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SUMÁRIO EXECUTIVO
Atividade assistencial
O ano de 2021 ficou marcado por um duplo movimento, no SNS: continuidade da
resposta à COVID-19 e retoma dos níveis de resposta não COVID-19 em várias áreas
assistenciais, ainda que em volume insuficiente para compensar integralmente a
atividade não realizada no primeiro ano da pandemia.
No final de 2021 existiam mais de 10,4 milhões de utentes inscritos no SNS. Cerca de
65,8% destes utentes estavam inscritos em unidades de saúde familiar e 10,9% não
tinham médico de família atribuído, correspondendo a 1,1 milhões de utentes sem
médico (+303 mil que em 2020). Em 2021, as equipas dos cuidados primários
continuaram a afetar uma parte importante do seu trabalho à resposta no âmbito da
pandemia, não só na identificação, triagem e seguimento das pessoas que contraíram a
doença, mas também na execução do plano de vacinação contra a COVID-19, onde
foram o elemento central da sua operacionalização. Para além desta atividade,
procuraram reativar as restantes tarefas de acompanhamento da população, com os
médicos de família a realizarem cerca de 15,9 milhões de consultas presenciais, o que
representa +1,8 milhões que em 2020, mas um valor ainda muito distante dos 22,3
milhões de 2019. Parte dos indicadores de acesso, eficiência e qualidade beneficiaram
da inversão de tendência da atividade presencial, apesar de estarem ainda aquém dos
valores pré-pandemia. Nesta matéria, destacam-se os seguintes resultados, em 2021: (i)
a despesa por utente utilizador ascendeu a 191,8 € nos medicamentos (+7,8€ que em
2019) e a 88,8 € nos meios complementares de diagnóstico e terapêutica (+18,2€ que
em 2019); (ii) as taxas de adesão a rastreios atingiram 50,1% no cancro colorretal, 47,4%
no cancro da mama e 41,5% no cancro do colo do útero; (iii) 53,7% dos diabéticos com
parâmetros controlados, 44,1% dos hipertensos controlados e 39,3% dos utentes com
doença pulmonar obstrutiva crónica tinham um exame de controlo realizado.
Apesar da forte pressão que a COVID-19 continuou a exercer sobre os hospitais do SNS
em 2021, com maior visibilidade nos serviços de urgência e nos internamentos em
enfermaria e em unidades de cuidados intensivos, estes conseguiram voltar a níveis de
produção semelhantes a 2019, principalmente na atividade programada. Destacam-se
as 12,4 milhões de consultas médicas realizadas em 2021 (valor em linha com 2019 e
11,4% acima de 2020), as 708,8 mil intervenções cirúrgicas (ultrapassando as 704,2 mil
de 2019 e acima das 579,0 mil de 2020) e as 1,3 milhões de sessões em hospital de dia
(valor semelhante a 2019 e superior em 157,8 mil face a 2020). O aumento do volume
de atividade nestas áreas repercutiu-se no acesso programado ao SNS em 2021,
nomeadamente: (i) no programa Consulta a Tempo e Horas (CTH), com 1,7 milhões de
referenciações para primeira consulta hospitalar efetuadas pelos médicos de família,
com 1,1 milhões de consultas CTH realizadas (77,3% destas foram realizadas dentro dos
tempos de resposta definidos) e com cerca de 525 mil utentes em lista de espera (+145
mil que em 2020); (ii) no Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC),
com 716 mil novas entradas em Lista de Inscritos para Cirurgia, com 628 mil utentes
operados (tiveram um tempo médio de espera de 3,2 meses) e com cerca de 210 mil
utentes em lista de espera (-2,5 mil que em 2020). A atividade dos serviços de urgência
e do internamento hospitalar também aumentou em 2021, apesar de não ter alcançado
os níveis pré-pandemia. Neste último ano, realizaram-se 5,2 milhões de episódios de
urgência no SNS (+14,1% que em 2020), correspondendo a 53,0 episódios por cada 100
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residentes em Portugal. A percentagem de episódios de urgência triados com níveis de
prioridade mais baixos (azul, verde e branco) foi de 44,0%, o grau de cumprimento dos
tempos de resposta foi de 62,1% e a percentagem de episódios de urgência que
geraram internamento foi de 9,2%. O número de doentes saídos do internamento
ascendeu a 725 mil em 2021 (+7,3% que em 2020) com o número de camas a manter-se
próximo das 21,2 mil, a demora média dos 8,7 dias e a taxa de ocupação dos serviços a
atingir 81,3%.
No final de 2021, existiam 15 778 lugares na RNCCI (64,2% eram camas de
internamento) e a atividade assistencial aproximou-se dos valores de 2019, com 45 mil
utentes referenciados, 48,7 mil admitidos e assistidos e 1 310 em lista de espera.
Objetivos orçamentais
Em 2021, o SNS apresentou um défice de 1,1 mil M€, muito acima do défice de 89 M€
previsto no orçamento inicial. Entre 2014 e 2021, período analisado no relatório, o saldo
orçamental do SNS foi sempre negativo, registando um valor acumulado de -4,0 mil M€.
O desvio do saldo de 2021 constitui-se mesmo como o mais significativo deste período.
Tanto a receita como a despesa apresentaram desvios desfavoráveis face ao
orçamentado para este último ano, sendo o desvio do saldo explicado essencialmente
pelo desvio na despesa, que foi superior em 783,1 M€ face à orçamentada (+6,7%). A
componente da despesa com maior desvio foi a dos fornecimentos e serviços externos
(+421,0 M€), seguindo-se as despesas com pessoal (+246,6 M) e as compras de
inventário (+127,0 M€). A receita também revelou uma execução desfavorável, inferior
em 227,7 M€ face ao orçamentado para 2021, explicada em larga medida pelas receitas
de capital, que ficaram 139,5 M€ abaixo da previsão inicial.
À semelhança do referido nos últimos relatórios do CFP sobre o SNS, reforça-se que a
persistência destes desvios reflete um processo de orçamentação desajustado da
execução, bem como a ausência de mecanismos de gestão que permitam um controlo
efetivo sobre as rubricas da receita e da despesa. Esta é uma realidade estrutural que se
agravou nos últimos anos e que inviabiliza o cumprimento dos limites orçamentais
aprovados pela Assembleia da República.
Execução orçamental
Em 2021, a receita total do SNS ascendeu a cerca de 11,3 mil M€, representando um
acréscimo de 77,3 M€ face a 2020 (+0,7%) e de 1,2 mil M€ relativamente a 2019
(+11,8%). Em termos de estrutura, é de salientar a preponderância das transferências e
subsídios correntes (verbas provenientes diretamente do Orçamento do Estado), que
representaram 96,0% da receita total do SNS em 2021 (10,8 mil M€).
A despesa do SNS atingiu cerca de 12,4 mil M€ em 2021, o valor mais elevado desde o
início da série, em 2014, representando 5,9% do PIB e 12,2% da despesa pública total. A
despesa corrente representou 98% da despesa total do SNS e está concentrada em três
rubricas: despesas com pessoal (41,6% da despesa corrente), fornecimentos e serviços
externos (37,3%) e compras de inventários (19,9%). Importa ainda referir que a despesa
total com medicamentos (em farmácia comunitária e em ambiente hospitalar) atingiu
quase 3 mil M€ em 2021 (+9,0% que em 2020), representando 1,4% do PIB, 2,9% da
despesa pública total e 23,8% da despesa do SNS.
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Dívida e prazos médios de pagamentos
O desequilíbrio económico do SNS continua a refletir-se na dívida a fornecedores
externos, que se mantinha acima dos 1,5 mil M€, no final de 2021. As injeções de capital
efetuadas no SNS ao longo dos últimos 5 anos totalizam 3,3 mil M€, correspondendo
sempre a mais de 500 M€ anuais, com o valor máximo a ser registado em 2021 (1,1 mil
M€). Estas injeções têm sido incapazes de contribuir para a redução estrutural da dívida
do SNS, que apenas recuou 321,5 M€, de 2017 para 2021. De facto, estas injeções de
capital têm-se repercutido apenas na melhoria dos pagamentos em atraso, que
correspondem à dívida vencida há mais de 90 dias, os quais têm apresentado uma
trajetória descendente nestes últimos 5 anos (passaram de 843,8 M€ em 2017 para
109,9 M€ em 2021). Importa ainda destacar que o prazo médio de pagamento do SNS
ascendia a 102 dias em dezembro de 2021 (169 dias no universo das empresas do
sector empresarial do Estado que estão integradas no SNS) e que apenas 20% das
entidades do SNS apresentavam um prazo médio de pagamento inferior a 60 dias, no
final de 2021.
Riscos e incertezas
O SNS continua a enfrentar riscos e incertezas que condicionam o seu desempenho de
curto e médio prazo, assim como a sua sustentabilidade futura. Estes riscos são
transversais ao plano assistencial e à execução orçamental, destacando-se:
• Na vertente assistencial: (i) a demora na retoma plena da atividade dos cuidados
primários, nomeadamente nas consultas médicas presenciais, o que limita o papel dos
cuidados primários enquanto primeiro ponto de contacto com o SNS; (ii) por sua vez, o
aumento do recurso aos serviços de urgência pressiona os hospitais e obriga-os a
redirecionar recursos da atividade programada; (iii) a necessidade de recuperar
integralmente a resposta assistencial aumenta a pressão financeira sobre todo o
sistema de saúde, com potenciais riscos traduzidos no crescimento das necessidades
ocultas (“unmet needs”), no aumento das listas de espera e/ou no agravamento dos
pagamentos diretos dos utentes (“out-of-pocket”), que já assumem um dos valores
mais elevados da União Europeia e da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (30,5% da despesa corrente em saúde no ano de 2019),
por maior necessidade de recurso a prestadores privados, caso o SNS não consiga
responder adequadamente e em tempo útil.
• Na vertente orçamental: (i) a reduzida diversificação das fontes de financiamento do
SNS, num quadro em que o ritmo de crescimento da despesa pública em saúde tem
sido superior ao da economia e em que as necessidades em saúde da população são
crescentes; (ii) a necessidade de garantir a comportabilidade orçamental do
crescimento das despesas com pessoal e com medicamentos, o que sugere melhorias
na eficácia do processo de planeamento dos recursos afetos ao SNS e o reforço dos
mecanismos de controlo e avaliação dos serviços e das equipas; (iii) a utilização
integral dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, com concretização
atempada das reformas e dos investimentos nele previstos, de forma a modernizar o
SNS e a reformar a organização, a gestão e o funcionamento deste serviço público.
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INTRODUÇÃO
O Sistema de Saúde Português é constituído pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) e por
subsistemas e seguros de saúde. O SNS é o serviço público de saúde e assume um papel
central na resposta aos cidadãos1. Assegura a generalidade dos cuidados e a cobertura
universal da população2, sendo financiado, essencialmente, através dos impostos (via
Orçamento do Estado). A parcela da população que realiza contribuições para um
subsistema de saúde3, ou que paga prémios de risco a seguradoras 4, fica duplamente
coberta contra riscos financeiros associados à procura de cuidados de saúde 5.
O presente relatório tem como objetivo central analisar o desempenho assistencial e
económico-financeiro do SNS no ano de 2021, assim como a sua situação de
endividamento. Esta é a terceira publicação que o Conselho das Finanças Públicas (CFP)
dedica especificamente a este sector6 e detalha a análise do biénio 2020-2021, período
fortemente marcado pelo impacto da pandemia de COVID-19, sem prejuízo de algumas
análises longitudinais que sejam relevantes para a identificação de tendências.
Em concreto, pretende-se divulgar evidência que informe o debate sobre a resposta às
necessidades em saúde da população portuguesa e sobre a sustentabilidade financeira
do serviço público de saúde, cumprindo três propósitos essenciais: (i) avaliar a evolução
da atividade assistencial realizada no SNS; (ii) efetuar uma análise contextualizada à
Conta do SNS (perspetiva de fluxo) e aos desvios observados nos principais agregados
orçamentais; (iii) analisar a evolução da dívida do SNS (perspetiva de stock) e do prazo
médio de pagamentos a fornecedores externos.
Ainda na perspetiva da sustentabilidade financeira, sinalizam-se os riscos e incertezas do
contexto atual e avalia-se a capacidade do SNS em satisfazer as suas obrigações futuras,
em termos assistenciais e financeiros. Para tal, é analisada a atividade assistencial
realizada pelas entidades do SNS e é utilizada a denominada Conta do SNS7, para além
de outra informação complementar, disponível no Portal do SNS8 ou facultada pelas
entidades do Ministério da Saúde, nomeadamente pela Administração Central do

1

O SNS é o conjunto organizado e articulado de estabelecimentos e serviços públicos prestadores de
cuidados de saúde, dirigido pelo ministério responsável pela área da saúde, que efetiva a responsabilidade
que cabe ao Estado na proteção da saúde (Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro - Lei de Bases da Saúde).
2

Country Health Profile 2019 | Portugal | State of Health in the EU | European Commission.

3

Pelo seu peso relativo, destaca-se a ADSE – Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P., que conta
com cerca de 1,2 milhões de beneficiários, segundo o Relatório de Atividades da ADSE - 2020.
4

No final de 2020, existam cerca de 3,2 milhões de beneficiários de seguros de saúde (1,4 com seguros
individuais e 1,8 de grupo), segundo o Relatório Estatísticas de Seguros 2020, da Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de Pensões (ASF).
5

Sistema de Saúde, publicação ocasional n.º 1/2018 do Conselho das Finanças Públicas.

6

Evolução orçamental do SNS 2013-2019 e Evolução do desempenho do SNS em 2020.

7

A Conta do SNS é uma demonstração através da qual se procura informar sobre o desempenho económico
do SNS como se de uma única entidade se tratasse durante um determinado período de tempo. Para mais
informação sobre a Conta do SNS, na Caixa 3 do Relatório Evolução do desempenho do SNS em 2020.
8

O Portal do SNS pode ser acedido em https://www.sns.gov.pt/.
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Sistema de Saúde, IP (ACSS) e pelo INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e
Produtos de Saúde, I.P, a quem o CFP agradece.
O documento está organizado em três capítulos para além deste, de natureza
introdutória. O primeiro versa sobre a evolução da atividade assistencial do SNS,
considerando os diferentes níveis de cuidados (primários, hospitalares e continuados).
No segundo é feita uma análise à evolução dos principais agregados da Conta do SNS,
assim como aos desvios face à respetiva conta previsional apresentada no Orçamento
do Estado (OE). No terceiro e último capítulo analisa-se a evolução da dívida do SNS, nas
suas diferentes qualificações, conjuntamente com os prazos médios de pagamentos a
fornecedores. Sempre que necessário, coloca-se enfoque na avaliação do impacto da
pandemia de COVID-19, comparando-se o ano de 2021 em relação a 2020 (primeiro ano
da pandemia) e a 2019 (ano pré-COVID-19).
Os valores económico-financeiros relativos a 2021 são provisórios e estão expressos em
milhões de euros (M€), exceto menção expressa em contrário. Os valores apresentados
para os restantes anos estão expressos a preços correntes, para os vários agregados
económicos aqui referidos.
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1. ANÁLISE DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL
O ano de 2021 ficou marcado por um duplo movimento: continuidade da resposta à
COVID-19 e retoma dos níveis de resposta não COVID-19, em várias áreas assistenciais
do SNS. De facto, neste último ano, os serviços de saúde pública estiveram muito
envolvidos na operacionalização das medidas de prevenção, contenção e mitigação da
COVID-199, enquanto os hospitais do SNS continuaram a ser muito pressionados pela
necessidade de tratar os cidadãos que contraíram a doença, nomeadamente nos casos
clínicos mais graves, que apresentaram necessidades de internamento em enfermaria
e/ou em unidades de cuidados intensivos (UCI). Os cuidados de saúde primários viram
grande parte dos seus recursos alocados a tarefas de apoio à testagem, ao diagnóstico
e ao acompanhamento destes cidadãos, conjuntamente com a concretização do plano
de vacinação contra a COVID-19. Apesar deste contexto adverso, ainda mais dificultado
pela necessidade de manter circuitos e procedimentos adicionais de proteção e
segurança, os profissionais e os serviços do SNS conseguiram retomar os níveis de
produção em diversas linhas de atividade (ainda que em volume insuficiente para
compensar a atividade não realizada no primeiro ano da pandemia), nomeadamente na
resposta hospitalar programada (consultas e cirurgias) e na operacionalidade da Rede
Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).
Caixa 1 – COVID-19
A COVID-1910 tem tido forte impacto a nível mundial, deixando marcas profundas na
sociedade, nomeadamente na dimensão da saúde pública e nos planos social, económico e
político11.
Portugal contabilizou, entre março de 2020 e dezembro de 2021, mais de 1,4 milhões de casos
confirmados de COVID-1912 e quase 19 mil óbitos resultantes desta doença13. O aumento
global do número de óbitos no contexto da pandemia, sobretudo, de pessoas com idades
iguais ou superiores a 60 anos (em particular dos 65 aos 84 anos), teve forte impacto na
esperança de vida à nascença em Portugal, a qual foi estimada, no triénio 2019-2021, em 80,72
anos para o total da população (77,67 anos para homens e 83,37 anos para as mulheres),
correspondendo a uma redução de 0,34 anos (4,1 meses) relativamente ao triénio anterior
(81,06 anos)14. A nível mundial, a OMS15 estima que terá existido um “excesso de

9

Conforme Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo coronavírus (COVID-19), DGS, 2020:

10

A 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou situação de emergência de saúde
pública de âmbito Internacional para a infeção por SARS-CoV-2, um novo betacoronavírus que causa a doença
COVID-19. A 11 de março de 2020, e perante a evolução da doença a nível mundial, a OMS decretou a
situação de pandemia COVID-19. Nessa sequência, a 18 de março de 2020, Portugal decretou o estado de
emergência, que foi prolongado durante vários meses de 2020 e 2021.
11

Fundação Manuel dos Santos (2022), “Um novo normal? Impactos e lições de dois anos de pandemia em
Portugal”, maio de 2022.
12

COVID-19, Relatório de Situação em Portugal, informação a 01-01-2022, Direção-Geral da Saúde.

