo, 

explicar situações em que os custos médios por doente mais elevados num dado hospital se 

devem, não a eventuais ineficiências, mas antes ao facto de tratar um conjunto de doentes 

com patologias mais complexas e consequentemente mais dispendiosas. 

Na determinação do ICM é importante realçar algumas particularidades. Em primeiro 

lugar, o ICM contratualizado apresenta um desfasamento temporal, o que significa que o 

ICM constante no Contrato-Programa para 2006 foi calculado com base na produção do 

HIP de 2004. Em segundo lugar, no HIP, algumas especialidades apresentam um ICM 

bastante elevado (cf. Figura 8), pelo que a fixação de um único ICM para efeitos de 

financiamento do contrato-programa penaliza as especialidades mais complexas que, em 

média, consomem mais recursos. 
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FIGURA 8 

 ICM por especialidade 2004 – HIP 
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Tal situação poderá criar um incentivo perverso para que os hospitais seleccionem os 

doentes mais graves de forma a aumentarem o seu ICM. Contudo, este poderá ser um falso 

incentivo: se, por um lado, os hospitais têm interesse em aumentar o ICM, para aumentar o 

volume de financiamento, por outro, os doentes mais complexos exigem, em regra, mais 

recursos tornando-se mais dispendiosos, o que poderá não compensar o hospital. 

 

 

6.1.3 Apresentação e Análise dos Resultados 
 

A análise desenvolvida teve como suporte a base de dados do HIP relativa aos GDH 

facturados no âmbito do contrato-programa, com referência ao ano de 2006. A produção 

referente ao SNS corresponde a cerca de 90% da produção total do internamento. Esta base 

de dados é composta por um total de 14.216 GDH, dos quais 9.906 GDH médicos e 4.310 

GDH cirúrgicos (cf. Quadro 9).  

Para o total dos 14.216 GDH, calculou-se com base nos doentes equivalentes a 

receita do HIP relativa ao SNS, de acordo com os preços definidos no Contrato-Programa 
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para 2006. De seguida, assumindo-se a mesma produção, calculou-se a receita potencial 

que o HIP auferia caso os GDH fossem facturados de acordo com as portarias em vigor 

(Portaria n.º 132/2003 de 5 de Fevereiro e Portaria n.º 567/2006 de 12 de Junho51, a qual 

entrou em vigor no dia 1 de Agosto de 2006). 

 

QUADRO 9  

Doentes Saídos vs. Doentes Equivalentes – SNS, HIP 

   

  Quantidade % 

Total GDH SNS 14.216  

             GDH Médicos 9.906 70% 

             GDH Cirúrgicos 4.310 30% 

   

Total Doentes Equivalentes 13.248  

             GDH Médicos 9.070 68% 

             GDH Cirúrgicos 4.178 32% 

 

 

O ano de 2006 apanhou a transição da portaria. Tal facto exigiu dividir a produção 

em dois grupos de acordo com a portaria em vigor. A metodologia aplicada a cada grupo 

foi a mesma, no entanto, em cada grupo foram tidos em conta os critérios definidos na 

respectiva portaria. Em primeiro lugar, classificaram-se os episódios com base no tempo de 

internamento (episódio normal, episódio de curta e episódio de longa duração/evolução 

prolongada). De seguida, e de acordo com esta classificação, calculou-se o valor potencial 

a facturar: os episódios normais devem ser facturados de acordo com o preço do respectivo 

GDH, constante na Tabela Nacional de GDH – Internamento (Anexo II da Portaria); nos 

episódios excepcionais de internamento aplicam-se as regras de facturação previstas no 

artigo 6.º de cada uma das portarias52. 

 
                                                 
51 “Os preços fixados pela Portaria n.º 132/2003, de 5 de Fevereiro, encontram-se desajustados face aos 

custos reais, importando, assim, proceder à actualização da tabela de preços a cobrar pelo Serviço Nacional 

de Saúde, de modo a concretizar a repartição da responsabilidade pelos encargos com cuidados de saúde 

prevista no artigo 23.º do Estatuto”.  

52 O Anexo IV apresenta a metodologia de cálculo do número de doentes equivalentes de acordo com a 

Portaria n.º 132/2003, de 5 de Fevereiro, e a Portaria n.º 567/2006, de 12 de Junho. Esta metodologia foi 

utilizada para calcular a receita potencial que o HIP auferia caso os GDH fossem facturados de acordo com 

as portarias então em vigor. 
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QUADRO 10 

 Receita Contrato-Programa vs. Receita Portaria – HIP 

  Valor % 

  Receita Contrato-Programa 2006 21.456.155 €  

                  GDH Médicos 11.693.408 € 54% 

                  GDH Cirúrgicos 9.762.746 € 46% 

   

  Receita Portaria 27.557.248 €  

                  GDH Médicos 15.296.473 € 56% 

                  GDH Cirúrgicos 12.260.776 € 44% 

 

 

Em relação à conjectura 1, os resultados obtidos (cf. Quadro 10) permitem concluir 

que os preços do internamento definidos no contrato-programa são penalizadores para o 

HIP face aos preços estabelecidos na portaria. De acordo com o Contrato-Programa para 

2006, o HIP recebeu 21.456.155€ referente à produção do internamento do SNS. A receita 

potencial do HIP, de acordo com os preços dos GDH definidos nas portarias, seria de 

27.557.248€, o que significaria um aumento de 28% da receita realizada. Esta diferença 

poderá estar relacionada com o facto dos preços fixados no contrato-programa terem como 

valor de referência o custo dos hospitais mais eficientes dentro de cada grupo. 

