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“Desigualdes no acesso aos serviços de saúde: o caso dos cuidados primários” 

 

RESUMO 

 

O trabalho apresentado tem como objetivo o estudo das desigualdades no acesso 

aos cuidados de saúde, em particular aos cuidados de saúde primários. Estes 

representam o primeiro contacto dos utentes com os serviços de saúde. Apesar da 

evolução significativa da esperança de vida da população portuguesa e da diminuição da 

taxa de mortalidade ao longo dos últimos anos, as dificuldades em aceder a 

determinados cuidados de saúde em Portugalainda persistem. 

Neste sentido realizamos uma análise teórica sobre o conceito de cuidados 

primários e acesso aos serviços de saúde. Foram também alvo de análise as dimensões 

do acesso, mencionadas pelos diversos autores e diferentes estudos já publicados. 

 Para a concretização do estudo empírico, foi utilizado um conjunto de 

variáveis quantitativas recolhidas pela Administração Central do Sistema de Saúde, 

sendo que o principal objetivo desta investigação consistiu em perceber se as variáveis 

em análise permitem, ou não, concluir sobre a existência de desigualdades no acesso aos 

cuidados primários. Para tal, socorremo-nos de um conjunto de “testes/procedimentos 

estatísticos”.  

 A análise realizada pemite-nos concluir que existem desigualdades no 

acesso aos cuidados de saúde primários ao nível regional, principalmente na 

Administração Regional de Saúde Norte e do Alentejo, sendo que, a Administração 

Regional de Saúde Lisboa e Vale do Tejo se assume como aquela que apresenta uma 

maior disponibilização de recursos.  

Contudo, é necessário ter em conta que estas conclusões se enquadram apenas na 

dimensão da capacidade, não permitindo extrapolar para as outras dimensões do acesso.  

 

 

 

 

Palavras-chave: desigualdades; acesso; cuidados de saúde primários; 

Administração Central do Sistema de Saúde. 
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“Inequalities in access to health services: the case of primary care” 

 

ABSTRACT 

 

The work presented aims to analyze inequalities in access to health care, 

particularly to primary care. Primary care represents the first users’ contact with health 

services. Despite the significant increase in life expectancy of its population and the 

decrease in the mortality rate over the past few years, difficulties in accessing certain 

health care in Portugal still persist. 

In this sense we performed a theoretical analysis of the concept of primary care 

and access to health services. Thedimensions of access, mentioned by many authors, 

and different publications, were also analyzed. 

In carrying out the empirical study, a set of quantitative variables collected by 

the Central Administration of the Health System was used, with the main objective of 

understanding whether the variables under analysis allowed to conclude on the existence 

of inequalities in access to primary care. To this end, we relied on a set of statistical 

procedures. 

The analysis allows us to conclude that there are inequalities in access to primary 

care at regional level, especially in the North Regional Administration of Health and 

Alentejo, and that the Regional Health Administration Lisbon and Tagus Valley stands 

out as one that presents a greater availability of resources. 

However, it is necessary to take into account that these findings fit only in the 

dimension of capacity, not allowing to extrapolate to other dimensions of access. 

 

 

 

 

Keywords: inequalities; access; primary health care; Central Administration of 

the Health System.  
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CAPÍTULO I – Introdução 

 

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), definidos no ano de 2001, 

representavam o compromisso de realizar modificações significativas, mudanças estas 

que caminhavam no sentido da melhoria da saúde da população mundial, tendo em 

consideração que o impacto da doença não se fazia sentir de forma igual. Assim, 

verificavam-se grandes desigualdades no que diz respeito ao “estado de saúde e na 

esperança de vida entre ricos e pobres, entre nações desenvolvidas e em 

desenvolvimento, entre homens e mulheres e entre residentes em meios rurais e 

habitantes de meios urbanos” (Conselho Internacional de Enfermeiros, 2011, p.7).  

Apesar de o relatório de avaliação das Nações Unidas de 2009 (United Nations, 

2010) revelar importantes melhorias no que se refere a várias intervenções no domínio 

da saúde, o mesmo apresenta preocupantes desigualdades no que diz respeito ao acesso 

aos cuidados de saúde, ao bem–estar das populações e à esperança de vida. 

O acesso aos serviços de saúde pode ser condicionado pela falta de proximidade, 

pelos elevados custos, por falhas de qualidade ou até mesmo por razões culturais e de 

idioma. Torna-se, portanto necessário compreender que a saúde dos indivíduos deriva, 

muitas vezes, de fatores genéticos, mas também ambientais e sócio – económicos. De 

facto, o nível de saúde depende de diversas variáveis, onde se incluem a situação 

económica e social do indivíduo, a sua localização, o género, a inserção no mercado de 

trabalho, entre outras (Conselho Internacional de Enfermeiros, 2011).  

Desta forma, o presente estudo visa abordar as desigualdades no acesso aos 

serviços de saúde, especificamente, aos cuidados primários. 

A principal motivação para a orientação no sentido dos cuidados de saúde 

primários baseia-se no facto destes serviços representarem o primeiro contacto das 

populações com os serviços de saúde, garantindo os cuidados necessários e o 

aconselhamento no que se refere à resolução dos seus problemas de saúde. Estes 

cuidados caracterizam-se pela disponibilidade e personalização dos seus serviços, que 

abrangem a prevenção primária, secundária e terciária. Assim sendo, têm como missão a 

educação para a saúde e a prevenção da doença, o diagnóstico e tratamento, bem como a 

reabilitação (ADVITA, 2013). 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como objetivo central deste tipo 

de cuidados a melhor saúde para a população. Desta forma, a mesma organização 

destaca como principais fatores-chave para atingir tal objetivo: i) reduzir as 

desigualdades em saúde; ii) organizar os serviços prestados de acordo com as 

expectativas e necessidades da população; iii) integrar a saúde em todos os sectores; iv) 

criar modelos de incentivo ao diálogo político; e v) fomentar a participação das partes 

interessadas
1
. 

É, portanto, questão essencial, e por isso ponto de partida desta investigação, 

identificar a existência de diferenças regionais no acesso aos cuidados de saúde 

primários.  

Os cuidados primários regem-se através de uma política centralizada, isto é, a 

nível nacional, representada pelo Ministério da Saúde. Contudo, a sua implementação é 

realizada de forma descentralizada, ou seja, através das Administrações Regionais de 

Saúde (ARS).  

Torna-se, portanto, pertinente perceber se a implementação desta política é feita 

de igual forma em cada uma das ARS e, caso tal situação não se verifique, analisar quais 

as dimensões afetadas.  

Como sabemos, a região Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo representam os 

locais com uma maior densidade populacional. Por isso, estes representam, à partida, as 

Associações Regionais de Saúde onde se prevê uma menor dificuldade no acesso aos 

cuidados de primeira linha, até porque, como teremos oportunidade de constatar, estas 

apresentam um maior número de Sub-Regiões de Saúde (SRS) e, por isso, mais serviços 

de base primária.   

Assim, no decorrer deste trabalho, e de forma a tentar responder à questão 

colocada, será realizada, de uma forma mais aprofundada, a clarificação da designação 

de cuidados de saúde primários. Serão também analisadas as cinco dimensões do acesso 

aos cuidados de saúde, bem como os seus determinantes, e estudos já realizados sobre a 

temática. 

Na segunda parte deste trabalho serão analisados dados recolhidos pela 

Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) para o Continente, nomeadamente 

para as Administrações Regionais de Saúde do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, 

Alentejo e Algarve, entre os anos de 2000 e de 2010. As variáveis em análise são: 

número total de centros de saúde; número total de consultas médicas; número total de 

                                                      
1 World Health Organization - http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/  
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médicos; número total de enfermeiros; e número total de outros técnicos. Desta forma, e 

para além da análise da evolução dos dados, serão realizados alguns testes estatísticos 

com o intuito de perceber a relevância das desigualdades encontradas, bem como 

identificar potenciais relações entre as variáveis em análise.  
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CAPÍTULO II - Saúde: contexto, tendências e indicadores 

 

A saúde é um dos aspetos apontados como de maior preocupação para os 

portugueses. Estes, aquando de comparações internacionais, são quem atribui uma pior 

classificação no que se refere ao seu estado de saúde (Pita Barros, 2013). Associada a 

esta insatisfação, aparecem também as constantes críticas ao sistema de saúde atual, o 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), transformando-se em resistência à mudança neste 

sector.  

Sendo um fator essencial, a saúde “determina a nossa maior ou menor, 

capacidade de agir e viver livremente, no que fazemos individualmente e na nossa 

participação na sociedade” (Pita Barros, 2013, p. 15).  

Qualquer pessoa que se encontre limitada por motivos de doença, deve ter acesso 

aos cuidados de saúde necessários, tendo em conta o tipo de necessidades e sem ser 

prejudicado pela falta de recursos financeiros. Este princípio está consagrado na 

Constituição da República Portuguesa (CRP), no seu artigo 64º, e tem repercussões na 

forma como se organiza o sistema de saúde (Pita Barros, 2013).  

Pita Barros (2013) defende que a saúde não é nem um produto que se pode 

adquirir, nem um serviço que se possa prestar. De acordo com o autor, a saúde constrói-

se tendo em conta as decisões de cada um. Um fator crucial para a melhoria do estado 

de saúde é a própria pessoa e o modo como o seu corpo reage aos tratamentos. Desta 

forma, não é possível garantir uma boa saúde. Contudo, é possível garantir o acesso aos 

cuidados de saúde que podem conduzir a uma boa saúde.  