13

De acordo com a informação divulgada pelo INE para as Causas de Morte em Portugal 2020, os óbitos por
COVID-19 representaram 5,8% do total de óbitos em Portugal nesse ano, constituindo a segunda principal
causa de morte. Neste primeiro ano da pandemia, a taxa de mortalidade por esta doença foi 69,0 óbitos por
cada 100 mil residentes em Portugal, mais elevada nos homens (76,4 por 100 mil homens) do que nas
mulheres (62,5 por 100 mil mulheres).
14

Informação sobre Tábuas de Mortalidade para Portugal 2019-2021, publicada pelo INE a 30 maio de 2022.

15

WHO (2022), Global excess deaths associated with COVID-19, January 2020 - December 2021.
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mortalidade”16 de mais de 14,9 milhões de mortes associadas à pandemia de COVID-19, entre
2020 e 2021.
Ainda segundo os resultados obtidos pela OMS17, passados mais de dois anos do início da
pandemia, a COVID-19 continuava a perturbar serviços de saúde essenciais em quase todos os
países do mundo. A magnitude e extensão destas perturbações não mudou significativamente
desde o 1º ano da pandemia, apesar de todos os países terem intensificado esforços para
responder aos desafios dos seus sistemas de saúde, nomeadamente aos relacionados com os
estrangulamentos e as barreiras ao acesso aos cuidados que a pandemia veio exacerbar.

1.1

Cuidados de saúde primários

Em Portugal, preconiza-se que os cuidados de saúde primários sejam o primeiro e o
principal ponto de contacto dos cidadãos com o sistema de saúde. Este nível de
cuidados deve responder em proximidade e de forma contínua às necessidades em
saúde e bem-estar da população, promovendo a eficiência geral do sistema de
prestação de cuidados18 e contribuindo de forma decisiva para alcançar os objetivos de
cobertura universal da população19.
A importância dos cuidados de saúde primários ficou muito evidente durante a
pandemia de COVID-19. De facto, para além de continuarem a ser uma resposta
essencial para assegurar a generalidade dos cuidados de saúde a toda a população,
assumiram um papel muito relevante na resposta global à pandemia, não só em termos
de identificação e triagem de possíveis casos de COVID-19, mas também no seguimento
das pessoas que contraíram a doença20. Durante o ano de 2021, as equipas dos
cuidados de saúde primários foram mesmo o elemento central na operacionalização do
plano de vacinação contra a COVID-19, possibilitando que a população portuguesa
alcançasse uma das taxas de vacinação mais elevadas do mundo 21.
No final de 2021, existiam mais de 10,4 milhões de utentes inscritos no SNS, sendo que
65,8% estavam inscritos em unidades de saúde familiar (USF22). A população servida

16

O “excesso de mortalidade” inclui as mortes associadas diretamente à COVID-19 (devido à doença) ou
indiretamente (devido ao impacto da pandemia nos sistemas de saúde e na sociedade), e é calculado como a
diferença entre o número de mortes que ocorreram e o número que seria de esperar sem a pandemia.
17

WHO, February 2022, Third round of the global pulse survey on continuity of essential health services
during the COVID-19 pandemic: November – December 2021.
18

OECD (2020), Realising the Potential of Primary Health Care, OECD Health Policy Studies, Paris.

19

WHO and UNICEF (2020), Operational framework for primary health care: transforming vision into action.

20

WHO (2021), Role of primary care in the COVID-19 response, Revised and republished in April 2021.

21

Em Portugal Continental, até 30 de dezembro de 2021, cerca de 8,7 milhões de pessoas tinham a vacinação
primária completa e quase 2,9 milhões tinham a vacinação de reforço realizada, segundo o Relatório de
vacinação Diário | COVID-19 + Gripe, de 31 de dezembro de 2021.
22

As USF são equipas multiprofissionais, constituídas por médicos, enfermeiros e assistentes técnicos, que
asseguram a prestação de cuidados de saúde personalizados à população inscrita de uma determinada área
geográfica, garantindo a acessibilidade, a globalidade, a qualidade e a continuidade dos cuidados, conforme
referido no Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de agosto, na sua redação atual. As USF podem ser organizadas
em três modelos, conforme Despacho nº. 24101/2007, de 22 de outubro, nomeadamente: (i) Modelo A,
corresponde a uma fase de aprendizagem e aperfeiçoamento do trabalho em equipa de saúde familiar,
compreendendo as regras e remunerações definidas pela Administração Pública, mas tendo a possibilidade de
contratualizar uma carteira adicional de serviços e incentivos institucionais para a equipa; (ii) Modelo B,
indicado para equipas com maior amadurecimento organizacional, onde o trabalho em equipa de saúde
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pelo SNS tem crescido nos últimos anos, existindo mais cerca de 163 mil utentes
inscritos do que em 2020 (+1,6%). Também a população inscrita em USF tem vindo a
aumentar, de forma muito paulatina, crescendo em média 2,3 p.p. anuais nos últimos 8
anos (Gráfico 1, à esquerda). A proporção inscrita em USF modelo B ascendia a 36,8% da
população inscrita no final de 2021 (+3,8 p.p. que em 2020) e 29,0% estava inscrita em
USF modelo A (-0,3 p.p.). Recorde-se que o XXIII Governo Constitucional assumiu o
objetivo de ter 80% da população inscrita em USF no final da legislatura (2026)23.
Mais de 1,1 milhões de utentes estavam sem médico de família atribuído no final de
2021, correspondendo a 10,9% do total de inscritos no SNS. Este valor corresponde a
um aumento de mais de 303 mil utentes sem médico de família face a 2020, agudizando
a trajetória de afastamento do objetivo de cobertura plena da população por médico de
família (Gráfico 1, à direita). A região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo continuava a
concentrar o maior volume de utentes sem médico de família, representando 68,8% do
total deste universo, em 2021.
Gráfico 1 – Cobertura de utentes inscritos no SNS, por USF e médico de família
Evolução de utentes inscritos em USF

Evolução de utentes sem médico de família atribuído

Fonte: ACSS

O volume de atividade assistencial realizada nos cuidados primários foi superior em
2021, invertendo a tendência de queda que se registou em 2020. Foram realizadas
cerca de 15,9 milhões de consultas médicas presenciais em 2021, o que representa um
aumento superior a 1,8 milhões face a 2020 (+13,2%), mas ainda muito distante dos
22,3 milhões de consultas presencias realizadas no ano pré-pandemia (-28,8%, ou seja, 6,4 milhões de consultas). Por outro lado, as consultas não presenciais continuaram a
aumentar em 2021 (+1,6 milhões que em 2020), refletindo a maior utilização das novas
tecnologias para garantir a interação entre os profissionais de saúde e os utentes,
nomeadamente aqueles que foram afetados diretamente pela pandemia e que exigiam
uma monitorização regular do seu estado de saúde. Também as consultas de
enfermagem tiveram um crescimento muito significativo no último ano (+8,9 milhões
que em 2020, ou seja, +53,9%), fruto essencialmente da execução do plano de

familiar é uma prática efetiva, e que estejam dispostas a aceitar um nível de contratualização de desempenho
mais exigente. Abrange as USF do sector público administrativo com um regime retributivo especial para
todos os profissionais, integrando remuneração base, suplementos e compensações pelo desempenho; (iii)
Modelo C, modelo experimental, ainda não implementado, que tem carácter supletivo relativamente às
eventuais insuficiências demonstradas pelo SNS. Abrange as USF dos sectores social, cooperativo e privado.
23

Conforme previsto na pág. 25 do Programa do XXIII Governo Constitucional.
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vacinação contra a COVID-19. O mesmo aconteceu com as consultas de outros técnicos
de saúde, que aumentaram 35,0% em 2021, face a 2020, superando os valores de 2019.
(Quadro 1).
Em termos de utilização dos cuidados primários, constata-se um desvio significativo
entre a atividade realizada e a que era necessária, considerando as necessidades da
população, apuradas por critérios sociodemográficos e de morbilidade 24. Esta realidade
é transversal à resposta médica (0,789 do esperado para 2021) e de enfermagem
(0,714), indiciando a existência de necessidades ocultas não satisfeitas (Quadro 1).
Quadro 1 – Atividade assistencial nos cuidados de saúde primários
(valores em milhares, exceto quando indicado em contrário)

Consultas Médicas
Presenciais*
Não presenciais

2019
31 568,9

EXECUÇÃO
2020
32 553,6

2021
36 038,4

Var. homóloga
2020/2021
Valor
%
3 484,9
10,7%

22 327,6

14 034,6

15 888,3

1 853,6

13,2%

9 241,3

18 518,9

20 150,2

1 631,2

8,8%

19 286,4

16 506,9

25 396,5

8 889,6

53,9%

Consultas outros técnicos de saúde

664,1

539,6

728,3

188,8

35,0%

Índice utilização consultas médicas

0,828

0,740

0,789

0,049

6,6%

Índice utilização consultas enfermagem

0,742

0,633

0,714

0,081

12,8%

Consultas de enfermagem

Fonte: ACSS
Notas: * Inclui consultas médicas presenciais, domicílios médicos e consultas médicas "urgentes" (realizadas em serviços de
atendimento permanente e afins).

Os principais indicadores de acesso, eficiência e qualidade dos cuidados primários
tiveram uma ligeira recuperação, em 2021, apesar de ainda estarem distantes dos
valores pré-pandemia. A realização de consultas médicas presenciais já foi superior em
todos os meses de 2021, face aos meses homólogos de 2020 (exceto em janeiro e
fevereiro de 2020, correspondendo ao período pré-pandemia), mas ainda esteve muito
abaixo dos valores mensais registados em 2019 (Gráfico 2, em cima, à esquerda).
Recorde-se que Portugal foi um dos países da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE) em que a atividade presencial dos médicos dos
cuidados primários mais se ressentiu, com o número de consultas a cair 66% em maio
de 2020, face ao mesmo mês de 2019, o que compara com cerca de 40% na Austrália,
de 18% na Áustria ou de 7% na Noruega25. A despesa com medicamentos e com meios
complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) prescritos pelos médicos de
família foi superior em 2021, face a 2019. Cada utente utilizador dos cuidados primários
gerou, em 2021, uma despesa média de 191,8 € em medicamentos (+7,8 € que em
2019) e de 88,8 € em MCDT (+18,2 €, ou seja, +25,8% que em 2019) (Gráfico 2, em cima,
à direita). Importa ainda referir que, em 2021, a proporção de utentes abrangidos pelos

24

O índice de utilização de consultas médicas (indicador 2017.330.01) e de enfermagem (indicador
2017.331.01) é calculado pela ACSS, com as regras que constam do Bilhete de Identidade dos Indicadores dos
Cuidados de Saúde Primários. Mede a frequência com que as consultas previsivelmente necessárias para a
responder às necessidades da população, considerando critérios sociodemográficos e de morbilidade, são
efetivamente realizadas nos cuidados de saúde primários (índice calibrado para resultar numa escala de
valores entre um mínimo de “0”, que significa ausência de resposta, e de "aproximadamente 1", que
representa utilização adequada às necessidades).
25

OECD (2021), Health at a Glance 2021: OECD Indicators, Paris (pág. 58).
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programas de rastreio oncológico26 manteve-se em linha com os valores de 2020 (ou
seja, ainda aquém de 2019), atingindo as seguintes taxas de adesão aos rastreios a nível
nacional: (i) 50,1% no cancro colorretal (-3,8 p.p. que 2019); (ii) 47,4% no cancro da
mama (-9,2 p.p.); (iii) 41,5% no cancro do colo do útero (-6,6 p.p.) (Gráfico 2, em baixo, à
esquerda). O acompanhamento dos doentes crónicos em 2021 também ainda não tinha
retomado os níveis pré-pandemia, nomeadamente na diabetes (53,7% dos diabéticos
com parâmetros controlados em 2021, ou seja, -7,8 p.p. que em 2019), na hipertensão
(44,1% com parâmetros controlados, -9,3 p.p.) e nas doenças respiratórias (39,3% dos
utentes com doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) com exame de controlo
realizado, -10,1 p.p. que em 2019) (Gráfico 2, em baixo, à direita).
Gráfico 2 – Acesso, eficiência e qualidade nos cuidados de saúde primários
Consultas médicas presenciais

Despesa com medicamentos e MCDT

(variação mensal face a 2019)

Taxa de adesão aos rastreios oncológicos

Acompanhamento de doentes crónicos

Fonte: ACSS, 2022 | Portal do SNS, área da Transparência, para as consultas médias presenciais.
Notas: HgbA1c - Hemoglobina glicada | DPOC – doença pulmonar obstrutiva crónica. | FeV1 - volume de ar expirado no 1º
segundo, após uma inspiração máxima, medido através de espirometria.
* Despesa média (preço de venda ao público) com medicamentos prescritos e comparticipados em farmácia comunitária, por
utente utilizador dos cuidados primários. **Despesa média com meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT)
prescritos e realizados nos convencionados, por utente utilizador dos cuidados primários.

26

Conforme regras de rastreio que constam dos indicadores 2013.044.01, 2013.045.01 e 2013.046.01
acessíveis em Bilhete de Identidade dos Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários.
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1.2

Cuidados hospitalares

O ano de 2021 ficou marcado pela retoma generalizada dos níveis de atividade
hospitalar no SNS, nomeadamente na vertente das consultas e das cirurgias. Apesar da
forte pressão que a COVID-19 continuou a exercer sobre os hospitais públicos, com
maior incidência nos serviços de urgência e nos internamentos em enfermaria e em UCI,
as equipas e os profissionais do SNS conseguiram, em 2021, voltar aos níveis de
produção de 2019 (Quadro 2) em diversas áreas assistenciais. Destaca-se a realização,
em 2021, de:
• 12,4 milhões de consultas médicas programadas, valor em linha com o registado
em 2019 e 11,4% acima de 2020. Este aumento foi transversal às primeiras
consultas e às consultas subsequentes, com as primeiras a representarem 28,4%
do total de consultas hospitalares realizadas no SNS.
• 708,8 mil intervenções cirúrgicas, ultrapassando as 704 mil que foram efetuadas
em 2019 e muito acima das 579 mil intervenções de 2020.
• 1,3 milhões de sessões em hospital de dia, retomando o volume de 2019.
A atividade realizada nos serviços de urgência e no internamento também aumentou
durante o ano de 2021, apesar de não ter alcançado os níveis pré-pandemia. A área
assistencial com maior redução de atividade face a 2019 foi a dos serviços de
urgência. Os cerca de 5,2 milhões de episódios de urgência registados em 2021
representam -1,2 milhões que em 2019 (-19,1%) e +643,5 mil que em 2020 (+14,1%)
e correspondem a 53,0 episódios por cada 100 residentes em Portugal 27.
Quadro 2 – Atividade assistencial nos cuidados hospitalares
(valores em milhares, exceto quando indicado em contrário)
EXECUÇÃO
2019
Consultas médicas hospitalares
Primeiras consultas

2020

Var. 2020/2021
2021*

Valor

%

12 415,1

11 150,3

12 424,9

1 274,6

11,4%

3 573,7

2 998,1

3 526,3

528,2

17,6%

Primeiras consultas CTH

1 343,5

962,8

1 074,5

111,7

11,6%

Outras primeiras consultas

2 230,2

2 035,0

2 451,8

416,8

20,5%

8 841,4

8 132,2

8 898,6

766,3

9,4%

28,8%

26,9%

28,4%

1,5%

5,6%

786,6

675,7

725,0

49,3

7,3%

8,6

8,8

8,7

-0,1

-1,6%

Taxa ocupação (%)

86,6%

77,2%

81,3%

4,1%

5,3%

Intervenções cirúrgicas

704,2

579,0

708,8

129,8

22,4%

602,8

488,4

613,5

125,2

25,6%

Cirurgia em ambulatório

398,5

322,4

419,7

97,3

30,2%

Cirurgia convencional

204,2

166,0

193,8

27,8

16,8%

% Cirurgia em ambulatório

66,1%

66,0%

68,4%

2,4%

3,6%

Cirurgia urgente

101,5

90,6

95,2

4,6

5,1%

6 425,7
41,8%

4 552,7
42,5%

5 196,2
44,0%

643,5
1,5%

14,1%
3,5%

62,6%

75,6%

69,9%

-5,7%

-7,5%

7,9%

10,0%

9,2%

-0,8%

-8,0%

1 326,0

1 149,4

1 307,1

157,8

13,7%

Consultas subsequentes
% primeiras consultas no total de consultas
Doentes saídos internamento
Demora média (em dias)

Cirurgia Programada

Episódios urgência
% azuis, verdes e brancos
% Cumprimento tempos triagem
% episódios que originam internamento
Sessões hospital dia

Fonte: ACSS
Nota: CTH designa o Programa Consulta a Tempo e Horas, conforme Portaria n.º 95/2013, de 4 de março.