Em termos globais, conclui-se que o HIP é penalizado quando se compara aquilo que 

recebe pelo contrato-programa e o definido na portaria (que recebe apenas para doentes 

dos subsistemas); contudo, uma análise individualizada por GDH permite constatar que o 

hospital perde nalguns GDH, mas ganha noutros. Esta estrutura de pagamentos assume 

contornos de particular importância porque permite aos hospitais escrutinar a relação entre 

os preços estabelecidos no contrato-programa e os definidos na portaria no sentido de 

determinarem qual a produção mais rentável e o tipo de doentes que desejam dar 

prioridade.  

O Quadro 11 mostra, por ordem decrescente de rentabilidade, os GDH que 

representam 50% da receita do Contrato-Programa para 2006. Para cada um desses GDH 

indica-se a receita potencial pelas portarias.  
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QUADRO 11  

 Diferença entre Receita Contrato-Programa vs. Receita Portaria – HIP 

Receita  
GDH Descrição Tipo Receita CP 

Peso 
Acumulado Portaria 

Diferença 

391 Recém-nascido normal M 1.347.380 € 6,28% 272.264 € 1.075.117 € 

373 Parto vaginal, sem diagnósticos de complicação M 1.218.455 € 11,96% 872.081 € 346.374 € 

371 Cesariana, sem CC C 1.012.007 € 16,68% 665.277 € 346.730 € 

89 Pneumonia e pleurisia simples, idade> 17 anos, com CC M 675.948 € 19,83% 1.086.052 € -410.104 € 

209 
Procedimentos nas grandes articulações e reimplante de 
membro da extremidade inferior 

C 627.365 € 22,75% 2.192.216 € -1.564.850 € 

14 Acidente vascular cerebral com enfarte M 601.517 € 25,55% 1.107.492 € -505.975 € 

167 
Apendicectomia sem diagnóstico principal complicado, sem 
CC 

C 564.967 € 28,19% 366.339 € 198.628 € 

359 
Procedimentos no útero e seus anexos, por carcinoma in 
situ e doença não maligna, sem CC 

C 464.983 € 30,35% 409.647 € 55.336 € 

116 Outras implantações de pacemaker cardíaco permanente C 437.926 € 32,39% 928.125 € -490.199 € 

119 Laqueação venosa e flebo-extracção C 385.539 € 34,19% 290.618 € 94.921 € 

381 
Aborto, com dilatação e curetagem, curetagem de aspiração 
ou histerectomia 

C 384.434 € 35,98% 168.011 € 216.423 € 

162 
Procedimentos para hérnia inguinal e femoral, idade >17 
anos, sem CC 

C 373.856 € 37,73% 250.205 € 123.651 € 

390 Recém-nascido com outros problemas significativos M 373.740 € 39,47% 120.196 € 253.544 € 

127 Insuficiência cardíaca e choque M 368.270 € 41,18% 774.459 € -406.189 € 

430 Psicoses M 362.827 € 42,87% 947.914 € -585.086 € 

39 Procedimentos no cristalino, com ou sem vitrectomia C 316.056 € 44,35% 234.045 € 82.011 € 

184 
Esofagite /gastrenterite/perturbações digestivas diversas, 
idade 0-17 anos 

M 291.818 € 45,71% 147.154 € 144.665 € 

211 
Procedimentos na anca e no fémur, excepto grandes 
intervenções articulares, idade> 17 anos, sem CC 

C 259.019 € 46,91% 456.011 € -196.992 € 

466 
Continuação de cuidados, sem história de doença maligna 
como diagnóstico secundário 

M 235.706 € 48,01% 299.001 € -63.295 € 

227 Procedimentos nos tecidos moles, sem CC C 214.967 € 49,02% 175.397 € 39.570 € 

494 
Colecistectomia laparoscópica, sem exploração do 
colédoco, sem CC 

C 208.971 € 49,99% 211.027 € -2.055 € 

98 Bronquite e asma, Idade 0 – 17 anos M 194.321 € 50,89% 133.910 € 60.411 € 

 

 

Da comparação entre a receita do contrato-programa e a receita potencial pela 

portaria, facilmente se verifica que se, por exemplo, no GDH 391 “Recém-nascido normal” 

o HIP foi favorecido pelo financiamento via contrato-programa, no GDH 209 

“Procedimentos nas grandes articulações e reimplante de membro da extremidade 

inferior” o HIP foi claramente penalizado pelo contrato-programa.  

