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As TIC e a Saúde no Portugal de Hoje 



Sistemas de saúde 

 Uma preocupação generalizada … 

                                           … a sua sustentabilidade 



Despesa com Saúde 

Ao longo dos primeiros dez 
anos do século XXI, a 
despesa com saúde nos 
países da OCDE cresceu 
quase duas vezes mais 
rápido que toda a 
economia 



Gastos com Saúde 

Em 2010, pela 
primeira vez em 
50 anos, o 
crescimento dos 
gastos com saúde 
nos países da 
OCDE foi zero.  



 A prestação de cuidados de saúde 

está em rota de colisão com aquilo 

que são as necessidades dos doentes 

e a realidade económica.  

 Aumento de custos, aumento dos 

problemas de qualidade e um 

aumento crescente de cidadãos sem 

acesso aos cuidados de saúde 

necessários, é inaceitável e 

insustentável. 

Redefining Health Care 
Michael Porter 



Previsão dos gastos  
com a saúde nos EUA 

Fonte: 2011 Deloitte Development  



Uma Visão para o sistema de 
saúde Holandês em 2040 

Se nada for feito em 2040 a 

Holanda gastará um quarto do 

PIB e ocupará um quarto da sua 

população activa na saúde. 

McKinsey 



% dos gastos em Medicina Familiar  
Reino Unido 2004 - 2012 



 In effect there are fewer GPs doing more work with less 

resource and it is simply not sustainable. 

 There has been a doubling of consultation figures in the 

past 10 years but on top of that there is probably a 

doubling of complexity. 

Martin Marshall 
Professor of health-care Improvement 
University College - London 



Projections of GDP Share of Health 
OECD Countries 

Source: World Economic Forum 2012 
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65 Utilizar os recursos racionalmente 
66 Dez causas principais de ineficiência 
66 Eliminar despesas desnecessárias em medicamentos 
68 Melhorar o controlo de qualidade dos medicamentos 
69 Utilização apropriada dos medicamentos 
69 Retirar o máximo benefício dos serviços e da tecnologia 
71 Motivar as pessoas 
72 Melhorar eficiência hospitalar-dimensão e duração da estadia 
73 Definir o tratamento correcto desde o início 
73 Eliminar o desperdício e a corrupção 
74 Levantamento crítico dos serviços necessários 
76 Benefícios potenciais de melhorar a eficiência 
78 Incentivos, financiamento da saúde e eficiência 
80 Pagamentos de acordo com o desempenho 
82 Aquisições estratégicas 
83 Fragmentação 
84 Corrigir as desigualdades 
85 Conclusão 

Relatório Mundial de Saúde 
OMS 2010 



Sistemas de saúde 

 Algumas certezas … 



Como vai ser Portugal no futuro 

6 de Março de 2015 



Proporção de jovens e idosos no total  
da população.  Portugal 2010 – 2050  



População acima dos 80 



População - menos e mais velhos  

 Segundo as projecções do Eurostat, em 2040 seremos 

o País mais envelhecido da União Europeia. 

 Até 2060, a população portuguesa perderá quase dois 

milhões de indivíduos, segundo projecções do INE. 

 Contudo, esta situação não é uma tragédia e pelo 

contrário, é o resultado de conquistas civilizacionais 

que fizemos e que tiveram sucesso. 



O futuro continua depois dos 65 

 Os idosos do futuro serão diferentes dos atuais. 

 Mais escolarizados, mais próximos das novas 

tecnologias, saberão que vão viver mais tempo e não 

fará sentido que deixem de ser interessantes para a 

sociedade, aos 65 anos. 

 As pessoas vão viver mais tempo e têm de se preparar 

para isso. 

Drª Maria João Valente Rosa  
Demógrafa e Diretora da Pordata 



Mais pensionistas a mesma despesa  

 Com o envelhecimento demográfico em Portugal o peso 

das despesas com pensões tenderá a agravar-se. 

 Em 2060 haverá mais de 3 milhões de pessoas com 

idades superiores a 65 anos e, destas, a maior parte terá 

mais de 80 anos e serão sobretudo mulheres.  

 Os pensionistas do sistema público serão superiores a 3,7 

milhões. 

The 2012 Ageing Report 
Comissão Europeia 



Mais pensionistas a mesma despesa  

 As previsões para o peso da despesa em % do PIB não 

ultrapassa em muito a actual.  

 Passará de 12,5% para 12,7%, um acréscimo de apenas 

0,2%. 

 A OCDE prevê para 2050 que o chamado factor de 

sustentabilidade elevará a idade de aposentação para 67 

anos e que o valor das pensões continuará a baixar.  

 O efeito combinado destes dois factores explicará a razão 

pela qual, apesar do forte envelhecimento demográfico, o 

impacto financeiro será reduzido. 

 The 2012 Ageing Report 
Comissão Europeia 



O futuro continua depois dos 65 

 A organização da nossa vida em três fases, a da formação, 

a da actividade e a da reforma, tem de ser repensada. 

 O que vamos fazer com o nosso bónus de vida?  

 Talvez tenhamos de ter várias carreiras, ao longo da nossa 

vida, pois o futuro continua depois dos 65 anos. 