27

Considerou-se informação publicada pelo INE para a população residente no Continente em 2020.
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Acesso hospitalar programado
Em 2021, a atividade realizada no âmbito dos programas de gestão do acesso
programado ao SNS aproximou-se dos níveis pré-pandemia. Esta realidade é transversal
às áreas assistenciais em que é possível medir os tempos máximos de resposta
garantidos (TMRG28), nomeadamente ao Programa Consulta a Tempo e Horas (CTH29) e
ao Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC30), ambos integrados
no Sistema Integrado de Gestão do Acesso ao SNS (SIGA31).
Apesar da melhoria face a 2020, os resultados CTH de 2021 ficaram aquém de 2019,
nomeadamente nas consultas realizadas (-20%). O aumento de pedidos de primeira
consulta hospitalar efetuados pelos médicos de família (referenciações para o hospital)
em 2021 (+552 mil que em 2020), foi superior ao acréscimo de consultas CTH realizadas
(+111 mil), o que se refletiu no aumento da lista de espera no final de 2021 (+145 mil
utentes em espera). A dinâmica de procura e oferta no CTH permitiu melhorar o grau de
cumprimento dos tempos de resposta, com 77,3% das consultas CTH realizadas dentro
dos TMRG (+18,4 p.p. que em 2020 e +7,5 p.p. que 2019). (Gráfico 3, à esquerda)
Já o acesso à atividade cirúrgica retomou, em 2021, valores idênticos ao período prépandemia. Neste último ano, entraram quase 716 mil utentes em Lista de Inscritos para
Cirurgia (LIC), valor semelhante a 2019 e superior em 139 mil a 2020 (+24%). Também o
volume de operados em 2021 atingiu os valores de 2019, com cerca de 628 mil utentes
operados (+114 mil que em 2020, ou seja, +22,1%). Este desempenho positivo
contribuiu para uma melhoria do tempo médio de espera dos operados (3,2 meses em
2021), para uma ligeira redução da lista de espera (210 mil em espera) e para a subida
da percentagem de inscritos a aguardar dentro dos TMRG (70,6%) (Gráfico 3, à direita).
Gráfico 3 – Acesso programado a consultas hospitalares e a cirurgias
(valores em milhares, exceto quando indicado em contrário)

Dinâmica da procura e resposta CTH

Dinâmica da procura e resposta SIGIC

Fonte: ACSS
Notas: TMRG, conforme tempos definidos na Portaria n.º 153/2017, de 4 maio | LIC – Lista de Inscritos para cirurgia.

28

A medição dos TMRG efetua-se nos termos definidos na Portaria n.º 153/2017, de 4 maio.

29

O CTH rege-se pela Portaria n.º 95/2013, de 4 de março, que aprovou o Regulamento do Sistema Integrado
de Referenciação e de Gestão do Acesso à Primeira Consulta de Especialidade Hospitalar no SNS.
30

O SIGIC é regulado pela Portaria n.º 45/2008, de 15 de janeiro, e abrange toda a atividade cirúrgica
programada realizada a utentes do SNS, seja ela efetuada nos hospitais públicos, privados ou do setor social
(desde que tenham convenção ou acordo com o SNS).
31

O SIGA foi criado através do Decreto-Lei n.º 44/2017, de 20 de abril, foi regulamentado pela Portaria n.º
147/2017, 27 abril, e pretende possibilitar uma visão integrada e global do percurso do utente no SNS.
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Acesso hospitalar não programado
Os indicadores de acesso ao serviço de urgência mantiveram o padrão dos últimos anos.
De facto, a percentagem de episódios de urgência triados com níveis de prioridade mais
baixos (azul, verde e branco32) foi de 44,0% em 2021 (+1,5 p.p. que 2020), o grau de
cumprimento dos tempos de espera previstos para contacto com o médico foi de 62,1%
(-4,4 p.p.) e a percentagem de episódios de urgência que geram internamento atingiu
os 9,2% (-0,8 p.p.) (Gráfico 4, à esquerda). Recorde-se que, historicamente, Portugal é o
país da OCDE com mais episódios de urgência per capita33, o que reflete, por um lado, a
persistência de situações de recurso inadequado ou evitável aos serviços de urgência
(e.g., casos de doença aguda de baixa gravidade, descompensação de condições
crónicas, utilizadores frequentes) e, por outro, a insuficiência das respostas a montante
e a jusante destes serviços (e.g., cuidados de saúde primários, pré-hospitalar, cuidados
continuados, sector social, cuidadores formais e informais)
O número de doentes saídos do internamento em 2021 ascendeu a 725 mil, mais 49 mil
que em 2020 (+7,3 p.p.) e menos 62 mil que em 2019 (-7,8 p.p.). Nos últimos anos, o
número de camas hospitalares do SNS tem-se mantido próximo das 21,2 mil e a demora
média dos episódios de internamento cerca dos 8,7 dias. Já a taxa de ocupação global
dos serviços registou uma subida para 81,3% em 2021, depois de ter caído para 77,2%
em 2020, mas ainda distante dos 86,6% de 2019 (Gráfico 4, à direita). Este
comportamento reflete o acréscimo das necessidades de internamento, assim como a
continuação de medidas de segurança e de contingência que os hospitais tiveram de
implementar no âmbito da resposta à pandemia de COVID-19. Neste contexto, a
otimização da utilização da capacidade instalada ao nível do internamento hospitalar
permitirá aumentar os níveis de eficiência global do SNS, contribuindo para melhorar a
resposta aos cidadãos e para assegurar a sustentabilidade do serviço público de saúde34.
Gráfico 4 – Acesso hospitalar não programado
Situações de urgência e emergência

Internamento

Fonte: ACSS

32

Cores dos níveis de prioridade mais baixos do Sistema de Triagem de Manchester, implementado nos
Serviços de Urgência para apoiar a decisão clínica na atribuição de prioridades para 1ª observação médica.
33

Berchet, C. (2015), “Emergency Care Services: Trends, Drivers and Interventions to Manage the Demand”,
OECD Health Working Papers, No. 83, OECD Publishing, Paris.
34

De entre as possíveis medidas a implementar destacam-se todas as que possam contribuir para: (i) reduzir
os internamentos evitáveis, por causas sensíveis a cuidados de ambulatório (OMS e ENSP, Ambulatory care
sensitive conditions in Portugal, 2016); (ii) gerir as camas de internamento e com flexibilidade; (iii) garantir
práticas clínicas eficazes e processos de gestão de alta atempados; (iv) assegurar a continuidade dos cuidados,
reforçando a articulação com os cuidados primários, continuados, respostas sociais e outras da comunidade.
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1.3

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados

No final de 2021, existiam 15 778 lugares na RNCCI35, com 64,2% destes lugares a
corresponderem a camas de internamento. O crescimento da RNCCI tem sido baseado,
nos últimos anos, no aumento das respostas que visam a institucionalização dos
utentes, com a Rede a atingir as 10 132 camas de internamento em 2021 (+950 que em
2019 e +395 que em 2020). Por outro lado, a oferta de respostas domiciliárias tem-se
mantido constante, com cerca de 5 650 lugares em Equipas de Cuidados Continuados
Integrados (ECCI). (Gráfico 5, à esquerda).
Persistem ainda importantes assimetrias na oferta da RNCCI em Portugal, com a região
de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) a apresentar o maior grau de falta de resposta. De facto,
em 2021, para uma média nacional de 684 lugares da RNCCI por 100.000 habitantes
com 65 ou mais anos36, a região de LVT tinha apenas 551 lugares. A região com maior
cobertura populacional era o Algarve (1 275 lugares por 100.000 habitantes com 65 ou
mais anos), seguindo-se o Alentejo (1 102), o Centro (823) e o Norte (611). Recorde-se
que, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 37, foi assumido o objetivo
de reforçar a RNCCI, de forma a completar a resposta a nível nacional e a colmatar
diversas ineficiências estruturais que permanecem sem solução38.
Durante o ano de 2021 registou-se um aumento da atividade assistencial na RNCCI, com
os níveis de resposta a aproximarem-se de 2019. Em 2021 foram referenciados quase
45 mil utentes para a RNCCI (+1,2 mil que em 2019 e +6,4 mil que em 2020), foram
admitidos e assistidos 48,7 mil (-1,7 mil que em 2019, mas +2,8 mil que em 2020) e
encontravam-se 1,3 mil utentes em lista de espera (-364 que em 2019, mas +46 que em
2020) (Gráfico 5, à direita).
Gráfico 5 – Oferta e procura na RNCCI
Evolução de camas e lugares na RNCCI

Dinâmica da procura e resposta na RNCCI

Fonte: ACSS. Notas: ECCI – Equipas Comunitárias de Cuidados Continuados Integrados (resposta domiciliária da RNCCI).

35

A RNCCI foi criada pelo Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de junho, na sua redação atual.

36

Estima-se que cerca de 7% da população mundial tenha necessidades na área dos cuidados continuados
(“long term care”), e que esse valor seja de 19% na população com 65 ou mais anos, segundo o 2021 Ageing
Report, Economic & Budgetary Projections for the EU Member States, da Comissão Europeia (2021).
37

Investimento RE-C01-i02, integrado na Componente 1 - SNS. Este investimento pretende, entre outros,
aumentar em 5 500 as camas de internamento, criar 20 unidades de promoção de autonomia (resposta a 500
doentes) e criar 50 ECCI (resposta a 1 000 doentes no domicílio).
38

“Portugal tem ainda um sistema difuso de prestação de cuidados continuados, muito fragmentado entre as
componentes da saúde e da área social, fortemente dependente de cuidados informais prestados e/ou
financiados diretamente pelas famílias”, conforme destaca o CFP no capítulo 4.3. do Relatório Riscos
Orçamentais e Sustentabilidade das Finanças Públicas, publicado a 2 de dezembro de 2021.
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1.4

Principais riscos assistenciais

A demora na retoma da atividade assistencial nos cuidados primários, nomeadamente
nas consultas médicas presenciais, impacta no funcionamento geral do SNS.39 Parte
significativa da atividade dos profissionais dos centros de saúde tem sido realocada ao
processo de vacinação contra a COVID-19, ou ao seguimento de pessoas que contraíram
esta doença, reduzindo a sua disponibilidade para a realização de tarefas de prevenção
e de diagnóstico precoce, para responder atempadamente às várias situações de
doença aguda ou para seguimento de doentes crónicos. Para além disso, o aumento do
número de utentes sem médico de família atribuído (situação que poderá agravar-se no
futuro próximo, fruto do expectável aumento do número de aposentações), limita o
papel dos cuidados primários enquanto primeiro ponto de contacto com o SNS,
dificultando a referenciação para os hospitais e obrigando os utentes a recorrer a outras
respostas do sistema de saúde, nomeadamente aos serviços de urgência e emergência.
A procura crescente nos serviços de urgência pressiona os hospitais e obriga a
redirecionar recursos da atividade programada. Os hospitais do SNS têm sido
confrontados com longos períodos de excesso de afluência aos serviços de urgência,
não só por motivos diretamente relacionados com a COVID-19 (para diagnóstico,
tratamento ou resposta aos problemas de saúde persistentes – “Long Covid”40), mas
também por outras situações não COVID-19, resultantes da dificuldades de acesso
atempado a outras respostas do SNS, da agudização do estado de saúde das pessoas
mais vulneráveis ou da descompensação daqueles que vivem com doenças crónicas.
Esta pressão sobre os serviços de urgência, muitas vezes com reflexo na saturação dos
serviços de internamento, leva a períodos de interrupção da atividade programada,
nomeadamente na área cirúrgica.
A necessidade de recuperar integralmente a resposta às necessidades da população
aumenta a pressão financeira sobre o sistema de saúde. A crescente utilização dos
serviços, a intensificação dos estudos de diagnóstico e a reativação plena dos processos
terapêuticos provoca uma pressão acrescida sobre o SNS. A ausência de uma resposta
pública e em tempo útil tem como consequência para os utentes o risco de crescimento
das suas necessidades ocultas (“unmet needs”41), o aumento das listas de espera ou o
agravamento dos pagamentos diretos dos utentes (“out-of-pocket”), que ascendiam a
30,5% da despesa corrente em saúde no ano de 2019, por necessidade de recurso a
prestadores privados.

39

À data desta publicação não está ainda disponível o relatório sobre o acesso a cuidados de saúde no SNS em
2021, cuja divulgação deve ocorrer até 31 de maio (conforme Lei n.º 15/2014, de 21 de março, na sua redação
atual), o que inviabiliza a análise mais exaustiva do desempenho assistencial do SNS em outras áreas
relevantes, tais como a saúde mental, os cuidados paliativos, a Saúde 24, a emergência médica, e outras.
40

World Health Organization (2021), In the wake of the pandemic - Preparing for Long COVID.

41

OECD (2021), “Unmet needs for health care”, in Health at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing,
Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/fd887b83-en
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2. ANÁLISE À CONTA DO SNS
A Conta do SNS 2021 considera as 55 entidades que constituíam este serviço público de
saúde, no final do ano42. Estas entidades distribuem-se entre o sector público
administrativo (SPA) e o sector público empresarial (SPE)43. As entidades do SNS que
integram o SPA correspondem às cinco administrações regionais de saúde (ARS), aos
cinco hospitais SPA44 e ainda à ACSS, ao Instituto Português do Sangue e da
Transplantação, IP (IPST) e ao Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, IP (INSA).
As entidades que integram o SPE correspondem às entidades públicas empresariais
(EPE), que são reguladas pelo Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, na sua
redação atual, e pelo Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. No conjunto das EPE
do SNS incluem-se: (i) os vinte e um centros hospitalares, criados com a finalidade de
fomentar a integração horizontal de cuidados; (ii) os doze hospitais, incluindo os três
Institutos de Oncologia (IPO); (iii) as oito unidades locais de saúde (ULS), cujo objetivo é
a integração vertical de cuidados de saúde, nomeadamente entre cuidados primários,
hospitalares e respostas da RNCCI. Para mais informação sobre o desempenho das EPE
do SNS, ver Relatório sobre o Sector Empresarial do Estado 2019-2020, publicado pelo
CFP em maio de 2022.
A Conta do SNS proporciona apenas uma visão parcelar sobre o desempenho
económico-financeiro do SNS, devendo ser complementada com a análise do balanço
consolidado do SNS. O balanço consolidado do SNS permite apresentar os ativos e os
passivos, bem como o património líquido associado, competindo à ACSS a sua
elaboração45. Ainda sobre a completude e a fiabilidade das demonstrações financeiras
consolidadas do SNS, importa destacar que o Tribunal de Contas tem vindo a auditar,
desde o exercício de 2015, as contas consolidadas do Ministério da Saúde e do SNS,
formulando recomendações com o objetivo de reduzir os riscos de distorção material
identificados. No relatório mais recente que elaborou sobre esta matéria46, o Tribunal
de Contas constatou que a implementação destas recomendações permanece aquém
do esperado, pelo que subsistem riscos de distorção material nas contas consolidadas
do SNS e do Ministério da Saúde.