Tal situação poderá potenciar, por um lado, a escolha dos doentes mais rentáveis 

(distinguindo entre “doentes do SNS” e “doentes de subsistemas”) e, por outro, a selecção 

dos GDH mais lucrativos por parte das administrações dos hospitais. No limite, este 

modelo de financiamento pode inclusivamente conduzir à especialização dos hospitais nas 
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valências mais rentáveis, correndo-se o risco das especialidades mais dispendiosas, e, 

portanto, com mais peso na estrutura de custos poderem desaparecer.53 

Salienta-se que o código de ética e deontologia profissionais a que estão sujeitos 

médicos e enfermeiros, também na sua dimensão disciplinar, torna pouco provável que 

estes se deixem submeter a pressões desta natureza, ao prevalecer o dever ético e 

deontológico de denunciar este tipo de práticas às autoridades competentes. 

A complexidade é, sem dúvida, um factor importante no cálculo do financiamento 

hospitalar. Os hospitais com doentes mais graves têm frequentemente custos mais 

elevados, pelo que devem receber mais. Nesta perspectiva, pode-se dizer que o ICM cria 

um efeito discriminatório positivo nos preços, no sentido, em que “premeia” os hospitais 

com casuística mais elevada, permitindo uma maior justiça distributiva ao nível do 

financiamento hospitalar. 

Uma vez que o financiamento por GDH apenas considera a complexidade como 

factor distintivo dos doentes tratados optou-se, na segunda conjectura, por ajustar o 

financiamento do HIP ao ICM nacional. Pretende-se assim avaliar qual o impacto no 

financiamento do HIP em resultado da redução do efeito de distorção provocado pelo ICM.  

 

QUADRO 12 

 Evolução do ICM – 2004, 2005 e 2006 

Nacional 2004 2005 2006 

Índice de Case-Mix – GDH Médicos  0,7964 0,7991 0,8013 

Índice de Case-Mix – GDH Cirúrgicos  1,6171 1,6418 1,6684 

Grupo 4    

Índice de Case-Mix – GDH Médicos  0,7093 0,7166 0,7209 

Índice de Case-Mix – GDH Cirúrgicos  1,3330 1,3597 1,3814 

HIP    

Índice de Case-Mix – GDH Médicos  0,7553 0,7643 0,7740 

Índice de Case-Mix – GDH Cirúrgicos  1,3690 1,3520 1,3773 
                Fonte: ACSS 

 

                                                 
53 Ainda que critérios de racionalidade económica justifiquem o encerramento de uma unidade ou de um 

serviço, tal decisão implica a existência de uma alternativa equivalente na zona de residência. Se tal medida 

for implementada com vista a evitar duplicações desnecessárias (garantindo a continuidade de tratamento 

com qualidade comprovada) e assim optimizar a utilização dos recursos, não se pode falar de desnatagem ou 

de discriminação de doentes (Nunes, 2005). 
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Em 2004, o ICM do HIP foi superior ao ICM do grupo a que pertence e inferior ao 

ICM nacional (cf. Quadro 12). Para o total dos 14.216 GDH, calculou-se com base nos 

doentes equivalentes a receita do HIP relativa ao SNS, de acordo com os preços definidos 

no Contrato-Programa para 2006, aos quais foi aplicado o ICM nacional. 

 

QUADRO 13  

Receita Contrato-Programa 2006 com ICM Nacional – HIP 

  Valor % 

  Receita CP 2006 com ICM Nacional 26.469.603 €  

                  GDH Médicos 13.676.685 € 52% 

                  GDH Cirúrgicos 12.792.918 € 48% 

   

 

 

Em relação à conjectura 2, os resultados obtidos (cf. Quadro 13) permitem concluir 

que aplicando o ICM nacional aos preços do internamento definidos no contrato-programa, 

o HIP obteria uma receita potencial de 26.469.603€, o que significaria um aumento de 23% 

face à receita realizada; contudo, o HIP continuaria penalizado face aos preços 

estabelecidos na portaria em cerca de 4%. 

Os preços definidos para os GDH são o reflexo dos custos médios praticados nos 

hospitais do SNS. Desta forma, no financiamento prospectivo por caso/episódio (GDH), o 

hospital enfrenta uma maior incerteza no exercício da sua actividade, uma vez que o preço 

que recebe deverá fazer face a um custo que o financiador considera “normal”, mas que 

poderá não reflectir a realidade da actividade hospitalar, podendo ser inferior ou superior 

ao valor dos gastos efectivamente realizados com o doente. 

O custo total do internamento do HIP em 2006 ascendeu a 35.026.208€ (cf. Quadro 

14), o que representa 59% dos custos totais do HIP. De referir que esta rubrica inclui o 

custo relativo aos doentes de ambulatório54 (em 2006, o HIP produziu 895 GDH cirúrgicos 

                                                 
54 Uma cirurgia de ambulatório é uma intervenção cirúrgica programada, realizada sob anestesia geral, loco-

regional ou local que, embora habitualmente efectuada em regime de internamento, pode ser realizada em 

instalações próprias, com segurança e de acordo com as actuais legis artis, em regime de admissão e alta no 

período máximo de 24 horas. As cirurgias de ambulatório são classificadas em GDH. Cada episódio 

corresponde a um doente equivalente. A Portaria n.º 110-A/2007 de 23 de Janeiro, actualmente em vigor, por 

analogia com os GDH de cirurgia de ambulatório introduziu os GDH de ambulatório na área médica, também 

previstos no financiamento dos contratos-programa para 2007. 
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de ambulatório, sendo 814 respeitante a SNS). O HIP não dispõe de sala de recobro, pelo 

que estes doentes ocupam cama e consomem recursos do internamento, não tendo estes 

custos sido isolados contabilisticamente, pelo que o custo do internamento estará 

ligeiramente sobrevalorizado.  