Como é sabido, algumas pessoas têm mais problemas de saúde, daí que tenham 

mais necessidades de acesso aos cuidados de saúde. Por isso, e se a sociedade quer 

garantir a igualdade, tem de assegurar maiores cuidados a essas mesmas pessoas (Pita 

Barros, 2013).  

Em qualquer país, a evolução dos sistemas de saúde está dependente de 

interesses e pontos de vista diferentes. Desta forma, a conciliação entre a promoção e o 

apoio à saúde das populações, com a necessidade em fomentar o crescimento 

económico, torna-se o principal objetivo de quem governa a área da saúde.  

Portugal tem, nas últimas décadas, sofrido várias mudanças no que ao rumo da 

saúde diz respeito, fruto das várias políticas adotadas (Sousa, 2009). 
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2.1 A Saúde em Portugal 

 

Apesar de muitos dos problemas existentes há uns anos atrás já terem sido 

resolvidos graças ao avanço tecnológico e social alcançado, a verdade é que outros 

problemas de saúde vão surgindo com uma dimensão cada vez maior. Assim, são de 

salientar “as alterações nas necessidades em cuidados de saúde motivadas pelo aumento 

da esperança de vida, envelhecimento progressivo da população, maior incidência e 

prevalência de doenças crónicas, o que origina novos desafios aos sistemas de saúde” 

(Sousa, 2009, p.884). Neste sentido surgem alguns problemas relacionados com a 

acessibilidade aos cuidados de saúde, incapacidade, isolamento e acréscimo do número 

de famílias com carências económicas.  

Segundo Sousa (2009), o conhecimento da evolução do sistema de saúde 

português torna-se mais fácil com a compreensão dos fatores que influenciam o seu 

desenvolvimento. Neste sentido serão apresentados dados relativos à evolução de 

algumas variáveis em Portugal, variáveis essas que influenciam o estado de saúde.   

 

Tabela 1. Informação socio - demográfica da população portuguesa (1970, 1980, 1990, 

2000, 2011) 

 1970 1980 1990 2000 2011 

Taxa bruta de 

natalidade (por 1,000 

pessoas) 

20 16,2 11,8 11,6 9,2 

Taxa bruta de 

mortalidade (por 1,000 

pessoas) 

10,3 9,7 10,4 10,5 9,7 

Taxa de fertilidade, total 

(nascimentos por 

mulher) 

2,759 2,19 1,43 1,55 1,35 

População total 8 680 431 9 766 312 9 983 218 10 225 836 10 556 999 

Populaçãourbana (% do 

total) 

38,804 42,785 47,915 54,399 61,0416 

Fonte:World Bank, 2013 
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Através da análise da Tabela 1 pode-se constatar que, o número de nascimentos 

por cada 1000 habitantes tem vindo a decrescer. Em 1970 o seu valor era de 20, 

diminuindo para 16,2 na década seguinte, e para 11,8 em 1990. Apesar de apenas se 

verificar um pequeno decréscimo do último ano referido para 2000 (de 11,8 para 11,6), 

a verdade é que este indicador voltou a baixar significativamente no ano de 2011, 9,2.  

Relativamente à taxa de mortalidade por cada 1000 habitantes, e apesar do 

indicador ter diminuído da década de 70 para a década de 80 (de 10,3 para 9,7), o seu 

valor voltou a subir, apesar de ser um aumento pouco significativo, sendo que, de 2000 

para 2011 este valor voltou a decrescer (de 10,5 em 2000 para 9,7 em 2011).  

É importante ainda salientar a diminuição da taxa de fertilidade. Ao longo dos 

anos, o número de filhos por mulher tem vindo a diminuir. Na década de 70 este valor 

situava-se nos 2,759, mantendo-se a tendência ao longo dos anos, sendo em 2011 o seu 

valor de 1,35.  

No que respeita à população total, tem-se verificado nos últimos anos um 

acréscimo, mais de 8 milhões e meio de portugueses no ano de 1970 para mais de 10 

milhões em 2011.  

O mesmo se verifica em relação à população residente em meio rural. No ano de 

1970, 38,804% da população portuguesa residia no meio urbano, sendo que em 2011 o 

seu valor já se situa nos 61,0416%.  

 

Tabela 2.Indicadores de saúde e de mortalidade em Portugal (1970, 1980, 1990, 2000, 

2011) 

 1970 1980 1990 2000 2011 

Esperança de vida à nascença, total (anos) 67,1 71,2 74 76,3 80,7 

Óbitos infantis por 1000 nascidos vivos 55,9 22,7 11,6 5,7 3 

Fonte:World Bank, 2013; INE, PORDATA, 2013 
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Tabela 3. Taxa de mortalidade infantil (por 1000 nados vivos), por região 

 1996 2001 2009 2010 2011 2012 

Portugal 6,8 5,0 3,6 2,5 3,1 3,4 

  Continente 6,6 4,8 3,6 2,5 3,1 3,3 

    Norte 7,8 5,9 3,3 2,1 3,1 2,8 

    Centro 5,1 3,9 2,5 1,9 2,6 3,7 

    Lisboa 6,4 4,4 4,5 3,3 3,6 3,5 

    Alentejo 5,0 3,7 4,6 2,2 2,3 2,7 

    Algarve 5,4 4,3 2,5 1,9 2,6 4,8 

    R. A. Açores 7,9 5,1 5,4 5,5 2,9 6,0 

    R. A. Madeira 11,9 8,2 3,4 2,0 3,3 2,4 

        Fonte: INE (2013) 

 

Através dos dados apresentados podemos afirmar que a esperança de vida 

representa um indicador em crescimento. No ano de 1970 este valor situava-se nos 67,1 

anos passando para 71,2 em 1980. Em 1990, de 74 anos, o seu valor aumenta para 76,3 

em 2000, sendo que em 2011 atinge o seu valor máximo com 80,7 anos.  

A taxa de mortalidade bruta é também um indicador em análise. Apesar de 

pouco variar, é de salientar que o seu valor passou de 10,7 na década de 70 para 9,7 em 

2011, registando assim uma diminuição.  

Por último, é de referir o indicador dos óbitos infantis por cada 1000 nascidos 

vivos. Este constitui o indicador com uma evolução mais significativa. Se em 1970 o 

seu valor se situava nos 55,9, no ano de 2011 este baixou para 3.  

Desta forma, e segundo Sousa (2009) estamos perante o fenómeno da “inversão 

das pirâmides etárias”. De acordo com o mesmo, este revela-se um desafio, na medida 

em que, não estávamos preparados para tal.  

Ainda assim, e apesar dos indicadores de mortalidade infantil se terem vindo a 

revelar positivos, a verdade é que ainda permanecem algumas assimetrias regionais 

(Tabela 3). É o caso dos Açores que, no ano de 2012 apresenta uma taxa de mortalidade 

infantil de 6,0 por 1000, valor bastante superior ao que se verifica na região norte, 
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Alentejo e Região Autónoma da Madeira (2,8; 2,7 e 2,4, respetivamente, por 1000 nados 

vivos, NUTS II) (INE, 2013).  

Simões & Barros (2007) indicam que, a evolução positiva da mortalidade 

infantil em Portugal, pode estar relacionada, para além do crescimento económico e do 

desenvolvimento social, com os “mais de trinta anos de políticas, estratégias, programas 

e investimentos seletivos bem definidos nos cuidados perinatais, maternos e infantis, 

apesar das mudanças e descontinuidades políticas” (Simões & Barros, 2007, p.6 e 7).  

Os avanços na medicina e as alterações quer económicas quer sociais, permitiram 

uma diminuição da taxa de natalidade e de mortalidade, bem como um aumento da 

esperança de vida. Contudo, é necessário ter em conta que estas modificações acarretam 

novas necessidades em saúde, sendo por isso necessárias respostas ajustadas a este 

aumento de necessidade de serviços de saúde, individualizados, com qualidade e que se 

caracterizem pela proximidade dos cidadãos (Sousa, 2009).  
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CAPÍTULO III - Cuidados de Saúde Primários 

 

“Os cuidados de saúde primários são cuidados essenciais de saúde 

baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem 

fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de 

indivíduos e famílias da comunidade, mediante a sua plena participação e a 

um custo que a comunidade e o país podem manter em cada fase do seu 

desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e autodeterminação. 

Representam o primeiro nível de contacto dos indivíduos, da família e da 

comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual os cuidados são 

levados mais proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e 

trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado processo de 

assistência à saúde”.  

 

(Conferência Internacional, Alma-Ata – Cuidados primários de saúde: 

declaração de Alma-Ata. 6-12 setembro 1978, p. 2 e 3).  

 

No contexto nacional, e de acordo com o número 1 da Base XIII da Lei de Bases 

da Saúde, os cuidados de saúde primários devem estar o mais próximo possível das 

comunidades, sendo que deve ser “promovida a intensa circulação entre os vários níveis 

de cuidados de saúde, reservando a intervenção dos mais diferenciados para as situações 

deles carecidas e garantindo permanentemente a circulação recíproca e confidencial da 

informação clínica relevante sobre os utentes” (Número 2 da Base XIII da Lei de Bases 

da Saúde).  

Para além da proximidade com os cidadãos, estes serviços de saúde 

caracterizam-se pelos baixos custos e pela maior facilidade de acesso em comparação 

com os outros serviços de saúde (Declaração de Alma – Ata, 1978).  