42

Durante o ano de 2021 registou-se uma alteração ao perímetro das entidades que contribuem para a Conta
do SNS, com a inclusão do Hospital de Vila Franca de Xira, EPE, a partir de 01 de junho de 2021, por força da
publicação do Decreto-Lei n.º 33/2021, de 12 de maio, que operou a transferência para a esfera da gestão
pública de um estabelecimento do SNS até aí enquadrado num contrato de parceria público-privada (PPP). A
última alteração ao perímetro do SNS tinha ocorrido em 2019, através do Decreto-Lei n.º 75/2019, de 30 de
maio, que criou o Hospital de Braga, EPE (sucedendo também a um estabelecimento gerido em regime PPP).
43

No Anexo 4.4. apresenta-se a lista das entidades que integram o SNS à data de 31/12/2021. Realça-se que
nem todas as entidades que integram o Ministério da Saúde são consideradas como fazendo parte do SNS,
destacando-se os casos da Direção-Geral da Saúde (DGS), do INFARMED, do Instituto Nacional de Emergência
Médica, IP (INEM) e da Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE (SPMS). A informação contabilística
destas entidades não integra os documentos que têm por referência o SNS como entidade de relato.
44

Nomeadamente o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, o Centro Médico de Reabilitação da Região
Centro – Rovisco País, o Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede, o Hospital Dr. Francisco Zagalo –
Ovar e o Instituto Oftalmológico Dr. Gama Pinto.
45

Conforme determinam os Estatutos da ACSS, aprovados através da Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio, na
sua redação atual. Encontra-se a decorrer o prazo para elaboração do balanço consolidado do SNS em 2021,
conjuntamente com outras demonstrações financeiras, a efetuar pela ACSS.
46

Relatório de Auditoria de seguimento às Contas Consolidadas do Ministério da Saúde, de maio de 2022.
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No Anexo 4.2. consta a execução da Conta do SNS para todos os anos do período 20142021, horizonte temporal do presente relatório. No Quadro 3 infra apresenta-se a
variação ocorrida entre 2019 e 2021, para os principais agregados de receita e despesa
do SNS.
Quadro 3 – Evolução dos principais agregados de receita e despesa no SNS
(Milhões €; %)
EXECUÇÃO

Var. 2020/2021

77,3

0,7

Ctv
(p.p.)
0,7

11 210,5

58,7

0,5

0,5

10 839,6

115,3

1,1

1,0

148,5

148,4

-0,1

-0,1

0,0

122,9

98,5

105,4

6,9

7,0

0,1

178,0

97,4

64,8

-32,6

-33,5

-0,2

74,2

83,1

52,3

-30,8

-37,1

-0,2

2019

2020

2021*

10 099,0

11 209,4

11 286,7

10 048,8

11 151,8

9 486,3

10 724,3

Prestações de serviços e concessões

187,4

Lotarias, apostas mútuas e imposto do jogo
Taxas moderadoras

Total da Receita
Receita Corrente
Transferências e subsídios correntes obtidos

Outras receitas correntes
Receita de Capital
Total da Despesa
Despesa Corrente
Despesas com pessoal
Remunerações

Valor

%

50,2

57,6

76,2

18,6

32,3

0,2

10 727,0

11 574,2

12 386,8

812,6

7,0

7,0

10 566,0

11 285,1

12 153,8

868,7

7,7

7,6

4 410,8

4 743,4

5 060,4

317

6,7

2,7

2 567,2

2 703,9

2 825,4

121,5

4,5

1,0

Suplementos de remunerações

571,4

675,9

793,4

117,5

17,4

1,1

Subsídio de Férias e Natal

414,8

441,4

458,7

17,3

3,9

0,1

Encargos sobre remunerações

811,4

873,3

932,8

59,5

6,8

0,5

46,0

48,9

50,1

1,2

2,5

0,0

Compras de Inventários

1 926,7

2 249,3

2 421,0

171,7

7,6

1,5

Fornecimentos e serviços externos

4 138,0

4 135,3

4 539,1

403,78

9,8

3,6

3 264,3

3 214,4

3 497,3

282,88

8,8

2,5

968,3

968,1

1 200,9

232,8

24,0

2,3
0,4

Outros gastos com pessoal

Serviços de saúde
Meios compl. diagnóstico e terapêutica
Produtos vendidos por farmácias

1 434,7

1 471,0

1 516,6

45,6

3,1

Internamentos

275,1

308,6

303,7

-4,92

-1,6

0,0

Contratos e acordos (inclui PPP)

525,4

391,2

379,4

-11,8

-3,0

-0,1

60,8

75,5

96,7

21,2

28,1

0,2

0,5

1,5

1,5

0

0,0

0,0

873,2

919,4

1 040,3

120,9

13,1

1,1

0,8

0,6

2,2

1,6

266,7

0,0

Transferências e subsídios concedidos

61,3

145,1

127,9

-17,2

-11,9

-0,1

Outras despesas correntes

28,4

11,4

3,2

-8,2

-71,9

0,0

161,0

289,1

233,0

-56,1

-19,4

-0,4

158,6

288,4

232,4

-56

-19,4

-0,4

2,4

0,7

0,6

-0,1

-14,3

0,0

-628,0

-364,8

-1 100,1

-735,3

75,2

Outros subcontratos de serviços saúde
Outros subcontratos
Fornecimentos e serviços
Juros e gastos similares suportados

Despesa de Capital
Aquisição de bens de capital
Transferências de capital
Saldo Global

Fonte: ACSS | * Os dados de 2021 são provisórios. | Ctv - contributo para a taxa de variação.
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2.1

Despesa do SNS no contexto da despesa pública

Em 2021, a despesa do SNS atingiu cerca de 12,4 mil M€, o valor mais elevado desde o
início da série, em 2014, representando 5,9% do PIB e 12,2% da despesa pública total.
Desde 2017 que as taxas de crescimento anual da despesa do SNS têm sido sempre
superiores a 3%, atingindo o valor máximo de 7,9% em 2020, seguido de 7,0% em 2021.
Já o peso da despesa do SNS na despesa pública total tem sido superior a 11% desde
2018, tendo alcançado o valor máximo de 12,2% em 2021 (+0,5 p.p. que em 2020). A
relação entre a despesa do SNS e o PIB manteve-se constante entre 2014 e 2019 (em
torno dos 5%), passando para valores máximos de 5,8% em 2020 e de 5,9% em 2021, na
sequência dos efeitos da pandemia COVID-19 (Gráfico 6).
Gráfico 6 – Relação entre a despesa do SNS, a despesa pública total e o PIB

Fontes: ACSS, INE

Recorde-se que a despesa corrente em saúde (pública47 e privada48) tinha atingido 20,5
mil M€ em 202049, correspondendo a 1 989 € per capita e a 10,2% do PIB. O
crescimento anual da despesa corrente em saúde é uma realidade desde o início do
século (a preços correntes), acompanhando o aumento das necessidades em saúde da
população, com exceção dos anos de 2011 a 2013, que coincide com o período de
execução do Memorando de Entendimento Sobre as Condicionantes de Política
Económica50. A pandemia de Covid-19 justifica o aumento da despesa corrente em
saúde em 2020 (+0,4%), assim como a diminuição do PIB nominal (-6,7%), elevando o

47

A despesa corrente pública corresponde à despesa suportada pelo SNS e pelos Serviços Regionais de Saúde
dos Açores e da Madeira, pelos subsistemas de saúde públicos (obrigatórios e voluntários), pelas outras
entidades da administração pública e pelos fundos de Segurança Social. A despesa do SNS é a principal
componente da despesa corrente pública, representando habitualmente mais de 80% desta.
48

A despesa corrente privada corresponde à despesa suportada pelas sociedades de seguros e outras, pelos
subsistemas de saúde privados, por outras Instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias e pelas
próprias famílias (out-of-pocket). Em Portugal, a despesa das famílias é a principal componente da despesa
corrente privada em saúde, representando habitualmente mais de 80% desta.
49

Os últimos dados disponíveis sobre a despesa corrente em saúde são de 2020 e constam da Conta Satélite
da Saúde 2000-2020Pe, publicada pelo INE.
50

Memorando assinado entre Portugal e a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário
Internacional (maio 2011), na sequência da crise financeira que afetou o país, tendo vigorado até julho 2014.

EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE EM 2021

21

rácio da despesa em saúde sobre o PIB para o valor mais alto das últimas décadas
(Gráfico 7, à esquerda). Historicamente, Portugal situa-se entre os países da União
Europeia que alocam maior percentagem do seu PIB à saúde, apesar de
sistematicamente registar uma despesa em saúde per capita abaixo da média europeia
(Gráfico 7, à direita).
Gráfico 7 – Despesa corrente em saúde
Evolução despesa corrente em saúde, em Portugal

Relação entre despesa corrente em saúde per capita e o
peso no PIB na União Europeia, em 2019

Fonte: INE, Conta Satélite da Saúde 2000-2020Pe e versão final das Contas Nacionais para 2019, setembro de 2021 | OECD
Health Statistics 2020; Eurostat Database; WHO Global Health Expenditure Database (per capita; % PIB). | Nota: * Valores
em Paridade do Poder de Compra (PPP).

A despesa pública em saúde atingiu, em 2020, o valor máximo de 13 856 milhões de
euros, correspondendo a 1 346 € per capita, a 67,6% da despesa corrente em saúde e a
14,1% da despesa pública (Gráfico 8, à esquerda). Ao invés, a despesa das famílias (outof-pocket) baixou para 526 € per capita em 2020, correspondendo a 26,4% da despesa
corrente em saúde (Gráfico 8, à direita), o que constitui uma redução de 4,1 p.p. em
relação aos 30,5% de 2019, um dos valores mais elevados da União Europeia e OCDE51.
Gráfico 8 – A despesa pública e a despesa das famílias em saúde, em Portugal
Evolução da despesa pública em saúde

Evolução da despesa das famílias em saúde

Fonte: INE, Conta Satélite da Saúde 2000-2020Pe, versão final das Contas Nacionais para 2019 e OECD Health Statistics 2020; Eurostat
Database; WHO Global Health Expenditure Database.

51

WHO Regional Office for Europe (2019), Can people afford to pay for health care? New evidence on financial
protection in Europe. Os pagamentos diretos das famílias representaram estão, essencialmente, associados a:
(i) comparticipação dos medicamentos de ambulatório; (ii) consumo de cuidados em entidades privadas; (iii)
cuidados dentários. As despesas de saúde catastróficas (correspondem a mais de 40% do orçamento familiar
disponível) ascenderam a 8% em Portugal (2016), um dos valores mais elevados da OCDE.
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2.2

Evolução dos principais agregados orçamentais

A despesa do SNS foi superior à receita ao longo de todos os anos do período em
análise (2014-2021). Apesar de ambos os agregados orçamentais registarem sempre um
crescimento anual, a taxa de crescimento médio da despesa (4,4%/ano) tem sido
superior ao da receita (3,5%/ano). O maior diferencial de crescimento da despesa
superior à receita verificou-se em 2021 (6,3 p.p.), ao passo que o maior diferencial do
crescimento da receita superior ao da despesa ocorreu no ano de 2018 (3,1 p.p.)
(Gráfico 9, à esquerda).
O saldo orçamental do SNS foi negativo em todo o período analisado, com um valor
acumulado de -4,0 mil M€, entre 2014 e 2021. O menor défice ocorreu em 2014 (-249
M€) e o maior em 2021 (-1,1 mil M€), ascendendo o défice médio a -474 M€ anuais
(Gráfico 9, à direita).
Gráfico 9 – Evolução dos principais agregados orçamentais
Receita e despesa do SNS

Saldo orçamental do SNS

Fonte: ACSS.

2.3

Estrutura e variação da receita e da despesa

Neste ponto analisa-se a estrutura e a variação das rubricas mais significativas da receita
e da despesa do SNS, privilegiando a comparação entre 2020 e 2021. Sempre que for
considerado relevante, efetua-se também a comparação com 2019, correspondendo ao
último ano pré-pandemia de COVID-19.
2.3.1

Receita

A obtenção de recursos financeiros para o SNS assenta, essencialmente, nas receitas
gerais provenientes diretamente do OE. Para além destas, existem ainda receitas gerais
consignadas ao funcionamento do SNS, receitas próprias das entidades que integram o
SNS e os fundos comunitários.
A receita total do SNS ascendeu a cerca de 11,3 mil M€ em 2021, representando um
acréscimo de 77,3 M€ face a 2020 (+0,7%) e de 1,2 mil M€ relativamente a 2019
(+11,8%). As receitas correntes representaram mais de 99% da receita total do SNS,
com as receitas de capital a totalizarem apenas 76,2 M€ em 2021 (0,7%).
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Em termos de estrutura, é de salientar a preponderância das transferências e subsídios
correntes, que representaram 96,0% da receita total do SNS em 2021 (10,8 mil M€).
Estas receitas têm exibido um contributo crescente para o financiamento do SNS,
sempre superior a 90% ao longo do período em análise, passando de 91,0% em 2014,
para o valor máximo de 96,0% em 2021 (Gráfico 10, à esquerda). Em termos de
desagregação, estas receitas são compostas por três componentes, nomeadamente:
1) Transferências do OE, que representam 98,8% do total das transferências e
subsídios correntes, totalizando 10,7 mil M€ em 2021, ou seja, +127,3 M€ que em
2020 e +1,3 mil M€ que em 2019. Importa referir que estas verbas consistem nas
receitas gerais que são afetas ao SNS a título de dotação específica do OE, onde se
incluem também as receitas consignadas provenientes de:
(i) contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica (CEIF) 52, que tem
por objetivo garantir a sustentabilidade do SNS na vertente dos gastos com
medicamentos, e que totalizou 15,5 M€ em 2021 (+1,6 M€ que em 2020 e
+2,3 M€ que em 2019).
(ii) imposto especial de consumo sobre as bebidas adicionadas de açúcar e outros
edulcorantes, criado nos termos do Código dos Impostos Especiais de
Consumo53, cuja receita foi de 49,4 M€ em 2021 (+2,76 M€ que em 2020 e -8,1
M€ que em 2019).
(iii) contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de dispositivos
médicos do SNS (CEIDM) 54, que tem por objetivo garantir a sustentabilidade
do SNS na vertente dos gastos com dispositivos médicos e com dispositivos
médicos para diagnóstico in vitro, e que ascendeu a 19,95 M€ em 2021
(primeiro ano de vigência desta receita consignada).
2) Transferências provenientes do subsector da Administração Local, que
representam 0,5% do total das transferências e subsídios correntes, e que são
entregues pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) à ACSS, através do
mecanismo de dedução das quantias devidas pelas autarquias locais 55. Em 2021,
esta rubrica totalizou 53,6 M€ (+7,3 M€ que em 2020 e +10,1 M€ que em 2019).