A receita total do internamento foi de 24.495.022€, sendo que 21.456.155€ respeitam 

à receita proveniente do contrato-programa (SNS). Tendo em consideração o desvio entre 

os custos operacionais previstos pelas unidades de saúde e o valor a receber pela produção 

(SNS e não SNS) o contrato-programa prevê uma remuneração extraordinária, designada 

de valor de convergência, destinada a compensar as obrigações no contexto do Serviço 

Público de Saúde. Em 2006, o valor de convergência do HIP ascendeu a 184.670€, tendo 

sido contabilizado como receita do internamento, na rubrica 7121 – Prestação de 

Serviços/Internamento, ainda que represente uma dotação global.  

 No que respeita à conjectura 3 do estudo de caso, conclui-se que a receita do 

internamento não cobre os custos associados à sua actividade. Ainda que se acrescente a 

receita proveniente da cirurgia de ambulatório, não seria suficiente para fazer face aos 

custos do internamento. Caso a facturação fosse de acordo com os preços da portaria 

(conjectura 1), a receita potencial também não cobriria os custos do internamento, 

sugerindo existir um desajustamento entre os preços da portaria e os reais custos 

associados a cada GDH. Conclui-se ainda a “receita extraordinária” proveniente do valor 

de convergência não foi sequer suficiente para compensar a diferença existente entre os 

custos operacionais e o valor a receber referente à linha de produção do internamento.  

Em 2007, o HIP não recebeu valor de convergência, mas já está previsto no Contrato-

Programa para 2008. Não obstante a designação, o valor de convergência poderá ou não 

ser considerado um subsídio extraordinário concedido no âmbito do financiamento 

prospectivo? Uma área interessante a explorar será analisar quais os critérios para a 

atribuição do valor de convergência aos hospitais. Tenderá este valor de convergência a 

beneficiar os hospitais mais ineficientes, pondo em causa os incentivos subjacentes ao 

financiamento prospectivo por caso/GDH? 
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QUADRO 14  

Custo total do Internamento – HIP 

Conta Descrição da Conta Valor Peso 

61 Matérias de Consumo 3.056.883 € 8,73% 

62 Fornecimentos e Serviços Externos 1.813.795 € 5,18% 

621       Subcontratos 1.571.241 € 4,49% 

622       Fornecimentos e Serviços 242.554 € 0,69% 

64 Custos com Pessoal 15.183.138 € 43,35% 

65 Outros Custos e Perdas Operacionais 0 € 0,00% 

66 Amortizações do Exercício 562.412 € 1,61% 

67 Provisões do Exercício 0 € 0,00% 

68 Custos e Perdas Financeiras 0 € 0,00% 

69 Custos e Perdas Extraordinárias 342.886 € 0,98% 

        Elementos Directos 20.959.114 € 59,84% 

       Elementos Indirectos 14.067.094 € 40,16% 

  Total dos Custos Analíticos 35.026.208 € 100,00% 

Conta      

64+622+65+66 Custos Fixos 15.988.104 € 46,10% 

61+621+Indirectos Custos Variáveis 18.695.217 € 53,90% 

Não inclui 67+68+69 Custo Total 34.683.322 € 100,00% 

 Fonte: Contabilidade Analítica (2006), HIP 

 

 

Num exercício muito simples, dividiu-se o custo total do internamento em duas 

componentes: os custos variáveis, directamente relacionados com o tempo de 

internamento, como sejam os consumos de medicamentos e material de consumo clínico 

(conta 61), os subcontratos e os custos indirectos (que inclui, por exemplo, o consumo de 

meios complementares de diagnóstico e terapêutica, o bloco operatório); e os custos fixos, 

que são relativamente independentes do tempo de internamento, como sejam os relativos 

aos custos com pessoal, aos fornecimentos e serviços e às amortizações. 

De acordo com esta decomposição simplificada de custos (cf. Quadro 14), 

verifica-se que o HIP apresenta uma rigidez estrutural significativa, nomeadamente no que 

respeita à gestão dos recursos humanos, tendo em conta que os custos com pessoal 

representam 43,35% do total da despesa. Excluindo o valor de convergência, verifica-se 

que a receita proveniente do internamento permitiu cobrir os custos variáveis da actividade 

de internamento, sendo que o restante apenas financiou cerca de 35% dos custos fixos.  

Este resultado deve ser interpretado com alguma cautela uma vez que por si só não 

responde à questão essencial: o financiamento por GDH é ou não suficiente para cobrir os 

custos associados à actividade hospitalar? À partida, sugere-se que não, contudo este 
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prejuízo poderá estar relacionado com razões de ineficiência na afectação dos recursos, que 

nada tenham a ver com o preço pago. Esta questão só terá resposta quando os hospitais 

conseguirem medir o custo por doente/GDH.  