Assim, e tendo em conta que os cuidados primários se caracterizarem pela 

capacidade de resposta às necessidades dos utentes, qualidade dos serviços, equidade 

social e sustentabilidade, estes podem revelar um melhor desempenho quando 

comparados com os cuidados hospitalares, no que respeita à saúde da população, 

equidade, custos dos serviços e satisfação dos utentes. (Atun, 2004). De referir ainda 

que, serviços de saúde primários que se revelem eficazes são fundamentais para o 

estabelecimento dos princípios da privacidade, dignidade e confidencialidade. 
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De acordo com Campos & Simões (2011), nos últimos anos houve uma querela 

percetível entre as compreensões “hospitalocêntrica” e “sanitarista”. Até ao início dos 

anos setenta do século vinte, o hospital era reconhecido como o fator central do sistema 

de saúde, contudo, a partir desta altura, e por necessidade do reforço da promoção da 

saúde e da prevenção da doença, emergiu a importância dos cuidados de saúde 

primários.  

Considerados como a base do sistema de saúde, os cuidados de saúde primários 

possuem duas grandes vertentes: a medicina geral e familiar e a saúde pública (Campos 

& Simões, 2011).  

A medicina geral e familiar é caracterizada pelos autores como a prestação “de 

cuidados personalizados, primários e continuados a um conjunto de indivíduos e 

famílias no seu próprio ambiente e comunidade”, sendo que a saúde pública está mais 

direcionada para “diagnosticar, tratar e intervir sobre fatores que condicionam a saúde 

das populações” (Campos& Simões, 2011, p.187). Cabe, desta forma, ao Estado, a 

garantia do direito à proteção da saúde, sendo as unidades que constituem os cuidados 

de saúde primários “instituições e serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde 

dependentes do Ministério da Saúde”, fazendo assim parte do SNS (Número 2 da Base 

XII da Lei de Bases da Saúde).  

De acordo com a Constituição da República Portuguesa, mais especificamente 

com a alínea a) do n.º 2 do art. 64º, os cuidados de saúde primários estão circunscritos 

aos princípios da universalidade, generalidade e gratuitidade.  

O Regime Jurídico dos Centros de Saúde, de 1999, prevê que todos os utentes 

possam inscrever-se no centro de saúde que desejarem – existindo, porém, prioridade 

em situações de escassez de recursos, para os habitantes na zona correspondente – assim 

como escolherem o médico de família (Números 3 e número 4 do Decreto – Lei 

nº157/99, de 10 de Maio). 

Os centros de saúde, criados pelo Decreto –lei nº413/71, de 27 de setembro, são 

unidades responsáveis pela prestação de cuidados de saúde primários em determinada 

zona geográfica. Estes foram reformulados várias vezes, nomeadamente, em 1983, 

1999, 2003, 2007 e 2008 (Campos & Simões, 2011).  

Desta forma, os cuidados de saúde primários são uma componente importante dos 

sistemas de saúde. Estes representam o primeiro contacto dos utentes com os serviços de 

saúde. Torna-se, por isso importante conhecer a evolução dos sistemas de saúde, a nível 
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nacional, mas também a nível europeu, no sentido de melhor contextualizar a sua 

evolução e importância ao longo do tempo.  

 

3.1 Principais tendências europeias – Sistemas de Saúde 

 

A partir do ano de 1980 começaram a desenvolver-se, em vários países da Europa, 

processos de reforma dos sistemas de saúde.  

Campos & Simões (2011) afirmam que os sistemas de saúde são influenciados por 

dois tipos de fatores. O primeiro relaciona-se com as inúmeras questões de cariz 

político, económico e social que, apesar de exteriores ao sistema de saúde o influenciam 

e, por isso, funcionam como o seu contexto. O segundo tipo de fatores mencionado 

pelos autores diz respeito ao funcionamento do sistema, aos recursos, à forma como se 

combinam e aos resultados obtidos relativamente às populações.  

No primeiro grupo de fatores pode-se encontrar o envelhecimento da população 

europeia. Apesar deste indicador influenciar o desenvolvimento económico e social de 

um país, a verdade é que, também constitui uma preocupação, no sentido em que, 

representa um aumento das despesas com a saúde. Os autores mencionam ainda as 

crescentes expectativas dos cidadãos que, tendo em conta que são consumidores de 

cuidados de saúde, desenvolvem estruturas próprias de defesa dos direitos dos doentes. 

De referir ainda que, a alteração dos modelos de saúde na Europa, prevê uma 

necessidade de reconfiguração dos serviços de saúde existentes. Os autores mencionam 

como o caso mais gritante o impacto do VIH/SIDA no mundo.  

No que se refere ao segundo grupo de fatores, os autores apontam “as 

desigualdades no acesso e na qualidade dos cuidados de saúde, o crescimento dos gastos 

globais e a eficiência micro- económica” como alguns dos aspetos mais preocupantes 

(Campos & Simões, 2011, p.70).  

Cada uma das reformas tem presente a matriz ideológica em que assenta. Assim, 

no modelo de Bismarck existe uma maior aproximação aos valores do mercado, 

prevendo a participação de entidades privadas. No modelo de Beveridge e sendo a 

entidade central o Estado, existe uma tentativa de aproximação da administração da 

saúde para uma ótica mais empresarial.  

Os países cujo sistema de saúde tem por base o modelo de Beveridge, veem os 

poderes políticos envolvidos quer no planeamento quer na gestão dos serviços de saúde. 
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Nos finais do século XX, o Reino Unido procedeu à separação entre o financiamento e a 

prestação de cuidados de saúde, o que se refletiu na redução da intervenção direta do 

Estado (Campos & Simões, 2011).  

Por sua vez, nos países de modelo Bismarck, “as funções do Estado realizam-se na 

afirmação dos princípios gerais do funcionamento dos seguros de saúde e do sistema de 

prestação de cuidados, na aprovação de medidas de contenção de custos, na acreditação 

e no controlo da qualidade, na responsabilidade pela gestão dos hospitais públicos e no 

financiamento de cuidados para os excluídos do sistema de seguros” (Campos & 

Simões, 2011, p.70).  

Todavia, o caminho seguido por vários países resultou na combinação de fatores 

dos dois modelos. Assim, pretendeu-se dar significado à utilização de incentivos de 

mercado, embora a administração ficasse a cargo do sector público. Esta combinação 

deu origem a várias designações, entre as quais “mercado interno” e “quasi-mercado” 

(Campos & Simões, 2011). A implementação deste modelo de mercado teve um papel 

significativo nas reformas dos sistemas de saúde de vários países, como é o caso de 

Itália, Espanha, Reino Unido e Portugal.  

Simultaneamente surge o tema do Estado regulador. Tendo em conta as novas 

funções do Estado, que englobam mecanismos de quasi-mercado, torna-se necessário 

que esta entidade desenvolva novas competências para a supervisão das atividades por si 

administradas ou que possam ter o concurso de entidades de cariz privado (Campos & 

Simões, 2011).  

Saltman (1994), reconhece um aspeto comum nas reformas dos sistemas de saúde 

da Europa Ocidental: apesar dos governos se afastarem do planeamento e da gestão do 

sistema de saúde, reforçam o seu papel de regulação (Saltman, 1994).  

Abel-Smith (1996), reportando-se ao caso do Reino Unido, no início da década de 

noventa do século XX, apresenta dois aspetos que, no seu entender, são de extrema 

importância: a formação de um mercado interno que estimula a competição através da 

qualidade, mas também tendo em conta o preço e a autonomia das instituições 

hospitalares que, embora com uma gestão independente, permanecem no sector público.  

A partir de finais dosanos oitenta do século passado, e de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde, muitos países da Europa, cuja entidade central na área 

da saúde era o Estado, foram forçados a rever a governabilidade do sistema. O mesmo 

aconteceu nos países onde o Estado tinha um papel menos central na área da saúde 

(WHO, 1996).  
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A crescente influência para o aperfeiçoamento da governação da saúde sentida em 

quase toda a Europa, resultou, em alguns países, “em processos de descentralização para 

níveis regionais ou municipais, na privatização da gestão ou na privatização da própria 

propriedade, em especial, neste último caso, nos países ex-comunistas do Centro e do 

Leste da Europa” (Campos & Simões, 2011, p.72). A aplicação de mecanismos de 

mercado em organismos públicos e sociais refletiu-se, como afirmam Busse e 

Saltman(2002), num crescimento da empresarialização da atividade. Esta tentativa de 

combinação entre os sistemas públicos de controlo e uma gestão empresarial do sistema, 

resulta no desenvolvimento da “terceira via”, no sector da saúde (Campos & Simões, 

2011).  

Chinitz (2002) defende que, de forma a evitar “nichos lucrativos” e falhas de 

mercado, deve existir por parte do Estado, uma real regulação, evitando assim também a 

limitação do impacto da empresarialização. Apesar de já serem conhecidos alguns 

resultados negativos de países com um processo não regulado na saúde (por exemplo, 

República Checa, Eslováquia e Suécia), a verdade é que também existem casos de 

sucesso, sendo a Grã-Bretanha o principal exemplo. Os bons resultados atingidos estão 

associados “ao processo de separação entre as entidades pagadoras e as prestadoras, à 

criação dos hospitais-empresa ou ao papel dos médicos de família como gestores 

financeiros dos cuidados” (Campos & Simões, 2011, p.73). Esta situação conduziu o 

Estado a um reforço das suas funções na condução do sector da saúde, fortalecendo a 

sofisticação ou complexidade da sua interferência.  