52

Criada pelo Artigo 168.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou o OE 2015, incidindo sobre
o volume das vendas da indústria farmacêutica, líquido das despesas de investigação e desenvolvimento.
53

Introduzido através do Artigo 212.º da Lei n.º 42/2016, de 28 dezembro, que aprovou o OE 2017. A receita
com este imposto especial está consignada à sustentabilidade do SNS e dos Serviços Regionais de Saúde da
Madeira e dos Açores, conforme a circunscrição onde sejam introduzidos no consumo.
54

Criada pelo Artigo 375.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, que aprovou o OE 2021, incidindo sobre o valor
total das aquisições de dispositivos médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro às entidades do
SNS, deduzido do imposto sobre o valor acrescentado.
55

O Artigo 225.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que aprova o OE para 2019, determina que as
autarquias locais, os serviços municipalizados e as empresas locais do continente pagam à ACSS pela
prestação de serviços e dispensa de medicamentos aos seus trabalhadores, de acordo com o método de
capitação que define que “[o] montante a pagar por cada entidade corresponde ao valor resultante da
multiplicação do número total dos respetivos trabalhadores registados no SIIAL, a 1 janeiro 2019, por 31,22 %
do custo per capita do SNS, publicado pelo INE”.
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3) Outras transferências e subsídios provenientes de outras entidades, que
representam os restantes 0,8%, ou seja, 81,7 M€ em 2021 (-19,3 M€ que em 2020 e
+41,7 M€ que em 2019).
Gráfico 10 – Desagregação das receitas do SNS em 2021

Fonte: ACSS

As outras receitas representaram apenas 4,0% do total da receita do SNS em 2021, o
que evidencia a dependência do financiamento do SNS em relação ao OE. De facto, esta
componente da receita tem vindo a perder peso relativo nos últimos anos, passando de
9,0% em 2014, para o valor mínimo de 4,0% em 2021. Recorde-se que aqui estão a ser
consideradas as receitas provenientes de: (Gráfico 10, à direita):
1) Prestações de serviços e concessões, que representam 33,3% do total das outras
receitas SNS, totalizando 148,4 M€ em 2021 (-0,1 M€ que em 2020 e -39,0 M€ que
em 2019). Este montante corresponde às prestações de saúde realizadas pelas
entidades do SNS em que a entidade financeiramente responsável pelo
pagamento não é o próprio SNS. Considerando o baixo peso relativo destas
receitas, importa melhorar o processo de faturação desta atividade,
principalmente às entidades seguradoras (acidentes de trabalho, acidentes de
viação ou outros), e a países terceiros, no âmbito das prestações de saúde
realizadas a cidadãos estrangeiros, em particular ao abrigo de convenções
internacionais56, que em 2021 ascenderam a 69,6 M€ (-1,9 M€ que em 2020 e +13,8
M€ que em 2019).
2) Lotarias, apostas mútuas e imposto do jogo, que totalizaram 105,4 M€ em 2021
(+6,9 M€ que em 2020 e -17,5 M€ que em 2019). Estas verbas resultam da

56

Para mais informações sobre prestações de cuidados de saúde a cidadãos estrangeiros consultar:
http://mobilidade.dgs.pt/cidadaosestrangeiros/Paginas/cidadaoestrangeiros.aspx.
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participação dos lucros dos jogos sociais e da receita proveniente do jogo online 57,
sendo uma receita consignada ao cumprimento dos objetivos estratégicos do
Plano Nacional de Saúde, áreas consideradas prioritárias, cuidados continuados
integrados e paliativos. Estes valores são transferidos para a ACSS, que os afeta em
função de uma portaria emitida anualmente 58.
3) taxas moderadoras59, cujos rendimentos têm vindo a decrescer de forma muito
significativa nos últimos anos, totalizando 64,8 M€ em 2021 (-32,6 M€ que em
2020 e -113,2 M€ que em 2019). Neste último ano de 2021, as taxas moderadoras
representaram 0,6% da receita total do SNS (-0,3 p.p. que em 2020 e -1,2 p.p. que
em 2019). Importa ainda referir que cerca de 60% dos utentes do SNS estavam
isentos ou dispensados do pagamento de taxas moderadoras no final de 2021 e
que mais de 85% destas situações de isenção ou dispensa são justificadas por
insuficiência económica, doenças crónicas ou idade.

57

O enquadramento normativo relativo à participação nos lucros dos jogos sociais consta no Decreto-Lei n.º
56/2006, de 15 de março, na sua redação atual, o qual estabelece que os resultados líquidos dos jogos sociais,
previstos no seu artigo 2.º (e.g. Lotaria Nacional, Totoloto, Joker, Euromilhões), explorados pela Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa (SCML), são distribuídos pela própria SCML, por um conjunto de ministérios e pelas
regiões autónomas, cabendo ao Ministério da Saúde 15,70% dos referidos resultados.
58

A distribuição para o ano de 2021 foi definida através da Portaria n.º 77/2021, de 6 de abril.

59

O Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro, na sua redação atual, regula o regime de pagamento de
taxas moderadoras. As atuais condições de isenção e dispensa desse pagamento foram definidas pela Base 24
da Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 95/2019, de 4 setembro). Através do artigo 273.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de
março, foi determinado que: “(…) o Governo procede à dispensa da cobrança de taxas moderadoras nas
consultas de cuidados de saúde primários; 2. A partir de 1 de setembro de 2020, o Governo procede ainda à
dispensa da cobrança de taxas moderadoras em exames complementares de diagnóstico e terapêutica
prescritos no âmbito dos cuidados primários e realizados nas instituições e serviços públicos de saúde e, a
partir de 1 de janeiro de 2021, em todos os exames complementares de diagnóstico e terapêutica, prescritos
no mesmo âmbito”. Mais recentemente, através do Decreto-Lei n.º 37/2022, de 27 maio, determinou-se que,
a partir de 1 de junho de 2022, “as prestações de saúde, cujos encargos sejam suportados pelo orçamento do
SNS, implicam o pagamento de taxas moderadoras apenas nos serviços de urgência hospitalar” e que “a
cobrança de taxas moderadoras é dispensada no atendimento em serviço de urgência nas situações em que
há referenciação prévia pelo SNS ou nas situações das quais resulta a admissão a internamento através da
urgência”.
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Caixa 2 – Plano de Recuperação e Resiliência - Componente SNS
O Plano de Recuperação e Resiliência distribui-se em três dimensões, a saber: a transição
climática, a transição digital e a resiliência. A componente referente ao SNS enquadra-se nesta
última dimensão, pretendendo “reforçar a capacidade do SNS para responder às mudanças
demográficas e epidemiológicas do país, à inovação terapêutica e tecnológica, à tendência de
custos crescentes em saúde e às expectativas de uma sociedade mais informada e exigente”60.
Com este objetivo, serão conduzidas três reformas, nomeadamente i) a reforma dos cuidados
de saúde primários; ii) a reforma da saúde mental e iii) a conclusão da reforma do modelo de
governação dos hospitais públicos. Para concretizar estas reformas está prevista a realização
de investimentos em nove vertentes, num total que ascende a quase 1,4 mil M€ (Quadro 4).
Quadro 4 – Componente SNS no PRR
I nv es t i ment o

M€

Cuidados de Saúde Primários com Mais Respostas

467

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional de Cuidados Paliativ os

205

Conclusão da Reforma de Saúde Mental e da Implementação da Estratégia para as Demências

88

Equipamento dos Hospitais Seixal, Sintra, Lisboa

180

Fortalecimento do Serv iço Regional de Saúde da RAM

89

Transição Digital da Saúde

300

Digitalização na área da Saúde da RAM

15

Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores

30

Sistema Univ ersal de Apoio à V ida Ativ a (SUAV A)

10

T otal

1384

Fonte: Recuperar Portugal.

Entre os investimentos previstos, destacam-se os 467 M€ destinados ao aumento das
respostas de proximidade ao nível dos cuidados de saúde primários, como por exemplo: i) o
alargamento dos rastreios da retinopatia diabética e oncológicos a todos os centros de saúde,
nomeadamente do cólon retal e do colo do útero; ii) a instalação de gabinetes de medicina
dentária nos centros de saúde; iii) a requalificação ou adaptação de edifícios para aumentar
eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade e a
permanência dos utentes em condições de segurança sanitária e conforto; iv) a aquisição de
viaturas elétricas para apoio à prestação de cuidados no domicílio.
Pela sua transversalidade e potencial impacto na melhoria da eficiência do Sistema de Saúde,
destaca-se também o investimento na transição digital (300 M€), direcionado a quatro pilares
principais, nomeadamente: (i) rede de dados, para garantir maior qualidade e segurança aos
dados da saúde; (ii) canais de comunicação entre o cidadão e as unidades de saúde, para
assegurar a uniformização, digitalização e simplificação dos processos; (iii) profissionais de
saúde, para modernizar os processos de trabalho e melhorar a usabilidade dos vários sistemas
de informação; (iv) registos nacionais, para generalizar a utilização dos dados críticos para o
desempenho do Sistema de Saúde.
A concretização da componente SNS do Plano de Recuperação e Resiliência deverá ocorrer de
forma faseada, até 2026. O sucesso desta concretização implica uma gestão pró-ativa dos
principais riscos que lhe estão associados, nomeadamente dos riscos de execução (e.g.
implementação das alterações legislativas necessárias, disponibilidade de recursos humanos,
cumprimento atempado das regras de contratação pública) e minimização e gestão dos riscos
orçamentais (e.g. desvios em relação aos custos inicialmente estimados, necessidades de
investimento complementares, comportabilidade orçamental para as novas despesas
correntes, que decorrem dos investimentos a realizar).

60

Para mais informação, consultar o sítio da internet Recuperar Portugal.
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2.3.2

Despesa

Ao longo do período considerado (2014-2021), as despesas de capital apenas
excederam 2% da despesa total do SNS no ano de 2020, quando representaram 2,3%
(correspondendo a 289,1 M€). O segundo valor mais elevado de despesas de capital foi
registado em 2021 (233,0 M€), correspondendo a 1,9% da despesa total do SNS, o que
traduz a reduzida expressão que o investimento tem tido nos últimos anos.
A despesa corrente representa 98% da despesa total do SNS e está concentrada em
três rubricas: despesas com pessoal (41,6% da despesa corrente), fornecimentos e
serviços externos, FSE (37,3%) e compras de inventários (19,9%) (Gráfico 11). A variação
anual da despesa foi positiva em todas estas rubricas, com a exceção das compras de
inventários em 2016 (-1,3%) e dos FSE em 2015 (-0,5%) e em 2020 (-0,1%). As taxas de
variação acumulada em 2021, face a 2014, foram de 46,0% para as despesas com
pessoal, de 23,8% para os FSE e de 62,9% para as compras de inventários.
Gráfico 11 – Estrutura da despesa corrente do SNS em 2021

Fonte: ACSS

Dada a materialidade destas três grandes rubricas da despesa corrente do SNS, analisase a sua variação de 2019 para 2021 e de 2020 para 2021. Sempre que necessário para
efeitos de contextualização, considera-se o período que vai de 2014 a 2021. A
informação completa sobre a evolução anual dos principais agregados da despesa
encontra-se no Anexo 4.3.

2.3.2.1 Despesas com pessoal

O número de trabalhadores das entidades que integram o SNS tem aumentado ao
longo dos últimos anos, atingido os 145 974 trabalhadores no final de 2021. Este valor
corresponde a um aumento de 3 871 trabalhadores face a 2020 (+2,7%), de 12 949
trabalhadores face a 2019 (+9,7%) e de 31 439 trabalhadores face a 2014 (+27,4%)
Gráfico 12). No final do ano passado, o SNS representava cerca de 19,9% do emprego
total das administrações públicas (que totalizava 733 495 postos de trabalho),
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constituindo-se como o segundo maior empregador público, logo atrás do Ministério da
Educação61.
Gráfico 12 – Evolução do número de trabalhadores no SNS

Fonte: ACSS.
Nota: Existem duas quebras de série, nomeadamente a inclusão na esfera da gestão pública do: (i) Hospital de
Braga,EPE a partir de setembro de 2019; (ii) Hospital de Vila Franca de Xira, EPE a partir de junho de 2021.

A necessidade de responder à pandemia de COVID-19 levou ao aumento do número de
trabalhadores em todas as entidades do SNS durante o biénio 2020/2021. Analisando a
evolução entre 2019 (ano pré-pandemia) e 2021, destaca-se o aumento de profissionais
registado na Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, com +1 162
trabalhadores (+12,8%), seguida da ARS de Lisboa e Vale do Tejo com +802
trabalhadores (+8,9%), do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra com + 656
(+8,3%), do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve com +505 (+11,2%), do Centro
Hospitalar Tâmega e Sousa com +410 (+19,6%) e do Centro Hospitalar de Lisboa
Ocidental com +406 trabalhadores (+9,6%). Em sentido inverso, apenas duas entidades
tiveram redução de efetivos durante este período, nomeadamente a ARS Centro com 70 trabalhadores (-1,5%) e o Instituto Oftalmológico Gama Pinto com -7 (-5,7%).
O aumento de trabalhadores registado entre 2019 e 2021 foi transversal a todos os
grupos profissionais. Neste período, o SNS passou a contar com +4 448 enfermeiros
(+9,8%), +3 935 assistentes operacionais (+14,6%), +1 434 assistentes técnicos (+8,9%),
+1 772 trabalhadores de outros profissionais (+11,2%) e +1 360 médicos (+4,7%). No
final de 2021, os enfermeiros eram o grupo profissional mais significativo, com 34,0%
do total de trabalhadores do SNS (49 633). Seguiam-se os assistentes operacionais com
30 848 trabalhadores (21,1%), os médicos com 30 353 trabalhadores (20,8%) e os
assistentes técnicos com 17 523 trabalhadores (12,0%). As outras categorias somadas
(e.g. técnicos superiores de saúde, técnicos de diagnóstico e terapêutica,
farmacêuticos) totalizam 17 617 trabalhadores, representando 12,1% do total do SNS
(Gráfico 13). A taxa de feminização global dos trabalhadores do SNS era de 77,6% no
final de 2021, em linha com os valores de 2019 e 2020.

61

Síntese Estatística do Emprego Público (DGAEP), 4º trimestre de 2021.
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Gráfico 13 – Estrutura de pessoal por grandes categorias, em 2021

Fonte: ACSS

Desde 2016 que a despesa com pessoal tem vindo a crescer a taxas anuais acima dos
5%, atingindo o crescimento anual máximo de 8,0%, em 2019. O aumento ocorrido em
2021 é o terceiro maior do período em análise (+6,7%62), só superado pelo crescimento
de 8,0% em 2019 e de 7,5% em 2020. Este comportamento reflete o aumento da
componente variável das remunerações (e.g. horas extraordinárias, suplementos) 63, as
atualizações salariais e, essencialmente, o crescimento do número de novos
trabalhadores (Gráfico 14, à esquerda). A conjugação destes efeitos tem originado um
aumento da despesa média por trabalhador do SNS, a qual passou para 34 366 € em
2021 (+3,9% que em 2020) (Gráfico 14, à direita). Apesar de não se refletir nas despesas
com pessoal, por ser uma despesa que integra a rubrica contabilística dos FSE, importa
ainda referir que, em 2021, foram contratadas mais de 4,9 milhões de horas a
prestadores de serviços externos (profissionais médicos, na sua grande maioria),
representando uma despesa de 142,1 M€ (+22,5% que em 2019).
Gráfico 14 – Evolução dos gastos com pessoal no SNS
Variação anual dos gastos com pessoal

Evolução dos gastos médios por trabalhador

Fonte: ACSS

62

Se não se considerarem os 31,9 M€ de despesas com pessoal do Hospital de Vila Franca de Xira, EPE, a taxa
de crescimento da despesa com pessoal em universo comparável é de 6,0%, em 2021.
63

Em 2021 foram realizadas mais de 21,7 milhões de horas em trabalho suplementar no SNS (+30,5% face a
2020 e +56,4% a 2019), representando um encargo global de 401,9 M€ (+22,5% e +43,8%, respetivamente).
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2.3.2.2 Fornecimentos e serviços externos

Os FSE totalizaram mais de 4,5 mil M€ em 2021, representando um aumento superior a
400 M€, face a 2019 e a 2020 (+9,8%). Esta componente da despesa abarca todas as
aquisições de bens e serviços efetuadas a entidades externas ao perímetro do SNS,
exceto as aquisições de bens de capital (e.g. ativos fixos tangíveis), incluídas em rubrica
própria da despesa de capital.
Os serviços de saúde representaram 77,1% da despesa com FSE em 2021 e os restantes
22,9% foram afetos aos diversos fornecimentos e serviços. (Gráfico 15, à esquerda).
Estes últimos totalizaram pouco mais de mil M€ em 2021 (+13,1% que em 2020 e
+19,1% que em 2019) e abrangem todo o tipo de serviços especializados que são
adquiridos pelas entidades do SNS, nomeadamente os relacionados com sistemas de
informação, serviços clínicos, serviços de alimentação, lavandaria, vigilância e segurança,
materiais de consumo, eletricidade, água, transportes, entre outras.
Gráfico 15 – Estrutura da despesa com FSE em 2021
Componentes da despesa com FSE

Componentes da despesa com serviços de saúde

Fonte: ACSS

A componente dos FSE que corresponde às despesas com serviços de saúde atingiu
quase 3,5 mil M€ em 2021 (+8,8% que em 2020). Este resultado é fruto do contributo
de várias áreas de despesa (Gráfico 15, à direita), com destaque para as seguintes:
1) produtos vendidos em farmácias comunitárias, que totalizaram mais de 1,5 mil M€
em 2021 (+3,1% que em 2020 e +5,7% que em 2019). Nesta componente incluemse as despesas com medicamentos suportada pelo SNS (1,46 mil M€ em 2021), com
produtos específicos para a diabetes (41,9 M€), com aparelhos complementares de
terapêutica (16,6 M€) e com remuneração às farmácias64 (1,8 M€).
2) meios complementares de diagnóstico, que ascenderam a 661,6 M€ em 2021
(+36,6% que em 2020 e +38,6% que em 2019), em resultado da retoma da