As incertezas existentes na definição dos preços devido às fragilidades nas bases de 

dados da contabilidade analítica dos hospitais incentivaram ao desenvolvimento de um 

estudo piloto, actualmente em curso, para o custeio por actividade. Com este projecto, do 

qual fazem parte seis hospitais55, sendo que um deles é o HIP, espera-se poder vir a 

melhorar significativamente o conhecimento sobre a formação dos preços a praticar. 

O activity-based costing (ABC) ou o custo baseado nas actividades, como é 

conhecido na sua versão portuguesa, permite saber exactamente o custo de cada acto 

prestado, clínico ou não clínico, o que possibilita a obtenção de custos ao nível do doente e 

consecutivamente por GDH. 

 

 

6.1.4 Síntese dos Resultados 
 

Do estudo de caso apresentado, e particularizando-se os resultados obtidos para o 

HIP, conclui-se que: 

o Os preços do internamento definidos no contrato-programa são claramente 

penalizadores para o HIP face aos preços estabelecidos na portaria; 

o Ajustando o financiamento do HIP ao ICM nacional, o HIP obteria um 

aumento da receita em 23% face à receita proveniente do Contrato-Programa 

para 2006, continuando penalizado face aos preços definidos na portaria; 

o Por último, a receita do internamento do HIP não cobre os custos associados à 

sua actividade e, ainda que toda a produção do internamento fosse 

remunerada de acordo com a portaria, não seria suficiente para cobrir os 

custos do internamento. 

                                                 
55 O grupo piloto de hospitais que integra este projecto é composto por: Hospital Geral de Santo António 

(Porto), Hospital Infante D. Pedro (Aveiro), Hospital de Santa Marta (Lisboa), Centro Hospitalar do Baixo 

Alentejo (Beja), Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio (Portimão) e Hospital do Divino Espírito Santo 

(Ponta Delgada). 
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De um modo geral, o financiamento hospitalar revela-se um poderoso instrumento de 

gestão na medida em que pode induzir os comportamentos dos agentes envolvidos na 

prestação de cuidados de saúde. Neste sentido, o modelo de financiamento prospectivo por 

caso/episódio (GDH) não é uma modalidade neutra, criando incentivos positivos e 

negativos no comportamento dos prestadores.  

Esta modalidade de financiamento incentiva, por um lado, o hospital a tratar um 

maior número de doentes pois tal permite aumentar o volume de financiamento e; por 

outro, a diminuir o consumo de recursos, o que se traduz em ganhos de eficiência: quanto 

mais eficiente for o tratamento, maior será a poupança de custos a favor do hospital, uma 

vez que, independentemente do consumo de recursos, o preço recebido por este será 

sempre o mesmo. 

Contudo, esta modalidade de pagamento apresenta efeitos negativos na produção 

hospitalar. Em primeiro lugar, e como se verificou pela análise de rentabilidade dos GDH, 

esta modalidade pode potenciar o cream-skimming ou a selecção adversa: o hospital terá 

incentivos em identificar e atrair os doentes “mais rentáveis”, ou seja, que potencialmente 

representem custos mais baixos, induzindo à rejeição de casos cujo custo esperado seja 

superior ao preço a receber. Tal situação poderá por em causa a garantia de acesso aos 

cuidados de saúde.  

Não estando garantidas outras condições de mercado, como sejam, a separação entre 

oferta e procura, a informação simétrica e a ausência de monopólio, a definição de um 

preço único funciona como discriminante e indutor de baixa qualidade “(…) por incentivar 

a selecção de casuística e de práticas onde a função de produção tenha mais vantagens 

comparativas” (Campos, 2002: 42). 

Em segundo lugar, o financiamento por GDH ao induzir a redução de custos, 

incentiva ao tratamento rápido dos doentes (CRES, 1998), o que poderá diminuir a 

qualidade dos cuidados prestados, fomentando as altas precoces. No limite, o hospital 

poderá sair prejudicado: um aumento do risco das readmissões (fenómeno designado por 

“quicker-but-sicker”) poderá acarretar um aumento do custo global por doente tratado. Tal 

situação tem o efeito perverso de dar lugar ao financiamento de dois episódios. 

Neste sentido, o Contrato-Programa para 2006 propôs um conjunto mínimo de 

indicadores de qualidade e eficiência (cf. Anexo V). Os objectivos fixados deverão vir a 

estar associados a um sistema de avaliação de desempenho e a uma política de incentivos. 



O Financiamento Hospitalar e os Grupos de Diagnósticos Homogéneos  

 88 

Paralelamente deverão estar associados à atribuição do plano de convergência (40%), em 

função do grau de cumprimento dos objectivos fixados (20% dependem do cumprimento 

dos objectivos nacionais e 20% dos objectivos regionais)56.  

O financiamento por GDH poderá ainda incentivar a comportamentos de gestão 

abusivos, tais como, a classificação dos doentes em categorias superiores (“DRG-creep”), 

melhor remuneradas, com vista a aumentar as receitas. Estes comportamentos também 

designados de “diagnostic escalation”, têm como objectivo aumentar o nível de 

financiamento hospitalar, o que gera distorções no grau de complexidade hospitalar e, 

consequentemente, no índice de case-mix nacional. Tal situação provoca uma perda de 

equidade entre prestadores, motivada pela falta de justiça no financiamento. O 

benchmarking fica comprometido uma vez que o índice de case-mix se encontra 

enviesado. 