De acordo com Campos (2002), as medidas em agenda em alguns países com 

características semelhantes a Portugal são:  

 

 Medidas que atribuem responsabilidade de prestação de serviços para organismos 

mais próximos dos cidadãos, como é o caso da contratualização de serviços de 

cuidados primários e a contratualização de gestão com entidades privadas;  

 Medidas que responsabilizam, através do seu desempenho, os prestadores dos 

serviços, tendo em consideração objetivos de produção e de despesas, por via 

contratual;  

 Medidas de flexibilização da gestão no sector público, com a orientação 

previsional de efetivos, com o intuito da sua redução e recompensa associada ao 

desempenho;  
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 Medidas de competição no sector público, e do sector público com o sector 

privado.  

 

Campos & Simões (2011) defendem que as reformas na saúde devem ter em conta o 

contexto e o processo onde ocorrem. Assim, os autores, citando a WHO (2006), 

consideram como fatores de relevo no contexto “a situação macro-económica, o 

ambiente político, os valores da sociedade e as influências externas”. Já no que se refere 

ao processo, os autores consideram como fatores importantes “o tipo de distribuição de 

poder e de autoridade, a operacionalização das políticas e o ritmo da sua 

implementação” (Campos & Simões, 2011, p.74).  

 

3.2 Evolução do Sistema de Saúde Português – reflexos nos Cuidados de 

Saúde Primários 

 

De acordo com Sousa (2009), Portugal sofreu nas últimas décadas grandes 

transformações, em períodos de tempo muito pequenos, a saber: “democratização e 

descolonização (1974), entrada na Comunidade Económica Europeia (CEE) (1985) e 

integração na União Monetária Europeia (2000)”(Sousa, 2009, p.886). Tudo isto numa 

altura de grande e rápido progresso tecnológico, sobretudo ao nível da saúde. 

Com o intuito de garantir mais saúde para toda a população, o sistema de saúde 

português tem vindo a incidir a sua ação em dois pontos diferentes: “centrar as 

intervenções na família e no ciclo de vida e abordar os problemas de saúde através de 

uma aproximação à gestão da doença” (Sousa, 2009, p. 891).  

O Observatório do Quadro Comunitário de Apoio III, através da sua ação 

designada “Saúde 2015”, reforça a ideia de um sistema de saúde que promova 

iniciativas apoiadas com vista à promoção da saúde e que proporcione acesso a serviços 

de saúde de qualidade. Para além disso pretende-se ainda com a ação referida uma 

maior divulgação de informação com vista à maior racionalização nas escolhas dos 

utentes, maior atenção quer às pessoas quer aos profissionais de saúde e maior 

articulação entre os três sectores (público, privado e social) (Sousa, 2009).  

Perspetivando a gestão da mudança, o Plano Nacional de Saúde (PNS) 2004-

2010, define a ação “Reorientar o Sistema de Saúde”, mencionando que os 

investimentos esperados no sistema de saúde deverão disponibilizar ao utente um 
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atendimento com qualidade, em tempo útil (garantindo assim uma melhoria no acesso), 

com efetividade, e com baixos custos.  

Desta forma, a mudança deve concentrar-se essencialmente na Reforma 

Hospitalar e na Reforma dos Cuidados de Saúde Primários, sendo que esta última 

engloba a reconfiguração dos Centros de Saúde, a abolição das Regiões e a 

reorganização das Administrações Regionais de Saúde, sendo particularmente 

importante a sua compreensão.  

 

3.2.1 Reforma dos Cuidados de Saúde Primários 

 

A Reforma dos Cuidados de Saúde Primários deve ser entendida como a mais 

extensa reforma que a Administração Pública tem em prática. Neste sentido imperam 

princípios como a racionalização quer das estruturas existentes, quer dos recursos, 

simplificação dos processos e melhoria no que se refere à qualidade. Assim, e como 

forma de reduzir as despesas e dinamizar estratégias regionais que vão ao encontro às 

necessidades da população, surgiu a oportunidade de agregar os recursos e as 

organizações de gestão, eliminando desta forma as concorrências estruturais (Sousa, 

2009).  

O aspeto essencial da Reforma dos Cuidados de Saúde Primários prende-se com 

o redesenho organizacional da estrutura administrativa, tanto regional como local, 

norteado para a desconcentração no que se refere à tomada de decisões, reforço dos 

meios de contratualização e implementação da gestão por objetivos.  

Neste domínio, os centros de saúde revestem-se de particular importância 

constituindo, desde a sua formação, a mais importante infra-estrutura referente aos 

cuidados de saúde primários. Estes abrangem toda a região nacional. Segundo Branco e 

Ramos (2001), a missão destas infra-estruturas tem sofrido várias alterações ao longo 

dos anos, sendo possível identificar, de acordo com os mesmos autores, três gerações de 

centros de saúde diferentes, quatro se considerarmos a reforma de 2007 e a introdução 

das Unidades de Saúde Familiar (USF).  
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3.2.1.1 Primeira geração 

 

O primeiro modelo surge em 1971, altura em que o sistema de saúde português 

era ainda bastante fragmentado, iniciando-se a criação e propagação do Serviço 

Nacional de Saúde (Sousa, 2009). Este modelo abarca variadas entidades cuja missão se 

direcionava para a prevenção da doença e para a promoção da saúde pública, sendo que, 

os cuidados curativos estavam ao cuidado dos postos clínicos dos Serviços Médico-

Sociais (SMS) das Caixas de Previdência.  

É nesta altura que surgem, fruto da preocupação de várias instituições 

relativamente à prevenção e à saúde pública, a primeira geração de centros de saúde, 

caracterizada pela proximidade às comunidades locais. Desta forma, os centros de saúde 

prestavam serviços como a “vacinação, vigilância de saúde da grávida e da criança, 

saúde escolar, atividades de autoridade sanitária, incluindo as relacionadas com o 

ambiente, cartões de sanidade, etc” (Branco & Ramos, 2001, p.6).  

Os centros de saúde ditos de primeira geração orientavam as suas ações para os 

chamados grupos de risco.  

De acordo com os autores, existiram, simultaneamente, duas formas de atuação 

diferentes:  

        - Uma atuação mais direcionada para a saúde comunitária, cujos objetivos se 

centravam na promoção da saúde e dinamização de programas no mesmo âmbito, dando 

ainda importância às questões da qualidade no que se refere aos processos;  

       - Uma atuação norteada para os cuidados imediatos, ou seja, de rápida resposta aos 

utentes, sendo as consultas, as visitas ao domicílio e os cuidados de enfermagem, 

exemplos dessa atuação.  

Apesar de parecerem dois estilos opostos, estas práticas mencionadas 

complementavam-se, servindo como resposta às necessidades e expectativas dos 

utentes. Nesta fase foi possível constatar que esta primeira geração se revelou um 

sucesso, na medida em que resultou na evolução de alguns indicadores como é o caso 

dos “indicadores de saúde materno-infantil e da incidência das doenças transmissíveis 

evitáveis por vacinação” (Branco & Ramos, 2001, p. 6).  
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3.2.1.2 Segunda geração  

 

Em 1983 surge o segundo modelo, resultante do aparecimento da nova carreira 

médica de clínica geral. Inicia-se a segunda geração de centros de saúde, tendo sido 

desenvolvidos os denominados centros de saúde integrados. Estes eram o resultado da 

junção dos centros de saúde, postos dos SMS e hospitais do concelho já existentes. 

Ainda incluindo as duas culturas organizacionais diferentes, mencionadas na primeira 

geração, a única alteração foi a introdução da carreira médica de clínica geral (Branco & 

Ramos, 2001). A união destas duas linhas de serviços levou à criação da Direcção-Geral 

dos Cuidados de Saúde Primários (Gomes & Dias, 1987). Apesar desta fusão ter 

conduzido a uma melhor racionalização no que se refere à prestação de cuidados e a 

uma maior otimização dos recursos, esta não conseguiu melhorar outros aspetos 

importantes dos elementos anteriores, de entre os quais Branco & Ramos (2001) 

destacam:  

- A maior acessibilidade quer a consultas, quer a visitas domiciliárias desenvolvidas 

pelos Serviços Médico-Sociais;  

        - A programação com objetivos de saúde, tendo por base a prevenção e a vigia de 

saúde que caracterizavam as práticas dos centros de saúde e que se revelavam de 

sucesso, refletindo-se na evolução de alguns indicadores importantes (Sakellarides, 

1979).  

Segundo Ramos (1994-1995), esta nova forma organizativa dos centros de 

saúde, apesar de ter permitido a afirmação da carreira médica de clínica geral, revelou-

se ineficaz relativamente às expectativas dos utentes e da própria comunidade. Este 

novo modelo refletiu o descontentamento e o cansaço de vários profissionais da saúde.  

 

3.2.1.3 Terceira geração  

 

O terceiro modelo de centros de saúde “atribuía personalidade jurídica, 

autonomia administrativa, técnica e financeira aos centros de saúde de maiores 

dimensões e a organização por equipas em unidades tecnicamente autónomas mas 

interligadas” (Campos & Simões, 2012, p.189). O exercício por pequenas equipas 

facultaria que, em conformidade com o legislador, as remunerações do pessoal 

pudessem ter em conta critérios específicos. Assim, e segundo os autores, o objetivo 

central seria permitir que “pequenos grupos de profissionais criassem novos modelos de 
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trabalho, com formas de retribuição mais justas, ligadas ao desempenho e à 

complexidade das situações cobertas e com a responsabilidade de responder 

personalizadamente à procura dos utentes inscritos” (Campos & Simões, 2012, p.189).  