64

Nos termos do Decreto-Lei n.º 62/2016, de 12 de setembro, que estabelece os termos e condições da
prestação de serviços de intervenção em saúde pública por parte das farmácias comunitárias bem como da
atribuição de uma remuneração específica às farmácias por dispensa de medicamentos comparticipados,
designadamente nos medicamentos inseridos em grupos homogéneos.
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atividade assistencial programada nos cuidados de saúde primários. Este aumento
foi transversal às várias áreas convencionadas com o SNS, nomeadamente:
(i) patologia clínica, que totalizou uma despesa global de 370,6 M€ (+38,6% que
em 2020 e +88,5% que em 2019), grande parte explicada pelo alargamento da
convenção do SNS para realização do teste laboratorial para pesquisa de RNA do
vírus SARS-CoV-265. Este alargamento, por si só, gerou uma despesa de 102,2 M€
em 2020 e de 178,0 M€ em 202166.
(ii) imagiologia, que totalizou 161,6 M€ em 2021 (+32,9% que em 2020 e +4,5%
que 2019);
(ii) gastroenterologia, com 56,0 M€ em 2021 (+37,9% e -2,1%, respetivamente);
(iii) cardiologia, com 29,8 M€ em 2021 (+45,4% e +4,9%, respetivamente);
(iii) medicina nuclear, com 16,2 M€ em 2021(+33,9% e +7,3%, respetivamente);
(iv) anatomia patológica, com 16,1 M€ em 2021 (+25,8% e + 15,0%,
respetivamente).
3) meios complementares de terapêutica, com 539,3 M€ em 2021 (+11,5% face a
2020 e +9,8% a 2019). Este aumento é justificado, sobretudo, pelos encargos com:
(i) hemodiálise, que ascendeu a 277,3 M€ (+2,9% que 2020 e +8,3% que 2019);
(ii) cuidados respiratórios domiciliários, num total de 113,9 M€ (+6,2% e +25,7%,
respetivamente);
(iii) medicina física e de reabilitação, num total de 110,7 M€ (+41,6% e -1,0%);
(iv) as componentes remanescentes (radioterapia, saúde oral e outros) justificam
os restantes 37,3 M€ do total desta despesa.
4) contratos e acordos, que ascenderam a 379,4 M€ em 2021 (-3,0% que em 2020 e 27,8% que em 2019). Este comportamento é justificado essencialmente pelas
despesas com:
(i) parcerias público-privadas, que totalizaram 263,4 M€ em 2021 (-14,3 M€ que
em 2020, na sequência da inclusão do Hospital de Vila Franca de Xira na esfera da
gestão pública, a partir de junho de 2021, e -153,5 M€ que 2019, pelo Hospital de
Braga ter deixado de estar neste regime a partir de 1 setembro de 2019;
(ii) acordos celebrados com entidades do sector social e cooperativo (e.g. Santas
Casas da Misericórdia e outras Instituições Particulares de Solidariedade Social),
que ascenderam a 91,7 M€ em 2021 (+13,1% que em 2020 e +11,7% que 2019);

65

A 26 de março de 2020, o SNS alargou a convenção da patologia clínica de forma a passar a contemplar o
diagnóstico de doentes com COVID-19. O primeiro alargamento da convenção ocorreu no final de março de
2020 e abrangeu realização de teste molecular RT-PCR, tendo sido definido um preço inicial de 87,95
€/exame. Este preço destes testes RT-PCR foi atualizado em setembro de 2020 (para 65 €/exame), em junho
de 2021 (para 40 €/exame), em julho de 2021 (para 45 €/exame) e em março de 2022 (para 30 €/exame). O
segundo alargamento da convenção da patologia clínica ocorreu a partir de 18 de dezembro de 2021, para
permitir a realização de Testes Rápidos de Antigénio de uso profissional (TRAgP), tendo sido definido um
preço de 15 €/exame (em linha com o preço definido na Portaria n.º 281-A/2021, de 3 de dezembro). O preço
dos testes TRAgP foi atualizado em março de 2022 (para 10 €/exame).
66

Estes valores são provisórios, por não integrarem ainda a totalidade dos gastos com os Testes Rápidos de
Antigénio de uso profissional que foram realizados nas entidades convencionadas com o SNS.
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(iii) o contrato-programa estabelecido entre a ACSS e a SPMS para manutenção
dos sistemas informáticos das entidades do SNS e para financiamento do Centro
de Contacto do SNS (SNS24) e do centro de Controlo e Monitorização do SNS,
que se cifrou em 24,3 M€ em 2021 (-25,0% que em 2020 e -8,0% que em 2019).
5) internamentos contratados com entidades externas ao SNS, que totalizaram 303,7
M€ em 2021 (-1,6% que em 2020 e +10,4% que em 2019). Estas despesas são
justificadas pelos encargos com:
(i) RNCCI, com uma despesa para o SNS de 189,8 M€ em 2021 (+9,6% que em
2020 e +15,5% que em 2019);
(ii) SIGIC, com 44,9 M€ em 2021 (-33,9% que em 2020 e -15,3% que em 2019);
(iii) psiquiatria, com 41,7 M€ (valor semelhante a 2020 e 2019);
(iv) outros internamentos, com 17,7 M€ (+13,5% que em 2020 e +126,9% que em
2019);
(v) comunidades terapêuticas, com 9,5 M€ (-3,1% e -5,9%, respetivamente).
2.3.2.3 Compras de inventários

Em 2021, a estrutura da despesa com as compras de inventários é influenciada pelos
produtos farmacêuticos e pelo material de consumo clínico, que representavam 71,8%
e 26,0%, respetivamente (Gráfico 16). Os produtos farmacêuticos representaram uma
despesa de 1,7 mil M€ em 2021 (+10,3% que em 2020 e +25,0% que em 2019) e
correspondem, em larga medida, à despesa do SNS com medicamentos de cedência
hospitalar, cuja evolução é analisada mais em detalhe no ponto seguinte (2.3.2.4). As
compras de material de consumo clínico ascenderam a 630,1 M€ em 2021 (+1,8% face a
2020 e 28,2% a 2019), refletindo o esforço financeiro das entidades do SNS para
responder à pandemia, nomeadamente em termos da aquisição de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI), de produtos para a realização de testes laboratoriais e de
outros materiais para assegurar condições de segurança para utentes e profissionais.
Gráfico 16 – Estrutura da despesa com compras de inventário em 2021

Fonte: ACSS
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2.3.2.4 Despesa com medicamentos

A despesa do SNS com medicamentos cresceu de forma significativa em todos os anos
do período considerado, atingindo quase 3 mil M€ em 202167. Esta despesa considera
os medicamentos vendidos nas farmácias comunitárias (mercado de ambulatório) e os
medicamentos consumidos ou cedidos aos utentes em ambiente hospitalar (mercado
hospitalar). A tendência de aceleração desta despesa vem desde 2016, ano em que se
atingiu a variação mínima (+2,5%), teve um ponto de inflexão em 2020 (+3,0%), e
atingiu o ponto máximo em 2021 (+9,0%) (Gráfico 17).
Gráfico 17 – Evolução da despesa com medicamentos no SNS

Fonte: INFARMED (dados recolhidos a partir do Portal do SNS).
Nota: Os valores de 2021 são provisórios.

A despesa do SNS com medicamentos representou 1,4% do PIB nacional, 2,9% da
despesa pública total e 23,8% da despesa do SNS, em 2021. O crescimento da despesa
com medicamentos no SNS tem sido superior ao crescimento da economia portuguesa
(medido pelo PIB) e da despesa pública total, contribuindo para o aumento do seu peso
relativo nestes dois agregados económicos: (i) 1,2% do PIB entre 2014 e 2019, passando
a 1,4% do PIB em 2020 e em 2021; (ii) 2,4% da despesa pública total em 2014, atingindo
o máximo de 2,9% em 2019 e 2021. Já a despesa com medicamentos tem-se mantido
cerca dos 24% da despesa do SNS, com a oscilaçao máxima a ocorrer em 2015 e 2016
(24,6%) e a mínima em 2020 (23,4%).

67

Consideram-se os dados disponibilizados pelo INFARMED (recolhidos através do Portal do SNS, área da
Transparência). A despesa global com medicamentos é registada em diferentes rubricas contabilísticas, pelo
que existem diferenças de valores relativamente à conta do SNS, devido a: i) diferentes origens dos dados, em
que a conta do SNS é elaborada tendo por base a informação contabilística das entidades, ao passo que a
despesa com medicamentos aqui em apreço é compilada pelo INFARMED através de um reporte específico
feito pelas entidades; ii) a conta do SNS inclui outros produtos geridos pelos serviços farmacêuticos em
ambiente hospitalar, como alguns dispositivos médicos e produtos de saúde.
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Em 2021, a despesa com medicamentos em ambiente hospitalar ultrapassou pela
primeira vez o peso relativo (51,5%) da despesa com medicamentos em ambulatório
(48,5%). De facto, o mercado hospitalar totalizou mais de 1,5 mil M€ em 2021,
representando um aumento de 12,8% face a 2020, de 16,9% face a 2019 e de 58,2%
face a 2014. Já a despesa com medicamentos em ambulatório tem tido uma taxa de
crescimento inferior à hospitalar, tendo aumentado 5,2% em relação a 2020, 7,8% face
a 2019 e 22,2% em relação a 2014 (Gráfico 18, à esquerda). Ainda relacionado com o
mercado em ambulatório, importa destacar que as despesas diretas dos utentes com
medicamentos disponibilizados em farmácia comunitária continuam a representar cerca
de 35% deste mercado, tendo ascendido a 760,9 M€ em 2021 (+4,3% que em 2020 e
+3,8% que em 2019) (Gráfico 18, à direita). Esta despesa direta dos utentes
corresponde a 77,6 € per capita (+4,3% que em 2020) e a um encargo médio por
embalagem de 4,5 € (valor idêntico ao de 2020)68.
Gráfico 18 – Evolução da estrutura da despesa com medicamentos no SNS
Medicamentos em ambulatório e ambiente hospitalar

Despesa do SNS e dos utentes em ambulatório

Fonte: INFARMED (dados recolhidos a partir do Portal do SNS).
Nota: Os valores de 2021 são provisórios.

O padrão de utilização de medicamentos genéricos69 tem-se mantido inalterado nos
últimos anos, fixando-se em redor dos 25% da despesa com medicamentos em
ambulatório. Este valor corresponde a 48,8% das unidades de medicamentos
dispensadas, a 54,7% das doses diárias definidas (DDD) e a 63,3% do mercado
concorrencial70 (Gráfico 19, esquerda). Todos os países da OCDE olham para o mercado
de genéricos (e de biosimilares71) como uma oportunidade para aumentar a eficiência

68

INFARMED, Monitorização do Consumo de Medicamentos em Meio Ambulatório, dezembro de 2021.

69

Um medicamento genérico é um medicamento com a mesma substância ativa, forma farmacêutica,
dosagem e indicação terapêutica que o medicamento original, de marca, que serviu de referência.
70

De acordo com as notas metodológicas publicadas pelo INFARMED, “a quota de genéricos expressa em
unidades abrange todo o universo de medicamentos, retirando o efeito dos diferentes tamanhos de
embalagens. A quota de genéricos expressa em DDD considera as diferentes dosagens dos medicamentos. É
também utilizada ao nível da comparação internacional pela maioria dos países da OCDE. No entanto, não
inclui as substâncias que não têm DDD atribuída. A DDD é uma unidade de medida atribuída pela OMS que
representa a dose média diária de manutenção, de determinada substância ativa, na sua principal indicação
terapêutica, em adultos. A quota de genéricos no mercado concorrencial corresponde à percentagem de
unidades dispensadas de medicamentos genéricos comercializados no conjunto de unidades dispensadas de
medicamentos em que as substâncias ativas possuem genéricos comercializados”.
71

Um medicamento biossimilar é um medicamento biológico (significa que é produzido a partir de células
vivas, com recurso a métodos de biotecnologia), que é desenvolvido com o objetivo de ser similar a um outro
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das despesas farmacêuticas, apesar de muitos não explorarem ainda totalmente o seu
potencial72. De acordo com a informaçao disponivel a nível internacional, os genéricos
representaram, em 2019, mais de três quartos do volume de produtos farmacêuticos
vendidos no Canadá, Chile, Alemanha, Holanda, Nova Zelândia e Reino Unido, mas
menos de um quarto no Luxemburgo e na Suíça73.
A quota de biossimilares tem vindo a aumentar em meio hospitalar, atingindo 75,6%
em 2021. Este valor corresponde a +18,5 p.p. que em 2020 e mais 38,5 p.p. que em
2017 (Gráfico 19, à direita). Destaca-se o aumento significativo da quota de
biossimilares de: (i) Infliximab, usado para tratar doenças autoimunes, entre as quais
doença de crohn, artrite reumatoide e colite ulcerosa (quota de 89,2%, em novembro
de 2021); (ii) Enoxoparina Sódica, usada para prevenir e tratar a trombose venosa
profunda ou embolia pulmonar (quota de 80,6%); (iii) Rituximab, com indicação
terapêutica em hemato-oncologia e em algumas condições inflamatórias (quota de
76,5%); (iv) Adalimumab, indicado para tratamento da artrite reumatoide, artrite
idiopática juvenil, artrite psoriática, espondilite anquilosante, psoríase em placas e em
algumas doenças autoimunes (quota de 49,8%); (v) Transtuzumab, utilizado em
oncologia (quota de 49,8%). Recorde-se que os biossimilares constituem-se como uma
alternativa menos dispendiosa aos medicamentos de referência, possibilitando uma
maior diversidade de opções de tratamento e uma redução da pressão orçamental
sobre os sistemas de saúde 74.
Gráfico 19 - Quota medicamentos genéricos e biossimilares no SNS
Mercado em genéricos

Mercado de biossimilares, em meio hospitalar

Fonte: INFARMED (dados recolhidos através do Portal do SNS – Área da Transparência).

medicamento biológico já aprovado (o denominado “medicamento de referência”) e que cumpre os mesmos
padrões de qualidade, segurança e eficácia que se aplicam a todos os medicamentos biológicos.
72

Em 2016, Portugal definiu uma Estratégia Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 2016-2020,
assumindo o objetivo de “promover uma política sustentável na área do medicamento, de modo a conciliar o
rigor orçamental com o acesso à inovação terapêutica, o aumento da quota de utilização de medicamentos
genéricos e da utilização de biossimilares e o estímulo à investigação e à produção nacional no setor”.
73

OECD (2021), “Generics and biosimilars”, in Health at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing,
Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/fd887b83-en
74

INFARMED (2021), Medicamentos Biossimilares, Caracterização do Mercado – 2010 a 2020.
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Caixa 3 – Inovação tecnológica em Saúde
A inovação tecnológica tem contribuído de forma decisiva para a obtenção de ganhos em
saúde e bem-estar para a população mundial, ao longo das últimas décadas.
A tomada de decisão sobre a incorporação da inovação nos sistemas de saúde, nomeadamente
quando estão em causa os medicamentos e os dispositivos médicos, implica uma análise
racional, rigorosa e baseada na melhor evidência científica disponível. Esta tomada de decisão
deve estar suportada em critérios objetivos, claros e transparentes, deve incorporar
estimativas que permitam acautelar atempadamente o seu impacto na evolução da despesa
em saúde75 e deve ser continuamente avaliada no contexto da sua utilização no mundo real.
De facto, a inovação tecnológica é uma oportunidade para aumentar o investimento na
promoção da saúde e na prevenção das doenças, assim como para melhorar a capacidade de
diagnóstico e de tratamento dos cidadãos76, mas pode representar uma pressão acrescida
sobre a despesa em saúde. Esta é uma realidade transversal a todos os sistemas de saúde, que
é muito evidente no SNS português, onde a despesa com dispositivos médicos, com
consumíveis e, especialmente, com medicamentos hospitalares, tem crescido de forma muito
significativa, conforme evidencia o ponto 2.3.2. do presente relatório.
Recentemente, a União Europeia tem vindo a adotar diversas iniciativas que visam reforçar a
sua intervenção na área da inovação em saúde, com destaque para as três seguintes:
1. Estratégia farmacêutica europeia, adotada a partir de 25 de novembro de 2020, com o
objetivo de “criar um quadro regulamentar europeu comum, e de apoiar a indústria
farmacêutica na promoção de investigação e tecnologias que cheguem efetivamente aos
doentes, a fim de satisfazer as suas necessidades terapêuticas e, ao mesmo tempo, resolver
as falhas do mercado” (muitas delas expostas pela pandemia de COVID-19). De acordo com
a Comissão Europeia, esta estratégia basear-se-á em “4 pilares, que incluem ações
legislativas e não-legislativas, nomeadamente:
• Pilar 1 - assegurar o acesso dos doentes a medicamentos a preços acessíveis, e abordar
as necessidades médicas não satisfeitas (nas áreas da resistência antimicrobiana e das
doenças raras, por exemplo).
• Pilar 2 - apoiar a competitividade, a inovação e a sustentabilidade da indústria
farmacêutica da União Europeia e o desenvolvimento de medicamentos de alta
qualidade, seguros, eficazes e mais ecológicos.
• Pilar 3 - reforçar os mecanismos de preparação e resposta a crises, tornar as cadeias de
abastecimento diversificadas e seguras e fazer face à escassez de medicamentos
disponíveis no mercado.
• Pilar 4 - assegurar uma voz forte da União Europeia no mundo, promovendo um elevado
nível de qualidade, eficácia e normas de segurança.”