 Serão necessárias soluções diferentes. 

 

 Maria João Valente Rosa 
Envelhecimento da Sociedade Portuguesa 

Relógio d'Água. 2010 



Mais longevidade não pesa  

 O envelhecimento da população traz desafios sobretudo 

organizacionais, na relação que as pessoas têm de ter com a 

sua saúde, com a(s) sua(s) doença(s) e com o sistema de 

saúde, e dentro deste com o Serviço Nacional de Saúde. 

 A ideia de que o envelhecimento da população é o principal 

factor de crescimento da despesa em saúde é errada. 

 O grande volume de despesas em saúde na idade adulta é 

nos dois anos antes da morte. 

 O envelhecimento apenas transfere esta despesa para um 

momento mais tardio. 

 

 

Professor Pedro Pita Barros 
Nova School of Business and Economics 



Mais longevidade não pesa  

 A pressão sobre a despesa virá, como tem vindo, da 

inovação, cada vez mais dirigida à população idosa.  

 Parte da inovação tecnológica, que tem elevados 

custos, é usada pela população mais idosa. 

 Os custos daí derivados não resultam da alteração na 

estrutura demográfica mas sim das novas tecnologias.  

Professor Pedro Pita Barros 
Nova School of Business and Economics 



Sistemas de saúde 

 Muitas incertezas … 



Incertezas críticas … 

 Os futuros sistemas de saúde 

serão influenciados por uma série 

de factores que estarão fora do 

controle dos seus responsáveis.  

 Em mais de 100 entrevistas e 

workshops, foram identificadas 

seis incertezas críticas que 

poderão alterar significativamente 

o contexto e a forma como os 

sistemas de saúde operarão no 

futuro: 



Incertezas críticas … 



Incertezas críticas … 

 Atitudes em relação à solidariedade: Será que a 

solidariedade - a disposição dos indivíduos para 

compartilharem os riscos de saúde da população - 

aumentará, diminuirá ou estará condicionada a certos 

factores? 

 Origens da governação: Será que o poder e a 

autoridade estarão predominantemente localizados a 

nível nacional, supranacional ou local? 



Incertezas críticas … 

 Organização do sistema de inovação em saúde: 

Será que a inovação vem de dentro ou de fora do 

sistema existente? Qual será o nível de financiamento? 

Quais serão os tipos de inovação produzidos? 

 Acesso à informação em saúde: Quem vai assumir 

a responsabilidade de recolher e analisar os dados de 

saúde? Será que as pessoas darão o seu 

consentimento para que os dados pessoais possam ser 

utilizados? 

 



Incertezas críticas … 

 Influência sobre os estilos de vida: Até que 

ponto a influência activa sobre os estilos de vida 

individuais vai ser aceite e implementada? 

 Cultura de Saúde: uma vida saudável será uma 

escolha minoritária, um dever cívico ou uma 

aspiração?  



Uma Visão para o sistema de saúde 
Holandês em 2040 

Seremos capazes de 
gerar os critérios e 
dados necessários 
para a gestão da 
qualidade? 

Ainda somos 
capazes de 
inovação? 

Será a nossa liderança 
política 
suficientemente forte? 

Será que vamos 
conseguir criar 
solidariedade 
suficiente? 

Poderão as novas 
tecnologias levar á 
redução dos 
custos? www.weforum.org 

Davos . Março 2013 



Redefining Health Care 
Michael Porter 

 Elevada qualidade deve ter menor custo. 

 É crucial compreender que no futuro qualidade e custo vão 

frequentemente melhorar em simultâneo. 

 A identificação desta oportunidade na saúde é um dos 

aspectos mais importantes e encorajadores do trabalho do 

Michael Porter e trás profundas implicações para o 

comportamento dos diferentes actores no sistema. 

 Na saúde é essencial não pensar e actuar como se houvesse 

um inevitável confronto do custo versus qualidade. 



 Clearly, limits exist on 

what governments can 

finance and on what 

services they can deliver.  

 If services are to be 

provided for all, then not 

all services can be 

provided. 

Ranking da OMS 2000 



Que Cuidados de Saúde para o 
Século XXI 

 Parte da atenção renovada nos cuidados de saúde primários 

resulta do sentimento generalizado, em particular nos países 

mais ricos, de uma crise iminente, com Médicos de Família 

insuficientes, uma carga de trabalho cada vez mais 

insustentável, subfinanciamento por parte dos governos, 

fragmentação entre cuidados primários, hospitalares e 

continuados e uma população com perfis de risco e cargas  

de doença em permanente alteração.  

 A questão que se coloca, é: Como deverá um sistema de 

cuidados de saúde primários operar no século 21? 

 



Que Cuidados de Saúde para o 
Século XXI 

 Desde a definição de cuidados primários 

estabelecida em Alma-Ata em 1978 que não havia 

tanta procura sobre a melhor forma de fornecer um 

sistema de primeiro contacto que seja justo, 

equitativo, acessível, eficaz, sustentável e, 

sobretudo, que melhore a saúde e o bem-estar 

da população que serve. 



Obrigado  
pela vossa atenção  

luis.pisco@arslvt.min-saude.pt 