Em 2003, surge o quarto modelo, com o intuito do desenvolvimento de uma rede 

de cuidados primários, com um conceito diferente de centro de saúde, sendo que o 

diretor não necessita de ser um médico, e contendo quatro unidades distintas: cuidados 

médicos; apoio à comunidade e de enfermagem; saúde pública; e gestão administrativa 

(Campos & Simões, 2012). No que concerne à gestão, esta poderia estar entregue a uma 

entidade privada através de um contrato de gestão. O mesmo era visível com os 

cuidados de saúde, uma vez que existia a possibilidade de se celebrarem contratos de 

prestação de serviços com outros profissionais e entidades de cariz privado, no que à 

prestação de cuidados de saúde primários diz respeito (Campos & Simões, 2012).  

 

3.2.1.4 Quarta geração  

 

Depois das eleições de 2005, surge o quinto modelo, “com a revogação do 

diploma de 2003, com a criação da Missão para os Cuidados de Saúde Primários, com o 

regulamento das Unidades de Saúde Familiar e, posteriormente, com o regime jurídico 

da organização e do funcionamento das USF” (Campos & Simões, 2012, p.190). No ano 

de 2008 é publicado o diploma que institui os Agrupamentos de Centros de Saúde 

(ACES), que se caracterizam por serviços com autonomia administrativa, incorporados 

por diversas unidades, que integram centros de saúde (Campos & Simões, 2012).  

De acordo com os autores, as USF são “estruturas elementares de prestação de 

cuidados de saúde a uma população determinada, constituídas por uma equipa 

multiprofissional, num quadro de contratualização interna, dotadas de autonomia 

organizativa, funcional e técnica e integradas em rede com outras unidades dos centros 

de saúde” (Campos & Simões, 2012, p.190). Estas recentes estruturas têm por missão a 

garantia de acesso dos utentes, a continuidade dos serviços, a globalidade, a efetividade, 

a eficiência e a qualidade dos serviços prestados no âmbito dos cuidados de saúde 

primários (Campos& Simões, 2012).  

O Regime Jurídico da Organização e Funcionamento das USF surge dois anos 

mais tarde, em 2007, com a publicação do Decreto-Lei nº298/2007, de 22 de agosto. 

Desta forma, as USF passam a conter “uma carteira básica de serviços ou compromisso 
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assistencial nuclear, garantindo a realização de atos de vigilância, promoção da saúde e 

prevenção da doença nas diversas fases da vida, cuidados em situação de doença aguda, 

acompanhamento clínico das situações de doença crónica, cuidados no domicílio e 

interligação e colaboração com outros serviços, setores e níveis de diferenciação” 

(Campos & Simões, 2012, p.190).  

O número de utentes, o número de profissionais por equipa e os horários 

disponibilizados podem variar de acordo com as características geográficas e 

demográficas e com as necessidades da população abrangida pela USF (Campos & 

Simões, 2012).  

As USF distanciam-se dos centros de saúde, na medida em se caracterizam pela 

“contratualização de um compromisso assistencial” e pela “autonomia organizativa, 

funcional e técnica” (Campos & Simões, 2012, p.191).  
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CAPÍTULO IV - “Acesso” – O que é? 

 

Entende-se por acesso o modo ou possibilidade de entrar num determinado local. 

Relaciona-se com o direito ou oportunidade de usar ou ver alguém (Pearsall, 2002). Ou 

seja, o acesso refere-se à oportunidade de usufruir de um bem ou serviço no tempo 

solicitado. Contudo, o que define um bom acesso é o contexto em que ocorre a situação.  

De acordo com Chapman et al (2004, p.374), “existe um bom acesso quando os 

doentes conseguem obter o serviço certo, na hora certa e no lugar certo”.  

O facto de existirem limitações no acesso pode refletir-se na qualidade dos cuidados. 

As populações que vivem em meios mais rurais estão mais privadas de certos cuidados 

de saúde, assim como das competências dos profissionais de saúde com mais 

qualificações, em relação às populações que vivem em meios mais citadinos.  

Desta forma, e para se conseguir melhorar o acesso aos cuidados de saúde, é 

necessário “ter em consideração os fatores sociais que influenciam o acesso” (Ministério 

da Saúde e Política Social de Espanha 2010, p.16).  

Contudo é necessário ter em conta os custos que, numa altura de contenção 

económica, podem dificultar esta melhoria (Chapman et al., 2004).  

Segundo Penchansky & Thomas (1981) o acesso é um conceito genérico que 

engloba um conjunto de dimensões mais ou menos singulares que refletem o 

ajustamento entre o utente e o sistema de saúde. As dimensões referidas pelos dois 

autores designam-se: capacidade, proximidade, adequabilidade, esforço financeiro e 

aceitabilidade.  

O facto que motivou Penchansky & Thomas (1981) a desenvolver um conceito mais 

específico de acesso deriva de, até ao momento, não existir nenhum conceito mais 

preciso.  

Também Guagliardo (2004) afirmou que se o acesso tiver em conta estádios e 

dimensões, será mais fácil a sua definição. Os dois estádios defendidos por Guagliardo 

(2004) são: condições para a prestação de serviços de saúde; e efetiva realização da 

prestação. Contudo, podem existir dificuldades na passagem de um estádio para o outro. 

Essas dificuldades são as dimensões de Penchansky & Thomas (1981) já referidas.  

Krieg et al. (2007), na sequência de um estudo acerca do acesso aos cuidados de 

saúde de mulheres idosas numa região do Canadá, afirmavam que as cinco dimensões 

permitiam explorar de forma mais abrangente a matéria relacionada com o acesso. Por 
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outro lado, Slack et al. (2002) destaca que estas cinco dimensões referidas têm um 

carácter económico e geográfico que se revela vantajoso.  

Todavia, McLaughlin & Wyszewianski (2002) referem que o que é necessário é que 

os investigadores consigam primeiramente identificar a correlação entre as diferentes 

dimensões do acesso, e depois, descobrir medidas adequadas para estas dimensões.  

De acordo com Krieg et al. (2007) é importante ter em consideração que alguns dos 

temas que influenciam uma determinada dimensão, podem também influenciar uma 

outra.  

Penchansky & Thomas (1981) afirmaram que as dimensões estão relacionadas. 

Como forma de exemplo mostram até que, a disponibilidade afeta necessariamente a 

adequabilidade e a aceitabilidade. Contudo, alguns autores, baseando-se em inquéritos 

realizados, reconhecem que, normalmente, as interpretações que os utentes fazem 

relativamente às dimensões são distintas, o que pressupõe que as dimensões são 

diferentes o suficiente para serem estudadas separadamente.  

 

4.1 Dimensões do acesso aos cuidados de saúde 

 

Como referido, Penchansky & Thomas (1981), defendem a existência de cinco 

dimensões do acesso que, de seguida, são clarificadas.  

 

4.1.1 Capacidade 

 

No Conselho Internacional de Enfermeiros (2011), um dos aspetos apontados 

como fator de dificuldade para garantir o acesso foi a incapacidade e a indisponibilidade 

de recursos, nomeadamente, infra-estruturas, profissionais, extensas listas de espera e a 

falta de alguns serviços.  

Assim sendo, a capacidade relaciona-se com a adequação entre a quantidade e o 

tipo de serviços e recursos disponíveis, e a quantidade e o tipo de necessidades dos 

pacientes. Assim, podem-se referir diversas variáveis, como por exemplo, oferta de 

profissionais, número de estabelecimentos e número de serviços especializados.  

Hartigan (2001) defendeu que a capacidade se relaciona com a existência dos 

cuidados que os pacientes necessitam. Assim, a localização foi um aspeto importante na 
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medida em que, em regiões com recursos escassos, os serviços serão, necessariamente, 

escassos, e os cuidados de saúde não serão suficientes.  

De acordo com Guagliardo (2004), a dimensão da capacidade reporta-se ao 

número de serviços que um utente pode escolher num dado local. O autor defende que a 

dimensão da capacidade deveria fundir-se com a dimensão da proximidade e, a junção 

das duas, passaria a designar-se de “acessibilidade espacial”.  

Outros autores, como é o caso de Bagheri et al. (2005 e 2006), consideram que a 

acessibilidade espacial, no que diz respeito aos cuidados de saúde primários, refere-se 

ao número de estabelecimentos prestadores de cuidados entre os quais as pessoas com 

mais necessidade podem optar.  

Em resumo, a capacidade é uma dimensão relativamente à qual o espaço se 

afigura como a característica principal, e relaciona-se com a adequação da oferta sendo, 

por isso, o número dos recursos humanos, a presença, a disposição e a suficiência 

elementos fundamentais na avaliação do acesso aos cuidados de saúde de acordo com a 

dimensão da capacidade.  

 

4.1.2 Proximidade 

 

Penchansky & Thomas (1981) definiram a proximidade como a relação entre o 

local onde se concentra a oferta e o local onde se concentram os utentes, tendo em 

consideração os transportes disponíveis, a duração de viagem, a distância e os gastos. 

Como já foi referido, os autores defendem que esta dimensão está relacionada com a 

dimensão da capacidade.  