75

OCDE (2019), Improving Forecasting of Pharmaceutical Spending - Insights from 23 OECD and EU Countries.

76

Os avanços alcançados no tratamento das doenças infeciosas, das doenças raras, na medicina de precisão,
na genómica ou na vacina contra a COVID-19, são alguns dos exemplos mais recentes dos ganhos que a
inovação permite alcançar.
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2. Regulamento (EU) 2021/2282 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro,
relativo à avaliação das tecnologias da saúde77, através do qual se estabelece: “(i) um
regime de apoio e procedimentos de cooperação a nível da União entre Estados-Membros
em matéria de tecnologias da saúde; (ii) um mecanismo que preveja que quaisquer
informações, dados, análises e outras evidências necessários para a avaliação clínica
conjunta de tecnologias da saúde devam ser apresentados pelo criador de tecnologias da
saúde apenas uma única vez a nível da União; (iii) regras e metodologias comuns para a
avaliação clínica conjunta das tecnologias da saúde”. A implementação deste regulamento
permitirá também reforçar o papel da Rede Europeia de Tecnologias de Saúde (EUnetHTA),
a qual visa melhorar a disponibilidade de tecnologias de saúde inovadoras para os cidadãos
e reforçar a qualidade da avaliação de tecnologias de saúde a nível europeu.
3. Espaço Europeu de Dados em Saúde, anunciado pela Comissão Europeia em de maio de
2022, através do qual se pretende “promover um melhor intercâmbio e acesso a diferentes
tipos de dados de saúde (registos de saúde eletrónicos, dados genómicos, dados dos
processos clínicos dos doentes, etc.), não só para apoiar a prestação de cuidados de saúde
(a chamada utilização primária dos dados), mas também para fins de investigação e de
elaboração de políticas no domínio da saúde (a chamada utilização secundária dos dados)”.
De acordo com a Comissão Europeia, “a integralidade do sistema de dados será construída
sobre bases transparentes que protejam plenamente os dados dos cidadãos e reforcem a
portabilidade dos seus dados de saúde, tal como previsto no artigo 20.º do Regulamento
Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)”. O Espaço Europeu de Dados de Saúde “assentará
em 3 pilares principais, nomeadamente:
• Pilar 1 - um sistema sólido de governação para os dados e de regras para o seu
intercâmbio;
• Pilar 2 - a qualidade dos dados;
• Pilar 3 - uma infraestrutura sólida e interoperabilidade.”

2.4

Desvios em relação ao orçamento inicial

Tanto a despesa como a receita apresentaram desvios desfavoráveis face ao
orçamentado, destacando-se o contributo decisivo do desvio na despesa para o défice
de 1,1 mil M€ do SNS em 2021.78 A despesa total foi superior em 783,1 M€ à
orçamentada, justificando 77% do desvio do défice do SNS face à previsão inicial (de um
défice de 89,3 M€). Da mesma forma, a receita revelou uma execução desfavorável,
inferior em 227,7 M€ face ao orçamentado, justificando em 23% a deterioração do
défice do SNS face à previsão inicial (Quadro 5).

77

As tecnologias da saúde englobam os medicamentos, dispositivos médicos, dispositivos médicos para
diagnóstico in vitro e procedimentos médicos, bem como as medidas de prevenção, diagnóstico ou
tratamento de doenças. A avaliação das tecnologias da saúde (ATS) é um processo baseado em evidência
científica que permite às autoridades competentes determinar a eficácia relativa das tecnologias da saúde
novas ou já existentes. A ATS centra-se especificamente no valor acrescentado de uma tecnologia da saúde
em comparação com outras tecnologias da saúde, novas ou já existentes.
78

Neste ponto é efetuada a análise aos desvios observados tendo por base a conta do SNS previsional
(orçamentada) relativa a 2021, integrada na Nota Explicativa do Ministério da Saúde ao OE 2021.
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O desvio desfavorável da receita do SNS justifica-se, em larga medida, pelas receitas de
capital. Esta última componente da receita fixou-se 139,5 M€ abaixo da previsão inicial,
explicando 61% do desvio da receita total do SNS. A receita corrente, que determinou
os restantes 39% (-88,2 M€) do desvio desfavorável da receita do SNS, encontra-se
influenciada pela execução abaixo do orçamentado na rubrica de outras receitas
correntes (em -76,5 M€) e, em menor escala, nas rubricas de lotarias, apostas mútuas e
imposto do jogo (em -16,6 M€) e taxas moderadoras (em -11,4 M€). Estes contributos
desfavoráveis foram contrariados apenas em parte pelo desvio favorável observado nas
rubricas de prestações de serviços e concessões (+9,7M€) e de transferências e
subsídios correntes obtidos (+6,6 M€) (Quadro 5).
Quadro 5 – Desvio face ao orçamento do SNS para 2021
2021
Orçamento

Desvio
%

Ctv (p.p.)

11 514,4

11 286,7

-227,7

-2,0

-2,0

11 298,7

11 210,5

-88,2

-0,8

-0,8

10 833,0

10 839,6

6,6

0,1

0,1

Prestações de serviços e concessões

138,7

148,4

9,7

7,0

0,1

Lotarias, apostas mútuas e imposto do jogo

122,0

105,4

-16,6

-13,6

-0,1

Total da Receita
Receita Corrente
Transferências e subsídios correntes obtidos

Taxas moderadoras

Execução*

Valor

76,2

64,8

-11,4

-15,0

-0,1

128,8

52,3

-76,5

-59,4

-0,7

215,7

76,2

-139,5

-64,7

-1,2

11 603,7

12 386,8

783,1

6,7

6,7

11 310,6

12 153,8

843,2

7,5

7,3

Despesas com pessoal

4 813,8

5 060,4

246,6

5,1

2,1

Compras de inventários

2 294,0

2 421,0

127,0

5,5

1,1

Fornecimentos e serviços externos

4 118,1

4 539,1

421,0

10,2

3,6

3 223,6

3 497,3

273,7

8,5

2,4

953,2

1 200,9

247,7

26,0

2,1

1 517,0

1 516,6

-0,4

0,0

0,0

Internamentos

321,6

303,7

-17,9

-5,6

-0,2

Contratos e acordos (inclui PPP)

393,4

379,4

-14,0

-3,6

-0,1

38,4

96,7

58,3

151,8

0,5

0,9

1,5

0,6

66,7

0,0

893,6

1 040,3

146,7

16,4

1,3

0,8

2,2

1,4

175,0

0,0

Transferências e subsídios concedidos

65,7

127,9

62,2

94,7

0,5

Outras despesas correntes

18,2

3,2

-15,0

-82,4

-0,1

293,1

233,0

-60,1

-20,5

-0,5

273,5

232,4

-41,1

-15,0

-0,4

19,6

0,6

-19,0

-96,9

-0,2

- 89,3

-1 100,1

1 010,8

Outras receitas correntes
Receita de Capital
Total da Despesa
Despesa Corrente

Serviços de saúde
Meios complementares diagnóstico e terapêutica
Produtos vendidos por farmácias

Outros subcontratos de serviços de saúde
Outros subcontratos
Fornecimentos e serviços
Juros e gastos similares suportados

Despesa de Capital
Aquisição de bens de capital
Transferências de capital
Saldo Global

Fonte: ACSS | * Os dados de 2021 são provisórios. | Ctv - contributo para a taxa de variação.

A despesa do SNS ficou 783,1 M€ acima do previsto no orçamento inicial de 2021. Este
desvio desfavorável é explicado pela execução da despesa corrente, que apresentou um
desvio de +843,2 M€, tendo pelo contrário a despesa de capital ficado 60,1 M€ abaixo
do orçamentado (Quadro 5). O comportamento da despesa corrente encontra-se
influenciada, sobretudo, pelo desvio desfavorável nas rubricas de FSE (+421,0 M€), de
despesas com pessoal (+246,6 M€) e de compras de inventários (+127,0 M€).
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Em 2021, os desvios da receita e da despesa do SNS foram superiores à média do
período 2014-2020. Como referido em anteriores publicações do CFP79, a ocorrência de
desvios significativos nas componentes da receita e da despesa do SNS é uma realidade
transversal aos vários anos analisados, tendo-se agudizado em 2021 (Gráfico 20, à
esquerda). Neste último ano, a receita do SNS sofreu um desvio de 2,0% face ao
orçamento inicial, o que compara com um desvio médio de 2,3% entre 2014 e 2020. Já
a execução da despesa do SNS foi superior em 6,7% face aos valores inicialmente
previstos para 2021, o que representa um valor superior à média dos desvios que
ocorreram entre 2014 e 2020, que foi de 5,5%. O desvio do saldo do SNS de 2021 foi o
maior do período aqui analisado, totalizando -1 011 M€ (Gráfico 20, à direita). Reforçase que a persistência destes desvios reflete um processo de orçamentação desajustado
da execução, bem como a ausência de mecanismos de gestão que permitam um
controlo efetivo sobre estas rubricas, uma realidade estrutural que se agravou nos
últimos anos.
Gráfico 20 - Evolução dos desvios orçamentais no SNS
Evolução dos desvios na receita e na despesa

Evolução dos desvios no saldo

Fonte: ACSS e Notas Explicativas do Ministério da Saúde.

2.5

Principais riscos orçamentais

A receita do SNS está cada vez mais dependente das verbas provenientes do OE, as
quais representaram 96% do total em 2021. Esta reduzida diversificação das fontes de
financiamento do SNS está em linha com o previsto na atual Lei de Bases da Saúde80
(LBS), mas coloca importantes desafios de sustentabilidade a este serviço público, num
quadro em que o ritmo de crescimento da despesa pública em saúde tem sido superior
ao da economia81 e em que as necessidades em saúde da população são crescentes

79

Evolução orçamental do SNS 2013-2019 e Evolução do desempenho do SNS em 2020.

80

Ao contrário do que acontece, por exemplo, na Lei de Bases do Sistema de Segurança Social (Lei n.º 4/2007,
de 16 de janeiro, na sua redação atual), a qual determina o princípio da diversificação das fontes de
financiamento, possibilitando a obtenção de receitas provenientes de: (i) quotizações dos trabalhadores; (ii)
contribuições das entidades empregadoras; (iii) transferências do Estado e de outras entidades públicas; (iv)
receitas fiscais legalmente previstas; (v) rendimentos de património próprio e rendimentos de património do
Estado consignados ao reforço do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social; (vi) produto de
comparticipações previstas na lei ou em regulamentos; (vii) produto de sanções pecuniárias; (viii)
transferências de organismos estrangeiros; (ix) produto de eventuais excedentes da execução do OE de cada
ano; (x) Outras legalmente previstas ou permitidas.
81

Conforme detalhado no capítulo 4.3. do Relatório Riscos Orçamentais e Sustentabilidade das Finanças
Públicas, publicado a 2 de dezembro de 2021.
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(fruto do envelhecimento, da elevada carga de doença, dos efeitos da pandemia de
COVID-19, entre outros). Neste contexto, a regulamentação da Base 2382 da LBS é uma
oportunidade para assegurar a previsibilidade (e a sustentabilidade) do financiamento
público em saúde, garantindo um volume de recursos que permita ao SNS cumprir
integralmente a sua missão.
A despesa do SNS tem vindo a crescer de forma muito acentuada, nomeadamente na
área dos custos com o pessoal e dos medicamentos hospitalares. Garantir a
comportabilidade deste crescimento é um desafio para o SNS e para as próprias
Finanças Públicas83. Atendendo à pressão estrutural sobre a despesa resultante de uma
população cada vez mais envelhecida e da própria inovação terapêutica importa
maximizar a eficiência e a previsibilidade no uso dos recursos. Para o conseguir, é
fundamental não só melhorar a eficácia do processo de planeamento dos recursos
afetos ao SNS (humanos, financeiros, materiais e outros), mas essencialmente reforçar
os mecanismos de controlo e de avaliação dos serviços e das equipas, de forma a
aumentar a autonomia e a responsabilização de todos os intervenientes no processo de
prestação de cuidados.
A utilização plena dos fundos do PRR, e a concretização atempada das reformas e dos
investimentos nele previstos, são fatores essenciais para modernizar o SNS. Nos últimos
anos, as despesas de capital têm tido um peso residual na despesa do SNS (cerca de 2%
do total), pelo que importa rentabilizar a totalidade das verbas provenientes do PRR e
maximizar o seu impacto por via da efetiva concretização das reformas aí previstas, que
se revelam decisivas para reformar a organização, a gestão e o funcionamento deste
serviço público de saúde, aumentando a eficiência no uso dos recursos públicos.

82

A Base 23 prevê que sejam definidos os “critérios objetivos e quantificáveis para o financiamento do SNS”.

83

Conforme referido no Relatório do CFP sobre a Evolução do desempenho do SNS em 2020, os desafios na
área dos recursos humanos “serão melhor endereçados se forem acompanhados de: (i) reorganização dos
modelos de prestação de cuidados, com mais enfoque no cidadãos e nas suas necessidades concretas, com
reforço do trabalho em equipa multidisciplinar, com mais partilha de tarefas entre profissionais e com maior
integração entre serviços; (ii) valorização das carreiras e dos profissionais, com reconhecimento do mérito, do
desempenho e dos resultados alcançados (para utentes, serviços e SNS); (iii) transformação digital na saúde,
com uma mudança adaptativa nas atitudes e competências de profissionais e utentes, permitindo simplificar a
utilização e o funcionamento dos serviços e obter ganhos de eficiência”. Já os desafios na área da inovação
tecnológica “exigem medidas transversais a todo o sistema, desde a definição das políticas públicas, à
regulação e ao financiamento, passando pelos profissionais que prestam os cuidados e pelos próprios
utentes, de forma a assegurar a tomada de decisão racional em todas as fases, gerir adequadamente os riscos
e escolher as melhores soluções para a sociedade”.
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3. DÍVIDA E PRAZOS MÉDIOS DE PAGAMENTO
As entidades do SNS efetuam o reporte de três tipos de dívida face a entidades
externas às administrações públicas84: i) dívida a fornecedores; ii) dívida vencida; e iii)
pagamentos em atraso. A dívida a fornecedores externos engloba a dívida vincenda
(cujo prazo de pagamento ainda se encontra a decorrer) e a dívida vencida (cujo prazo
acordado de pagamento já terminou). Esta última inclui ainda os pagamentos em
atraso, que se definem como dívida vencida cujo término do prazo de pagamento
ocorreu há mais de 90 dias85. Finalmente, o prazo médio de pagamento a fornecedores
(PMP)86, que é calculado e divulgado pelas entidades do SNS, nos termos dos
normativos aplicáveis. Encontram-se sujeitos a juros legais de mora os casos em que os
prazos de pagamento das entidades públicas que prestem cuidados de saúde excedam
os 60 dias.87
A dívida a fornecedores externos do SNS tem-se mantido acima dos 1,5 mil M€,
evidenciando a resistência a uma redução sustentada. De facto, depois de ter atingido o
valor máximo de 1,87 mil M€ em 2017, a dívida do SNS relativa a entidades externas das
AP tem oscilado entre 1,5 e 1,6 mil M€ nos anos subsequentes. O valor de 2021 fixou-se
em 1,55 mil M€, ligeiramente acima dos 1,52 mil M€ registados em 2020, refletindo
essencialmente o incremento da dívida das EPE do SNS (+88,8 M€), contrariado apenas
em parte pela diminuição da dívida das ARS (-54,2 M€). Ambas as componentes da
dívida a fornecedores externos do SNS (vencida e vincenda) aumentaram ligeiramente
em 2021 (Gráfico 21), confirmando a dificuldade estrutural na redução da dívida deste
sector.
Os pagamentos em atraso no final de 2021 ascendiam a 109,9 M€, dando continuidade
à trajetória descendente em que se encontram desde 2018. A diminuição deste
indicador em 27% face a 2020 ficou a dever-se ao desempenho favorável das EPE do
SNS (diminuição de 40,3 M€), que justificou 99% da variação do total dos pagamentos
em atraso na globalidade das entidades do SNS. O resultado obtido reflete o esforço de
regularização de dívidas de anos anteriores, o qual, habitualmente, tem sido efetuado
perto do final de cada exercício económico, nomeadamente através do reforço das
dotações de capital das EPE para regularização de passivos.

84

No Portal da Transparência do SNS é feita a divulgação destes três tipos de dívida.

85

Artigo 3.º, alínea e), da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual.