O financiamento por caso/episódio (GDH) utilizado em Portugal não obstante tratar-

se de um modelo de financiamento prospectivo aproxima-se de um sistema retrospectivo, 

uma vez que os preços são definidos em função dos níveis históricos de custos das 

unidades hospitalares, o que poderá contribuir para o provável desajustamento existente 

entre os preços da portaria e os reais custos associados a cada GDH. “O pagamento 

totalmente prospectivo reflecte custos esperados, não os custos verificados” (Barros, 2005: 

287). 

A este respeito, Rui Santana (2005) estudou o processo de definição de preços do 

internamento hospitalar português entre 1993 e 2001, com o objectivo de avaliar o grau de 

sinalização proporcionado ao mercado, tendo concluído que a utilização do sistema de 

preços constitui na sua essência um sistema de incentivos neutro, possuindo uma forte 

correlação com o nível de reposição de custos históricos dos hospitais portugueses.  

A forma como este modelo de financiamento é concebido revela-se altamente 

castrador quer no cálculo dos preços, quer na definição de limites de produção dos 

hospitais. Importa salientar o Relatório da Comissão para a Contratualização em Saúde que 

estabelece as directrizes orientadoras do Contrato-Programa para 2007 e, que à semelhança 

do relatório de 2006, estabelece que dadas as fortes restrições orçamentais, “os preços têm 

                                                 
56 Estas percentagens dizem respeito à metodologia de preços subjacente ao Contrato-Programa para 2007. O 

Anexo VI apresenta os objectivos nacionais e regionais de qualidade e eficiência previstos no Contrato-

Programa do HIP para 2007.  
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que dar um sinal de contenção, pelo que não poderão ter acréscimos significativos, nem 

acompanhar a tendência verificada nos custos unitários em alguns dos últimos anos, pelo 

que se considerou que a sua actualização deveria corresponder apenas ao valor da 

inflação global do ano de 2005 (2,3%)”. A isto, acrescenta “a actividade a contratar, em 

regra, não poderá exceder a realizada em 2006”.   
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7 CONCLUSÃO 
 

 

“A natureza do bem «cuidados de saúde» determina a existência de um mercado 

imperfeito. As particularidades subjacentes ao sector da saúde conduzem à existência de 

falhas no mercado, que requerem a intervenção do Estado (…), com a finalidade de 

assegurar os direitos legítimos dos cidadãos no acesso a cuidados de saúde de qualidade” 

(Nunes, 2005: 93). 

Na ausência de mecanismos de mercado (preços, contratos ou outros instrumentos de 

mercado), os prestadores de serviços públicos não têm incentivos para serem eficientes. 

Uma forma de superar estas dificuldades, no caso específico da saúde, consistiu em separar 

a responsabilidade do financiamento, da responsabilidade da produção/prestação, 

transferindo maior autonomia para os responsáveis pela gestão, através de um novo 

modelo de financiamento assente na contratualização de serviços de saúde. 

A contratualização insere-se nos mecanismos inovadores de regulação (New Public 

Management) e vem substituir as relações de hierarquia ou tutela, que são baseadas na 

autoridade, por contratos baseados na autonomia e na responsabilidade.57 Em saúde, a 

regulação das principais dimensões da prestação de cuidados é endógena aos contratos-

programa de financiamento público de prestadores, os quais não possuem autonomia para 

determinar os seus próprios preços.  

O contrato-programa surge como o instrumento da relação entre o Estado e as 

entidades prestadoras, e visa relacionar a actividade prevista numa organização e o 

financiamento atribuído. O mecanismo de contratualização revela-se assim uma estratégia 

chave para uma afectação de recursos mais eficiente, mais orientada para o mercado uma 

vez que se baseia na separação das funções de comprador/contratador e de prestador de 

cuidados de saúde. 

Em termos gerais, e no que respeita à produção do internamento, o actual modelo de 

financiamento comporta duas modalidades distintas consoante a entidade financiadora seja 

                                                 
57 www.observaport.org 
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o SNS (através de contratos-programa) ou subsistemas/terceiros pagadores (remuneração 

pela portaria). No caso do HIP, o SNS é responsável, em média, por 90% dos doentes.  

A remuneração pela portaria assume a forma de pagamento por doente, com base em 

preços nacionais por GDH, e com ajustamentos aplicáveis em situações de excepção; em 

contrapartida, os preços definidos no contrato-programa, diferenciados por grupos de 

hospitais e pela complexidade da sua casuística, são baseados nos hospitais mais eficientes 

dentro de cada grupo, ou seja, com custos mais baixos.  

 Numa tentativa de fazer convergir, dentro de cada grupo, os custos unitários dos 

hospitais SNS para o mesmo nível de eficiência, o regulador quis dar incentivos à 

contenção dos custos utilizando um mecanismo de regulação por limite de preços (price-

cap regulation). 

Este mecanismo regulador introduzido via contratualização, com base no 

financiamento prospectivo por caso/episódio (GDH), permite dar os incentivos certos à 

eficiência, no entanto, poderá suscitar distorções a vários níveis, tais como, a discriminação 

de doentes e a diminuição da qualidade dos serviços prestados. 