Os autores demonstram que, especificamente a variável relativa ao tempo de 

viagem, pode ser um fator crucial na satisfação dos utentes. Significa isto que, os 

utentes que necessitam de mais tempo para fazer a viagem, ficam mais insatisfeitos no 

que a esta dimensão do acesso diz respeito.  

McLaughlin & Wyszewianski (2002) defendem que a proximidade está ligada 

com o acesso geográfico, ou seja, a proximidade é determinada pela facilidade do 

paciente em chegar ao estabelecimento que presta os cuidados.  

Por isso é que o fator da mobilidade e migração foi considerado, no Conselho 

Internacional de Enfermeiros (2011), uma das dificuldades relativas ao acesso. Isto 

porque, algumas populações caracterizam-se pela mobilidade, aspeto este que dificulta o 
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seu acesso a cuidados de saúde, principalmente devido a questões administrativas. Por 

exemplo, a exigência de uma morada a longo prazo para a inscrição numa unidade de 

saúde.  

Também Johansen et al. (1994) mencionaram a designação de “acessibilidade 

geográfica” aquando da sua referência a proximidade, indicando que a localização dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados desempenha um papel fundamental.  

Hartigam (2001) aponta que a proximidade tem em consideração a localização 

das populações e dos serviços, transportes e custos de oportunidade. O autor defende 

que esta dimensão já tinha sido indicada como uma dificuldade das populações rurais, 

uma vez que, estas necessitam de percorrer uma maior distância para chegarem aos 

estabelecimentos de saúde.  

Em jeito de resumo, a dimensão da proximidade possui, aliás como a dimensão 

da capacidade, uma característica espacial. A proximidade é vista por muitos autores 

como acessibilidade geográfica. Significa isto que é avaliada tendo em conta a 

localização dos cuidados de saúde e a facilidade dos pacientes em chegarem aos 

estabelecimentos prestadores de cuidados.  

Desta forma, a relação do espaço geográfico entre os profissionais e os utentes é 

o aspeto fundamental a ter em conta na dimensão da proximidade. Para além da 

distância, também as despesas de transporte, o tempo de viagem e a disponibilidade do 

utente, são fatores importantes na avaliação desta dimensão.  

 

4.1.3 Adequabilidade 

 

Os autores que definiram as cinco dimensões do acesso, Penchansky & Thomas 

(1981), consideram a adequabilidade como a relação entre a forma de organização dos 

recursos oferecidos para a receção dos utentes, e a disposição dos utentes se adaptarem a 

tais fatores, tendo em conta que a adequabilidade dos fatores pode ser percecionada de 

várias formas.  

Segundo os mesmos autores, a adequabilidade refere-se, mais concretamente, à 

marcação de consultas, ao tempo de espera no organismo prestador dos serviços, e ao 

atendimento telefónico. No caso particular do tempo de espera até à marcação da 

consulta, pode-se referir que o tempo de espera desde o dia da marcação até ao dia da 

consulta constitui um forte indicador de satisfação do utente, no que se refere à 
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adequabilidade. Assim, a satisfação é menor quando o utente necessita de esperar um 

período de tempo maior para a consulta. A mesma lógica é seguida quando se refere o 

tempo de espera no estabelecimento. Desta forma, quando o utente espera muito tempo 

para ser atendido pelo médico, significa que o estabelecimento não está a fornecer boas 

condições relativas à adequabilidade.  

McCaughrin & Howard (1996) indicam que a adequabilidade diz respeito à 

intenção das organizações em desenvolverem certas práticas que favoreçam o bom 

acesso aos cuidados de saúde pelos utentes. Os autores fazem alusão à flexibilidade dos 

horários de funcionamento dos organismos. Desta forma, conclui-se que, os 

estabelecimentos que facilitam o atendimento fora do horário normal permitem um 

atendimento mais especializado aos utentes.  

Contudo, é necessário garantir que os utentes tenham acesso a toda a informação 

relativa às práticas da organização. A informação insuficiente foi um dos entraves ao 

acesso mencionado no Conselho já referido. 

Hartigan (2001) refere que os recursos humanos conseguem ter um maior 

controlo sobre esta dimensão do acesso do que sobre as outras. Contudo, o autor 

também defende que a avaliação desta dimensão afeta, de forma positiva ou negativa, as 

outras dimensões existentes, tendo em conta a opinião que os utentes têm acerca da 

disponibilidade de resposta e do interesse das pessoas que trabalham nesses organismos 

relativamente àquilo que são as necessidades dos utentes.  

Assim sendo, e no que concerne à dimensão da adequabilidade, é necessário ter 

em conta a organização dos recursos oferecidos e a adaptação dos organismos às 

necessidades dos utentes. Desta forma, a marcação de consultas, o horário de 

funcionamento, o acesso, o atendimento por telefone e os serviços disponíveis ao 

cliente, são aspetos essenciais que necessitam de ser avaliados nesta dimensão. Deve-se 

considerar ainda os aspetos relativos ao tempo de espera para a marcação de consultas e 

ao atendimento no dia da consulta, bem como a disponibilidade de resposta por parte 

dos profissionais que laboram nesses estabelecimentos.  

 

4.1.4 Esforço financeiro 

 

Para Penchansky & Thomas (1981), o esforço financeiro é a relação entre os 

custos dos serviços fornecidos e o rendimento auferido pelos utentes. Os mesmos 
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autores afirmam que é necessário ter em consideração o entendimento que os utentes 

têm acerca do custo dos serviços prestados em relação ao custo total, bem como a 

informação que os utentes possuem acerca dos preços e das formas de pagamento 

disponíveis.  

Como referem os autores, os indicadores já referidos do tempo de viagem e do 

tempo de espera até ao atendimento são também fatores que influenciam o esforço 

financeiro.  

No Conselho Internacional de Enfermeiros (2011), ficou definido que o custo 

representa ainda um dos principais entraves a um acesso igualitário aos cuidados de 

saúde que afeta particularmente os cidadãos com mais carências económicas. O mesmo 

Conselho refere ainda que, o acesso aos cuidados de saúde está interligado com o 

estatuto de emprego, nomeadamente, com a dependência de seguros de saúde 

financiados pela entidade empregadora. Ora, a falta de emprego pode reduzir esse 

acesso.  

Todavia, no estudo desenvolvido por Johansen et al. (1994) pode-se observar 

que, relativamente à prestação de cuidados de saúde primários nos Estados Unidos da 

América (EUA), os centros de saúde podem assumir um papel preponderante, na 

medida em que, podem reduzir o esforço financeiro dos utentes através da garantia de 

acesso aos serviços de saúde necessários, até para aqueles que não têm possibilidades de 

pagar pelos serviços que beneficiaram.   

Desta forma, e tendo em conta a revisão bibliográfica realizada, pode-se afirmar 

que, a dimensão do esforço financeiro se baseia na relação entre os custos e as formas 

de pagamento disponíveis, e o rendimento dos utentes e a sua capacidade de pagamento. 

Para a avaliação desta dimensão pode-se considerar ainda a existência de seguros e 

outros subsistemas, que variam de acordo com as contrapartidas existentes.  

 

4.1.5 Aceitabilidade 

 

Penchansky & Thomas (1981) definiram a aceitabilidade como a relação entre as 

atitudes dos pacientes acerca das características dos profissionais que operam nos 

estabelecimentos de saúde e as reais características desses profissionais, bem como as 

atitudes destes últimos relativamente às características dos utentes.  
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Os autores mencionados indicam a idade, o sexo, a religião e a etnia como as 

principais características dos prestadores notadas pelos utentes quando se fala em 

aceitabilidade. Salientam ainda que, no caso dos prestadores em relação aos utentes, as 

mesmas características são mencionadas, sendo que lhes é adicionado ainda fatores 

financeiros relacionados com os utentes.  

De acordo com Penchansky & Thomas (1981), os profissionais podem não 

querer atender determinados utentes, ou então, através da adequabilidade, podem 

revelar-se mais ou menos disponíveis.  

Segundo Johansen et al. (1994), os organismos de saúde podem potenciar uma 

maior aceitabilidade dos serviços prestados através de avaliações realizadas junto das 

comunidades, de forma a perceber quais as necessidades de saúde prioritárias, assim 

como avaliar a satisfação dos utentes no que diz respeito aos serviços fornecidos.  

Também McCaughrin & Howard (1996) destacaram a aceitabilidade como a 

relação entre as atitudes dos utentes e as atitudes dos prestadores dos serviços de saúde. 

 Para além de, tanto utentes como prestadores, apontarem a raça, o sexo, a 

religião e a idade como fatores, os prestadores agem ainda de acordo com as 

possibilidades financeiras dos utentes, bem como de acordo com a relevância dos casos 

clínicos.  

Os autores referidos indicam a cultura e a língua entre utentes em minoria e 

prestadores como um entrave à aceitabilidade dos segundos relativamente aos primeiros. 

As diferenças linguísticas podem levar os utentes, por desconhecimento da língua 

oficial, a não procurarem os serviços de saúde quando precisam.  

Hartigan (2001) refere que a melhoria na dimensão da adequabilidade, pode 

aumentar a aceitabilidade dos serviços oferecidos. O autor menciona ainda que, 

melhorias também na dimensão do esforço financeiro e na proximidade,melhoram a 

aceitabilidade.  

Também no Conselho já mencionado, a língua e cultura foram apontados como 

dois entraves a considerar quando se refere ao acesso. Os cidadãos de diferentes idiomas 

têm mais dificuldade em aceder aos serviços de saúde. O facto de existirem algumas 

falhas relativamente a diferentes normas culturais, constitui uma barreira que dificulta 

que pessoas de outras culturas acedam a determinados cuidados de saúde.  