86

Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 22 de fevereiro; Resolução do Conselho de Ministros
n.º 191-A/2008, de 27 de novembro; Despacho n.º 9870/2009, de 6 de abril, publicado na 2.ª Série do Diário
da República de 13 de abril. Anualmente, os decretos-lei sobre a execução do orçamento do Estado também
estipulam requisitos sobre os PMP. A informação sobre os diferentes PMP das entidades do SNS está
disponível em: https://transparencia.sns.gov.pt/explore/dataset/tempo-medio-de-pagamento-dasinstituicoes-do-sns-afornecedores/table/?sort=tempo.
87

Nos termos do artigo 3.º, alínea a), Decreto-Lei n.º 62/2013, de 10 de maio, que transpôs a Diretiva n.º
2011/7/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro, o atraso de pagamento consiste em
qualquer falta de pagamento do montante devido no prazo contratual ou legal, tendo o credor cumprido as
respetivas obrigações, salvo se o atraso não for imputável ao devedor. Esta definição corresponde ao conceito
de dívida vencida que é reportada pelas entidades do SNS, sujeitando-a às medidas contra os atrasos de
pagamento nas transações comerciais estabelecidas por este decreto-lei.
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Gráfico 21 – Evolução da dívida e dos pagamentos em atraso

Fonte: ACSS.

Nos últimos 5 anos, as injeções de capital88 efetuadas no SNS superaram sempre os 500
M€ anuais, com o valor máximo a ser alcançado em 2021 (1,1 mil M€) (Gráfico 22). O
montante acumulado ao longo deste período supera os 3,3 mil M€ e tem sido incapaz
de contribuir decisivamente para a redução estrutural da dívida do SNS, que apenas
recuou 321,5 M€, de 2017 para 2021. O ano de 2021 evidencia bem esta incapacidade,
uma vez que foram efetuados quase 1,1 mil M€ de reforços de capital, essencialmente
para cobertura de prejuízos, e a dívida a fornecedores externos manteve-se
praticamente inalterada em relação ao ano anterior (sofreu até um ligeiro aumento de
32,7 M€). em termos práticos, estes reforços foram consumidos pela dívida gerada no
exercício económico do próprio ano (Gráfico 22).
Gráfico 22 - Injeções de capital e variação da dívida

Fonte: ACSS.

88

Aumentos de capital estatutário e outros instrumentos de capital, maioritariamente destinados à
regularização de passivos.
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O prazo médio de pagamento das entidades do SNS ascendia a 102 dias89, no final de
2021, o que representa um aumento de 7 dias, face ao ano anterior. O objetivo de
manter o PMP inferior a 60 dias estava cumprido apenas por 20% destas entidades, no
final de 2021. As restantes 80% (44 entidades) encontravam-se em situação de
incumprimento do limite estabelecido no Decreto-Lei n.º 62/2013, de 10 de maio, para
as entidades públicas que prestem cuidados de saúde (Gráfico 23).
Gráfico 23 - Prazo médio de pagamentos das entidades do SNS no final de 2021

Fonte: ACSS. | Nota: PMP significa prazo médio de pagamentos. O significado das restantes siglas consta da lista de entidades
que compõem o SNS (Anexo 4.4.)

89

O prazo médio de pagamento das empresas do sector empresarial do Estado que estão integradas no SNS
era de 169 dias, no final de 2021.
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4. ANEXOS
4.1

Evolução anual da atividade assistencial no SNS

Cuidados de Saúde Primários
(valores em milhares, exceto quando indicado em contrário)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

29 865

30 475

30 951

30 692

31 184

31 569

32 554

36 038

Presenciais*

21 911

22 468

22 429

21 940

22 238

22 328

14 035

15 888

Não presenciais

7 954

8 007

8 522

8 753

8 946

9 241

18 519

20 150

19 755

20 074

19 255

18 756

19 108

19 286

16 507

25 396

Consultas outros técnicos de saúde

317

359

445

487

587

664

540

728

Índice utilização consultas médicas**

n.d.

n.d.

0,895

0,828

0,830

0,828

0,740

0,789

Índice utilização consultas enfermagem**

n.d.

n.d.

0,774

0,703

0,729

0,742

0,633

0,714

Consultas Médicas

Consultas de enfermagem

Fonte: ACSS
Notas: * Inclui consultas médicas presenciais, domicílios médicos e consultas médicas "urgentes" (realizadas em serviços de
atendimento permanente e afins). | ** O índice de utilização de consultas médicas (indicador 2017.330.01) e de enfermagem
(indicador 2017.331.01) é calculado pela ACSS, com as regras que constam do Bilhete de Identidade dos Indicadores dos
Cuidados de Saúde Primários.

Cuidados Hospitalares
(valores em milhares, exceto quando indicado em contrário)

Consultas médicas hospitalares
Primeiras consultas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

11 806,3

12 000,3

12 047,9

12 081,5

12 186,7

12 415,1

11 150,3

12 424,9

3 371,9

3 447,7

3 478,5

3 478,2

3 497,7

3 573,7

2 998,1

3 526,3

Primeiras consultas CTH

1 146,8

1 194,1

1 285,9

1 305,5

1 310,2

1 343,5

962,8

1 074,5

Outras primeiras consultas

2 225,1

2 253,6

2 192,6

2 172,7

2 187,6

2 230,2

2 035,0

2 451,8

8 434,4

8 552,7

8 569,4

8 603,3

8 689,0

8 841,4

8 132,2

8 898,6

28,6%

28,7%

28,9%

28,8%

28,7%

28,8%

26,9%

28,4%

819,5

814,6

813,9

796,9

784,5

786,6

676,7

725,0

Consultas subsequentes
% primeiras consultas no total
Doentes saídos do internamento
Demora média (em dias)

7,9

8,0

8,2

8,4

8,5

8,6

8,8

8,7

83,6%

84,7%

85,9%

85,5%

86,5%

86,6%

77,0%

81,3%

Intervenções cirúrgicas

647,0

654,0

666,0

674,0

672,0

704,2

579,0

708,8

Cirurgia Programada

Taxa ocupação (%)

546,3

552,5

565,7

575,8

572,5

602,8

488,4

613,5

Cirurgia em ambulatório

314,8

325,0

344,8

365,5

375,1

398,5

322,4

419,7

Cirurgia convencional

231,5

227,5

221,0

210,3

197,4

204,2

166,0

193,8

% Cirurgia em ambulatório

57,6%

58,8%

60,9%

63,5%

65,5%

66,1%

66,0%

68,4%

100,7

101,6

100,3

98,1

99,5

101,5

90,6

95,2

6 168,3

6 118,4

6 405,7

6 318,2

6 365,5

6 425,7

4 552,7

5 196,2

40,4%

40,4%

40,8%

42,0%

41,8%

41,8%

42,5%

44,0%
69,9%

Cirurgia urgente
Episódios urgência
% azuis, verdes e brancos
% Cumprimento tempos triagem
% episódios com internamento
Sessões hospital dia

n.d.

n.d.

56,7%

58,6%

59,3%

62,6%

65,3%

8,4%

8,5%

8,2%

8,2%

8,1%

7,9%

10,0%

9,2%

1 204,7

1 195,0

1 198,9

1 234,4

1 267,2

1 326,0

1 147,9

1 307,1

Fonte: ACSS
Nota: CTH designa o Programa Consulta a Tempo e Horas, conforme Portaria n.º 95/2013, 4 março.
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4.2

Evolução anual da execução da conta do SNS
(valores em Milhões €)

Total da Receita
Receita Corrente

2014

2015

2016

2017

2018

8 623,1

8 653,5

8 942,6

9 310,6

8 569,9

8 617,4

8 915,2

82,5

107,6

179,1

189,5

Lotarias, apostas mútuas e imposto do jogo
Taxas moderadoras
Prestações de serviços e concessões

2019

2020

2021*

9 462,1

10 099,0

11 209,4

11 286,7

9 277,4

9 422,3

10 048,8

11 151,8

11 210,5

108,4

117,8

117,5

122,9

98,5

105,4

172,4

162,8

162,5

178,0

97,4

64,8

236,5

137,0

151,5

147,1

162,9

187,4

148,5

148,4

7 846,1

8 023,7

8 287,1

8 742,6

8 864,6

9 486,3

10 724,3

10 839,6

225,7

159,6

195,8

107,1

114,8

74,2

83,1

52,3

53,2

36,1

27,4

33,2

39,8

50,2

57,6

76,2

8 872,0

9 025,3

9 243,7

9 600,5

10 194,4

10 727,0

11 574,2

12 386,8

8 765,6

8 876,0

9 137,4

9 474,3

10 058,7

10 566,0

11 285,1

12 153,8

Despesas com pessoal

3 465,1

3 467,5

3 654,7

3 844,4

4 085,5

4 410,8

4 743,4

5 060,4

Compras de inventários

1 486,1

1 672,4

1 650,8

1 744,3

1 833,0

1 926,7

2 249,3

2 421,0

Fornecimentos e serviços externos

3 666,7

3 649,9

3 722,8

3 806,1

4 038,3

4 138,0

4 135,3

4 539,1

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

3 218,4

3 264,3

3 214,4

3 497,3

Transferências e subsídios correntes obtidos
Outras receitas correntes
Receita de Capital
Total da Despesa
Despesa Corrente

Serviços de saúde
Meios compl. Diagn. e terapêutica

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

918,9

968,3

968,1

1 200,9

1 224,8

1 239,2

1 243,5

1 291,3

1 352,8

1 434,7

1 471,0

1 516,6

Internamentos

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

266,2

275,1

308,6

303,7

Contratos e Acordos (sem PPP)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

117,4

108,5

113,5

116,0

PPP

429,5

448,7

444,1

457,1

471,2

416,9

277,7

263,4

Outros subcontratos serviços saúde

257,3

157,7

193,2

154,2

91,9

60,8

75,5

96,7

Produtos vendidos por farmácias

Outros subcontratos
Fornecimentos e serviços

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

12,4

0,5

1,5

1,5

642,9

650,5

665,5

666,4

807,5

873,2

919,4

1 040,3

5,0

4,7

6,8

1,6

0,8

0,8

0,6

2,2

Juros e gastos similares suportados
Transferências e subsídios concedidos
Outras despesas correntes
Despesa de Capital
Aquisição de bens de capital

33,3

41,5

67,9

55,1

71,4

61,3

145,1

127,9

109,4

40,0

34,4

22,8

29,7

28,4

11,4

3,2

106,4

149,3

106,3

126,2

135,7

161,0

289,1

233,0

102,4

146,8

105,5

124,0

133,1

158,6

288,4

232,4

Transferências de capital
Saldo

4,0

2,5

0,8

2,2

2,6

2,4

0,7

0,6

-248,9

-371,8

-301,1

-289,9

-732,3

-628,0

-364,8

-1 100,1

Fonte: ACSS | * Os dados de 2021 são provisórios.

4.3

Evolução anual dos principais agregados de despesa no SNS
(valores em Milhões € e em %)

Despesas com pessoal

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3 465,1

3 467,5

3 654,7

3 844,4

4 085,5

4 410,8

4 743,4

5 060,4

0,1%

5,4%

5,2%

6,3%

8,0%

7,5%

6,7%

1 486,1

1 672,4

1 650,8

1 744,3

1 833,0

1 926,7

2 249,3

2 421,0

12,5%

-1,3%

5,7%

5,1%

5,1%

16,7%

7,6%

3 666,7

3 649,9

3 722,8

3 806,1

4 038,8

4 138,0

4 135,3

4 539,1

-0,5%

2,0%

2,2%

6,1%

2,5%

-0,1%

9,8%

Variação anual despesas com pessoal
Compras de inventários
Variação anual compras
Fornecimentos e serviços externos
Variação anual FSE
Fonte: ACSS | * Os dados de 2021 são provisórios.
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4.4

Lista das entidades que compõem o SNS em 2021
Entidade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Natureza

Tipo

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.
ACSS
SPA
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.
ARSLVT
SPA
Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P.
ARSA
SPA
Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.
ARSAlg
SPA
Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.
ARSC
SPA
Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.
ARSN
SPA
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE
CHBM
EPE
Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE
CHUCB
EPE
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE
CHEDV
EPE
Centro Hospitalar de Leiria, EPE
CHL
EPE
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
CHLO
EPE
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE
CHS
EPE
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE
CHBV
EPE
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE
CHMA
EPE
Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE
CHMT
EPE
Centro Hospitalar do Oeste, EPE
CHO
EPE
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE
CHTS
EPE
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
CHUC
EPE
Centro Hospitalar e Universitário do Porto, EPE
CHUP
EPE
Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Central, EPE
CHULC
EPE
Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Norte, EPE
CHULN
EPE
Centro Hospitalar Póvoa do Varzim - Vila do Conde, EPE
CHPVVC
EPE
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
CPL
SPA
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE
CHTV
EPE
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE
CHTMAD
EPE
Centro Hospitalar Universitário de São João, EPE
CHUSJ
EPE
Centro Hospitalar Universitário do Algarve, EPE
CHUA
EPE
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE
CHVNGE
EPE
Centro Médico de Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais
CMFRP
SPA
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede
HJC
SPA
Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, EPE
HSOG
EPE
Hospital de Braga, EPE
HB
EPE
Hospital de Vila Franca de Xira, EPE
HVFX
EPE
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
HDFF
EPE
Hospital Distrital de Santarém, EPE
HDS
EPE
Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE
HESE
EPE
Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar
HFZ
SPA
Hospital Garcia da Orta, EPE – Almada
HGO
EPE
Hospital Magalhães Lemos - Porto, EPE
HML
EPE
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
HFF
EPE
Hospital Santa Maria Maior - Barcelos, EPE
HSMM
EPE
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P.
INSA
SPA
Instituto Oftalmológico Dr. Gama Pinto
IOGP
SPA
Instituto Português de Oncologia - Coimbra, EPE
IPOC
EPE
Instituto Português de Oncologia - Lisboa, EPE
IPOL
EPE
Instituto Português de Oncologia - Porto, EPE
IPOP
EPE
Instituto Português do Sangue e da Transplantação
IPST
SPA
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE
ULSG
EPE
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE
ULSCB
EPE
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE
ULSM
EPE
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
ULSAM
EPE
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE
ULSBA
EPE
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE
ULSLA
EPE
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE
ULSNE
EPE
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo, EPE
ULSNA
EPE
Notas:
EPE = Entidade Pública Empresarial
SPA = Entidade integrada no Setor Público Administrativo.
HSPA = Entidade hospitalar integrada no Setor Público Administrativo e abrangida pelo Decreto-Lei n.º 18/2017.
CH = Centro Hospitalar.
H = Hospital.
IPO = Instituto Português de Oncologia.
ULS = Unidade Local de Saúde.
ARS = Administração Regional de Saúde.

Sigla

SPA
ARS
ARS
ARS
ARS
ARS
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
HSPA
CH
CH
CH
CH
CH
HSPA
HSPA
H
H
H
H
H
H
HSPA
H
H
H
H
SPA
HSPA
IPO
IPO
IPO
SPA
ULS
ULS
ULS
ULS
ULS
ULS
ULS
ULS
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4.5

Lista de Abreviaturas

Abreviaturas

Significado

%
AR
CEIF
CFP
CMVMC
CSP
CSH
CTH
EPE
Eur
FSE
INFARMED
INE
IPO
LBS
LOE
m€
M€
MCDT
MS
N.º
NCP
NE-MS
OCDE
OE
ONU
PIB
PMP
PNS
p.p.
PPP
PRR
RGPD
RNCCI
SCML
SIGIC
SNC-AP
SNS
SPA
SPE
TC
TMRG
ULS

Percentagem
Assembleia da República
Contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica
Conselho das Finanças Públicas
Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
Cuidados de saúde primários
Cuidados de saúde hospitalares
Consulta a Tempo e Horas
Entidade Pública Empresarial
Euro
Fornecimentos e serviços externos
Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos Farmacêuticos,
Instituto
Nacional de Estatística
IP
Instituto Português de Oncologia
Lei de Bases da Saúde
Lei do Orçamento do Estado
Milhares de Euros
Milhões de Euros
Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica
Ministério da Saúde
Número
Norma de Contabilidade Pública
Nota explicativa do Ministério da Saúde
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
Orçamento do Estado
Organização das Nações Unidas
Produto Interno Bruto
Prazo Médio de Pagamentos
Plano Nacional de Saúde
Pontos percentuais
Parceria Público-Privada
Plano de Recuperação e Resiliência
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia
Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações
Serviço
PúblicasNacional de Saúde
Sector Público Administrativo
Sector Público Empresarial
Tribunal de Contas
Tempos Máximos de Resposta Garantidos
Unidade Local de Saúde
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