Pita Barros (2005) defende que as alternativas ao financiamento por GDH são os 

sistemas de pagamento mistos ou pagamentos por capitação. A implementação de 

mecanismos de partilha de risco entre financiador e prestador poderá minimizar o risco de 

práticas de desnatagem e de selecção adversa, nomeadamente através de um sistema de 

pagamento misto, com uma componente de reembolso de custos (inferior a 100%) e uma 

componente prospectiva (pagamento fixo por doente tratado). Esta solução é conhecida por 

“supply-side cost sharing”.  

A aproximação necessária entre os preços a pagar pelo SNS no âmbito do contrato-

programa e os preços a pagar por terceiros pagadores é fundamental para evitar a selecção 

adversa entre “doentes do SNS” e “doentes de subsistemas”. 

Embora haja pouca evidência empírica, os estudos existentes sugerem que este 

modelo de financiamento tende a prejudicar a qualidade dos cuidados prestados, sendo que 

qualidade e custos são por vezes conflituantes. Isto exige que os níveis de qualidade sejam 

bem definidos e monitorizados, ou que a regulação do preço seja combinada com outros 

esquemas, visando a regulação da qualidade. 

 A regulação da qualidade visa garantir a qualidade dos bens ou serviços (expressa 

em indicadores observáveis pelo regulador) através de exigências ou de incentivos. Como 
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referido no capítulo anterior, o contrato-programa já pressupõe a monitorização de alguns 

indicadores de qualidade (objectivos nacionais e regionais). O cumprimento dos objectivos 

fixados pelas Agências de Contratualização em sede de contrato-programa condiciona a 

atribuição do valor de convergência aos hospitais. 

No âmbito da regulação do sector da saúde uma área interessante a explorar será a 

regulação sunshine. Trata-se de uma nova abordagem da regulação, adoptada em vários 

países e que se baseia na comparação, divulgação e publicitação do desempenho das 

entidades reguladas. Nos países onde a regulação sunshine está instituída verifica-se uma 

melhoria substancial da qualidade de serviço, reduzindo a informação assimétrica e 

melhorando a sua transparência. A sua implementação justifica-se em Portugal na 

regulação dos diferentes sectores de interesse geral e, em particular, no sector da saúde. 

Não obstante estas distorções, existe um problema central na actual modalidade de 

financiamento que deve ser prioritário, cuja resolução trará certamente mais-valias à 

política de financiamento hospitalar e que tem a ver com o processo de definição de 

preços. 

É inconcebível para qualquer organização, hospitalar ou não, definir preços sem 

conhecer os custos. Basicamente, é o sistema de preços que determina os ganhos ou perdas 

dos hospitais ao nível do financiamento, sendo por isso fundamental orientar esforços na 

obtenção de custos exactos e reais, tornando o sistema de preços mais sinalizador para os 

prestadores.  

A implementação de sistemas de custeio nos hospitais, que permita a obtenção de 

custos por doente representa o ponto de partida para a definição de preços. Após os 

resultados obtidos do estudo piloto em curso com vista à implementação do ABC em seis 

hospitais, e estando prevista a continuidade deste projecto a novas unidades de saúde, será 

possível analisar não só as eventuais discrepâncias de custos entre os diversos hospitais, e 

que certamente revelam as suas especificidades, bem como comparar o preço recebido por 

GDH com o custo do doente. Esta análise comparativa poderá estender-se às restantes 

linhas de financiamento (consulta externa, hospital de dia, GDH cirúrgicos de ambulatório, 

GHD médicos de ambulatório, serviço domiciliário), não abordadas neste trabalho. 

Entretanto, outros passos importantes devem ser dados com vista a melhorar o 

processo de definição de preços, nomeadamente a correcta codificação dos casos (com 

repercussões a nível do índice de case-mix) ou a incorporação da severidade no actual 
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sistema de classificação de doentes. O conceito de severidade vai um pouco mais além da 

complexidade reflectida no actual sistema de preços, pois incorpora a gravidade dos 

doentes sendo determinante para o consumo de recursos e, por conseguinte, para o 

ajustamento dos pesos relativos. 

Espera-se que este trabalho tenha contribuído para o desenvolvimento da 

problemática do financiamento do internamento hospitalar, em particular, destacando-se as 

virtudes e as vicissitudes da contratualização no actual modelo de financiamento.  

Com o objectivo de consolidar as conclusões retiradas do estudo de caso, seria 

desejável que, em desenvolvimentos futuros, se alargasse este estudo a uma amostra mais 

abrangente. Acresce-se que no estudo de caso não foi possível estabelecer a comparação 

entre custo por doente/GDH e o preço do GDH. Neste contexto, seria interessante que se 

utilizasse os resultados do estudo piloto, actualmente em curso, com vista à implementação 

do sistema de custeio por actividades nos hospitais. Finalmente, é da maior relevância o 

aprofundamento da questão da discriminação infundada de doentes (práticas de 

desnatagem e de selecção adversa), tendo em conta que o actual modelo de financiamento 

incentiva estas práticas. Não obstante não há ainda evidência de que estas práticas ocorram 

de forma premeditada. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO I: MODELO DE ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
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ANEXO II: FINANCIAMENTO CONTRATO-PROGRAMA VERSUS FINANCIAMENTO 

PORTARIA N.º 110-A/2007  

 

LINHAS DE 

PRODUÇÃO 

Financiamento Contrato-

Programa 2006 – SNS 

Financiamento – Portaria N.º 110-

A/2007 (Subsistemas e terceiros 

pagadores) 

N.º de Consultas Médicas ×××× Preço 

por grupo de hospitais* (preço inclui 

todos os MCDT realizados, sendo único 

para todos os tipos de especialidades) 
Consulta 

Externa 
* Actualmente, o contrato-programa prevê 

que o preço da 1ª consulta seja superior ao 

preço da consulta subsequente. 