O mesmo Conselho também já tinha alertado para a sensibilidade e preparação 

do pessoal. As normas de ética profissional pressupõem que deva existir uma correta 

formação e gestão por parte dos profissionais envolvidos.  
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Também a discriminação foi um dos aspetos referidos pelo Conselho. 

Atualmente já existe uma certa preocupação por parte dos profissionais de saúde no 

sentido de colmatar determinadas situações de discriminação. Contudo, o Conselho 

refere que ainda existem situações de discriminação que se baseiam nos aspetos já 

referidos, nomeadamente, no género, raça, orientação sexual e na classe 

socioeconómica.  

Resumindo no que se refere à dimensão da aceitabilidade, pode-se afirmar que, 

esta dimensão se baseia na relação entre as atitudes dos utentes e as atitudes dos 

prestadores. Vários indicadores, como por exemplo, a raça, o sexo, a língua, e a religião, 

tanto de utentes como de profissionais, influenciam a avaliação da dimensão da 

aceitabilidade.  

 

Desta forma, tendo em consideração a revisão da literatura já efetuada, podemos 

realçar que o acesso aos serviços pode estar condicionado a vários fatores, de onde se 

destacam a incapacidade e a indisponibilidade, bem como o custo, entre outros. De 

referir ainda que, o acesso aos cuidados de saúde deve ser feito tendo em conta as suas 

diferentes dimensões enunciadas por Penchansky & Thomas (1981), a saber: 

capacidade, proximidade, adequabilidade, esforço financeiro e aceitabilidade.  

De seguida será analisado o acesso aos cuidados de saúde em Portugal. 

 

4.2 O papel do Estado para a promoção do acesso 

 

A principal inquietação dos cidadãos quando se fala no acesso aos cuidados de 

saúde prende-se com os custos que estes cuidados poderão acarretar e com o facto de o 

rendimento de cada família não ser o bastante para o pagamento de tais despesas quando 

estas surgirem. Daqui resultam, então, problemas de cariz económico.  

Devido à complexidade dos problemas no âmbito da saúde é necessária uma grande 

intervenção pública.  

Desta forma, e segundo Pita Barros (2013), a intervenção pública é necessária na 

medida em que existe incerteza quanto ao momento em que vai haver necessidade de 

recorrer aos serviços de saúde e ao custo monetário resultante de tais serviços.  

Torna-se, portanto, necessário perceber a importância do sector público neste sector, 

e porque é que o normal funcionamento do sector privado não é o suficiente.  



31 

Quando se comparam países é possível observar uma grande variedade de opções, 

contudo parece não existir uma única resposta universal quanto à melhor forma de 

organizar a proteção dos cidadãos (Pita Barros, 2013).  

Existem países que se baseiam num seguro privado, países com entidades próprias, 

que garantem uma proteção financeira mas não têm como missão o fornecimento de 

cuidados de saúde, e países que preferem um serviço nacional de saúde, em que para 

além de assegurar uma proteção financeira, assegura também a prestação de cuidados de 

saúde aos cidadãos, organizando tais serviços. Os sistemas mencionados têm um 

objetivo comum, isto é, garantir o acesso a cuidados de saúde em situações de 

incapacidade financeira (Pita Barros, 2013).  

A escolha por um dos dois modelos apresentados, depende da importância dada pela 

sociedade em vários aspetos. Um desses aspetos refere-se à intervenção pública. 

Existem países mais recetíveis à intervenção do Estado, e países menos recetíveis.  

Pita Barros (2013) destaca ainda outro aspeto, isto é, o facto da sociedade preferir 

que as contribuições para o fundo comum sejam realizadas tendo em conta o 

rendimento, em vez de serem apenas realizadas tendo em conta o risco (sendo que neste 

caso pagariam mais aqueles que apresentassem uma maior necessidade futura de 

cuidados). O autor aponta ainda as dificuldades que o seguro de saúde privado pode 

acarretar, nomeadamente para franjas da população mais vulneráveis, como é o caso dos 

idosos e dos doentes crónicos.  

A Constituição prevê universalidade no acesso a cuidados de saúde, 

independentemente da condição económica, remetendo assim, segundo o autor, para a 

ideia de seguro. Um seguro caracteriza-se pela agregação, num dado momento, de 

contribuições num fundo comum, sendo o valor dessas contribuições usado para pagar 

as despesas com os cuidados fornecidos a quem precisa.  

Desta forma, este processo prevê que quem não está doente financie os cuidados de 

quem não está saudável.  

O processo em questão pode ser realizado de diferentes formas. Através do sistema 

fiscal, em que através do pagamento de impostos se contribui para o chamado 

Orçamento de Estado (que funciona como um fundo), e que posteriormente é utilizado 

para pagar os cuidados prestados aos utentes, através do orçamento atribuído ao SNS.  

Um outro processo existente é o seguro privado de saúde. Os prémios de seguro 

pagos pelos cidadãos são usados para pagar os cuidados de quem está doente.  
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Independentemente do processo utilizado, a verdade é que, a existência de um seguro 

reduz, de acordo com Pita Barros (2013) a preocupação dos cidadãos em saber se, em 

caso de doença, terão rendimentos suficientes para acederem aos cuidados de saúde 

necessários. Isto porque, ao ser feito um pagamento inicial, está a transferir-se a 

responsabilidade de um futuro eventual pagamento para outra entidade.  

Contudo, a criação deste mecanismo acarreta também algumas dificuldades, que 

também estão patentes no seguro público e no seguro privado de saúde.  

A principal dificuldade está presente no comportamento do cidadão após “participar no 

mecanismo de seguro com o seu pagamento” (Pita Barros, 2013, p.20).  

Assim, um indivíduo que já fez as suas contribuições para o sistema de proteção, não irá 

suportar os custos da utilização dos cuidados de saúde no momento em que os procura e, 

por isso, pretenderá ter à sua disposição todo o tipo de serviços que possam contribuir 

para a melhoria do seu estado de saúde. Esta situação pode conduzir a uma utilização 

inadequada dos serviços existentes, uma vez que não se está a ter em consideração os 

custos dos cuidados prestados.  

O comportamento antes de se ficar doente também deve ser tido em conta. 

Existe uma menor preocupação em evitar determinadas doenças pelo simples facto de se 

saber que todas as despesas com os cuidados necessários serão pagas de forma solidária, 

com tratamentos eficazes e rápidos (Pita Barros, 2013).  

Desta forma, foi necessário o desenvolvimento de novos mecanismos que, não 

descurando a proteção em situações de doença, têm como objetivo conter o crescimento 

das despesas com a saúde.  

Um dos mecanismos mencionados pelo autor é a solicitação de uma contribuição 

no momento da utilização dos cuidadosbaixando-se assim o valor de seguro pago 

inicialmente. Esta medida levaria a uma maior reflexão aquando da utilização dos 

serviços, tanto no que respeita a custos como a benefícios. Desta forma, reduz-se a 

utilização desnecessária dos cuidados, e consequentemente, a despesa. 

Todavia, quanto maior forem as despesas suportadas pelo doente no momento da 

utilização dos cuidados, menor é a sua proteção financeira.  

Sendo assim, é necessário “criar um equilíbrio delicado entre, por um lado, o grau de 

proteção contra a incerteza do montante e o momento de necessidade de cuidados de 

saúde e seu custo, e, por outro lado, uma utilização adequada de cuidados de saúde” 

(Pita Barros, 2013, p.22).  
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Contudo, é necessário entender que na realidade existe um conjunto de 

pormenores importantes. Existem doenças muito graves, e outras nem tanto. Em 

algumas situações pode-se esperar pelo passar do tempo, optar por cuidados com 

melhores custos, e outras situações em que não existe outra alternativa. Existem pessoas 

com uma maior capacidade de suportar os custos no momento da utilização dos 

cuidados de saúde, mas existe também a preocupação em garantir que ninguém fique 

afastado de tais cuidados pela incapacidade de pagamento.  

No caso do SNS, tendo em conta o seu teor público e o facto das pessoas terem 

rendimentos diferentes, as contribuições são feitas tendo em consideração as receitas 

resultantes dos impostos, como é o caso do Imposto sobre o Rendimento das pessoas 

Singulares (IRS) e do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).   

O sistema de saúde holandês e suíço é baseado em sistemas de seguro de saúde 

privado. Nestes casos, as contribuições são calculadas através dos custos médios da 

sociedade, por regulação. Assim, nestes casos, uma maior utilização dos cuidados de 

saúde reflete-se numa maior contribuição dos cidadãos para pagar tais cuidados (Pita 

Barros, 2013).  

Como já foi referido, um dos mecanismos utilizados para reduzir o excesso de 

consumo de cuidados de saúde é um pagamento no momento de utilização, sendo 

exemplos as taxas moderadoras tanto nas consultas como nos serviços de urgência, e os 

co-pagamentos de medicamentos.  

Para além dos instrumentos mencionados, existem outras formas de reduzir as 

despesas do sistema de saúde.  

Alguns sistemas baseiam-se no princípio de que o primeiro contacto do doente 

com o serviço de saúde deve ser um médico de medicina geral e familiar, que depois de 

conhecer a situação determina se existe ou não a necessidade de recorrer a um médico 

especialista ou a meios mais avançados de diagnóstico. Desta forma consegue-se 

diminuir a despesa sem complicações para a saúde das pessoas (Pita Barros, 2013).  