Consultas Externas ×××× Preço (acresce a 

facturação dos MCDT realizados e o preço é 

único para todos os tipos de especialidade) 

Urgências 

N.º de Urgências ×××× Preço por grupo 

de hospitais  

(preço inclui todos os MCDT realizados, 

sendo único para todos os tipos de 

especialidades) 

Urgência ×××× Preço por tipo de hospital 

– Centrais, distritais e Nível 1 

 (preço inclui todos os MCDT realizados, 

sendo único para todos os tipos de 

especialidades) 

Hospital de 

Dia 

N.º de sessões ×××× Preço de hospital de 

dia (de acordo com as seguintes 

especialidades: Hematologia, 

Infecciologia, Imuno-Hemoterapia, 

Psiquiatria e Outros) 

Preço por acto de acordo com a 

Tabela do Anexo III da Portaria, 

excepto para os procedimentos que 

dão lugar a facturação por GDH 

(Acresce o valor dos transportes consoante o 

previsto no Anexo III da Portaria). 

Serviço 

Domiciliário 
N.º de visitas ×××× Preço contratado 

N.º de visitas ×××× Preço 

 (acresce a facturação dos MCDT 

realizados) 

MCDT – Por 

especialidade 

Não existe linha autónoma de 

financiamento. Estão incluídos nas 

Urgências e nas Consultas Externas. 

Excepção feitas para os GDH de 

ambulatório médico e para os GDH de 

cirurgia de ambulatório. 

Facturação por acto de acordo com a Tabela 

do Anexo III da portaria, excepto para os 

procedimentos que dão lugar a facturação 

por GDH. 

Fonte: ACSS 
Nota: No caso do contrato-programa acrescem ainda: valor de convergência, dias de estadia em lar no caso dos 
IPO, programas verticais, produção SIGIC. 
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ANEXO III: ANEXO I REFERENTE AO CONTRATO-PROGRAMA 2006 DO HIP 
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ANEXO IV: CÁLCULO DO NÚMERO DE DOENTES EQUIVALENTES 

 

De acordo com o artigo 6.º da Portaria n.º 132/2003 de 5 de Fevereiro: 

1. Nos casos em que o tempo de internamento seja menor ou igual ao limiar inferior 

(definido na coluna H), o hospital factura por dia de internamento, aos preços 

constantes da coluna F (100% da diária do respectivo GD); 

2. Quando os tempos de internamento forem iguais ou superiores aos limiares 

superiores (definidos na coluna I), deve ser observado o seguinte: 

a) Nos casos em que o tempo de internamento seja inferior ao limiar máximo 

(definido na coluna J), o hospital factura o preço do GDH acrescido de 60% 

da respectiva diária (definida na coluna G) por cada dia de internamento a 

contar do respectivo limiar superior; 

b) Nos casos em que o tempo de internamento seja igual ou superior ao limiar 

máximo aplica-se o estabelecido na alínea a) até ao limiar máximo e, ainda, 

por cada dia de internamento a contar do limiar máximo, o valor da diária 

constante no n.º 1 do artigo 12.º (167,30€, no caso do HIP). 

 

 

Com a introdução da Portaria n.º 567/2006 de 12 de Junho, o artigo 6.º passou a 

estabelecer o seguinte: 

1. Os episódios de evolução prolongada, cujo tempo de internamento é igual ou 

superior ao limiar máximo (definido na coluna I) devem ser facturados de acordo 

com o preço do GDH e, ainda, por cada dia de internamento a contar do limiar 

máximo, pelo valor da diária prevista no n.º 1 do artigo 11.º (83,30€, no caso do 

HIP); 

2. Os episódios de curta duração, cujo tempo de internamento seja menor ou igual ao 

limiar inferior (definido na coluna J), classificados em: 

a) GDH médicos sem preço para ambulatório devem ser facturados, por dia de 

internamento, aos preços constantes da coluna H (diária de internamento); 

b) GDH cirúrgicos sem preço para ambulatório devem ser facturados por dia 

de internamento ao preço previsto na coluna H, acrescido do preço base da 

coluna I (preço do 1.º dia de internamento para GDH cirúrgico); 
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c) GDH com preço para ambulatório devem ser facturados por dia de 

internamento aos preços constantes da coluna H, acrescido do preço de 

ambulatório (definido na coluna G). 
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ANEXO V: OBJECTIVOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PREVISTOS NO CONTRATO-

PROGRAMA DO HIP PARA 2006 
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ANEXO VI: OBJECTIVOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PREVITOS NO CONTRATO-

PROGRAMA DO HIP PARA 2007 
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