 

4.2.1 Determinantes do acesso aos cuidados de saúde primários 

 

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) definiu, no seu “Estudo do Acesso aos 

Cuidados de Saúde Primários do SNS”, realizado em fevereiro de 2009, quatro 

elementos determinantes do acesso aos cuidados de saúde primários, a saber: i) Cartão 

de Utente do SNS e pagamento de taxas moderadoras; ii) Horário de atendimento; iii) 



34 

Liberdade de escolha do Centro de Saúde; e iv) Liberdade de escolha do médico de 

família.  

Segue-se a descrição pormenorizada de cada um dos determinantes já referidos.  

 

i) Cartão de Utente e pagamento das taxas moderadoras  

 

Para usufruir dos cuidados de saúde fornecidos pelos Centros de Saúde (CS) é 

necessária a apresentação do Cartão de Utente do SNS, documento esse que confirma a 

identidade do seu proprietário, conforme o disposto no nº1 do artigo 2º, bem como da 

alínea a) do nº1 do artigo 3 do Decreto – Lei nº198/95, de 29 de julho. De referir que, no 

cartão de utente consta, quando aplicável, o comprovativo da isenção das taxas 

moderadoras.  

De acordo com o artigo 1 nº1 alínea b) do Decreto – Lei nº173/2003, o 

fornecimento de serviços de saúde pelos CS depende do pagamento das chamadas taxas 

moderadoras, estando o seu valor fixado na Portaria nº1637/2007, de 31 de dezembro.  

As grávidas, crianças até aos 12 anos, reformados, trabalhadores por conta de 

outrem com um salário mensal abaixo ao salário mínimo nacional e doentes crónicos 

estão, conforme menciona o nº1 do artigo 2 do Decreto – Lei nº173/2003, de 1 de 

agosto, isentos do pagamento das taxas moderadoras, contudo necessitam de apresentar 

o comprovativo emitido pelos serviços competentes.  

De salientar ainda a alteração enunciada no Decreto – Lei nº79/2008, de 8 de 

maio que veio possibilitar aos utentes com idade igual ou superior a 65 anos o benefício 

de uma diminuição de 50% do pagamento das taxas moderadoras.  

 

ii) Horário de atendimento  

 

De acordo com o Despacho Normativo nº10/98, de 5 de fevereiro, os Centros de 

Saúde devem funcionar entre as 8 e as 20 horas nos dias úteis, sendo que, também 

podem funcionar todos os dias durante as 24 horas diárias tendo em conta as 

necessidades dos seus utentes ou características de ordem geográfica.   

A norma referida, que está presente no artigo 9 do Decreto – Lei nº157/99, de 10 

de maio, aponta ainda que deve ser garantido o direito de atendimento no respetivo dia e 

a marcação de consultas para a hora estabelecida, bem como a publicitação do horário 

de funcionamento no exterior e no interior do CS.  
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iii) Liberdade de escolha do Centro de Saúde  

 

A alínea a) do nº1 da Base XIV da Lei de Bases da Saúde prevê que todos os 

utentes têm total liberdade para escolher, dentro do sistema de saúde, os agentes 

prestadores de cuidados de saúde, tendo em conta os recursos disponíveis.  

Desta forma, e de acordo com o estabelecido nos nº3 e 4 do artigo 5 do Decreto 

– Lei nº157/99, de 10 de maio, que determina o Regime Jurídico dos Centros de Saúde, 

todos os utentes têm liberdade para se inscreverem num Centro de Saúde à sua escolha, 

contudo é concedida prioridade em casos de escassez de recursos, aos habitantes 

daquela zona geográfica, assim como a indicação do médico de família.  

Com o intuito de facilitar aos utentes uma maior proximidade aos serviços de 

saúde, o artigo 3 nº2 do Despacho Normativo nº97/83, de 22 de abril, veio conceder a 

possibilidade de cada Centro de Saúde beneficiar de extensões periféricas, localizadas 

em lugares da sua zona de influência. Confirma-se, desta forma, a necessidade dos 

serviços de saúde primários se localizarem perto das populações, aliás como foi depois 

reconhecido no nº1 da Base XIII da Lei de Bases da Saúde, através da Lei nº47/90, de 

24 de agosto.  

Apesar da reconhecida liberdade de escolha dos cuidados de saúde aos utentes, a 

verdade é que esta está sempre dependente dos recursos disponíveis, conforme o 

disposto na alínea a) do nº1 da Base XIV da Lei de Bases da Saúde.  

 

iv) Liberdade de escolha do médico de família  

 

A livre escolha do médico de família é um direito reservado ao utente e que está 

previsto na alínea a) do nº1 do artigo 13 do Despacho Normativo nº97/83, de 22 de 

abril. Também o nº4 do artigo 5 do Decreto – Lei nº157/99, de 10 de maio prevê que os 

utentes, no momento da sua inscrição num Centro de Saúde possam, por sua livre 

escolha, indicar um médico de família.  

O Guia do Utente do SNS assegura a possibilidade da alteração do médico de 

família sempre que, através de um pedido fundamentado dirigido ao Diretor do Centro 

de Saúde, o utente assim o deseje.  
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Assim como a liberdade de escolha do Centro de Saúde, também a liberdade de 

escolha de médico de família está dependente dos recursos disponíveis, como está 

estabelecido na alínea a) do nº1 da Base XIV da Lei de Bases da Saúde.  

 

4.3 Equidade e acesso à saúde 

 

Segundo a Constituição da República Portuguesa, todos os cidadãos têm o pleno 

direito à proteção da saúde e o dever, não só de a defender, como também de proceder à 

sua promoção. Desta forma, cabe ao Estado a tarefa de garantir que todos os cidadãos 

tenham acesso “aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação”, 

independentemente da sua situação económica. (Artigo 64º da CRP). O mesmo artigo 

assinala que o Estado deve também “garantir uma racional e eficiente cobertura de todo 

o país em recursos humanos e unidades de saúde”, assim como, “orientar a sua ação 

para a socialização dos custos dos cuidados médicos e medicamentosos” (Artigo 64º da 

CRP).  

A Constituição, noutros artigos, faz ainda referência ao acesso equitativo quer a 

bens quer a serviços promotores da saúde, de onde se destaca o alojamento apropriado, 

condições de saneamento básico, condições de segurança no trabalho e a educação.  

Segundo Furtado & Pereira (2010), se estas medidas forem tomadas 

conjuntamente com o previsto no artigo 64º, “parecem haver boas razões para 

interpretar o objetivo constitucional de equidade em saúde num sentido amplo” (Furtado 

& Pereira, 2010, pp. 9).  

A Lei do Serviço Nacional de Saúde de 1979 (Lei nº56/79) colocou o enfoque 

nos serviços de saúde públicos. Assim, os objetivos de equidade do Serviço Nacional de 

Saúde estão consagrados naquelas que são consideradas as suas próprias características, 

nomeadamente, universal (porque se destina a todos os cidadãos), geral (porque engloba 

a prevenção, o tratamento e a reabilitação), e tendencionalmente gratuito (uma vez que é 

financiado pelo Estado, com uma pequena comparticipação por parte dos utentes). O 

artigo 4º consagra que “o acesso ao SNS é garantido a todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição económica e social (Artigo 4º da Lei nº56/79).  

Segundo a Lei de Bases da Saúde, aprovada em 1990, o Serviço Nacional de 

Saúde deve “garantir a equidade no acesso dos utentes, com o objetivo de atenuar os 
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efeitos das desigualdades económicas, geográficas e quaisquer outras no acesso aos 

cuidados (Lei de Bases da Saúde, 1990).  

De acordo com Furtado & Pereira (2010), a Lei de Bases defende a existência de 

dois atributos relativamente aos quais não deve existir discriminação no acesso – a 

condição económica e o local de residência – considerando, ainda assim, que podem 

existir outras características que possam dificultar o acesso dos cidadãos. A mesma Lei 

de Bases, para além da defesa do princípio da igualdade no acesso, apela também à 

equidade no que se refere à distribuição de recursos e utilização de serviços. (Furtado & 

Pereira, 2010).  

De acordo com os mesmos autores, e apesar da equidade ter sido sempre um 

pilar fundamental na legislação portuguesa relativa à saúde, a preocupação com a sua 

concretização no passado tem sido escassa.  

A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2010) aquando da avaliação do Plano 

Nacional de Saúde que vigorou entre 2004 e 2010 evidenciou algumas lacunas. De 

acordo com o relatório realizado pela OMS, o PNS não prestou muita atenção à temática 

da equidade, principalmente no que se refere ao combate das desigualdades em saúde. 

Num outro documento
2
 destinado a avaliar o desempenho do sistema de saúde 

português, a OMS refere melhorias significativas no sistema de saúde português, 

contudo não deixou de referir também que ainda persistem diferenças consideráveis no 

estado de saúde da população portuguesa tendo em conta o género, a região geográfica e 

o nível socioeconómico (WHO, 2010). Desta forma, o relatório realizado deixa como 

desafio ao sistema de saúde português a diminuição das desigualdades verificadas e a 

adequação de resposta àquilo que são as expectativas da população portuguesa.  

Furtado & Pereira (2010) fazem ainda referência a outros documentos nacionais 

mais recentes, que fazem crer na retoma do tema da equidade e do acesso, colocando 

assim Portugal junto de outros países da Europa que dão bastante importância a esta 

temática.  

 

 

 

 

                                                      
2 Portugal – Health system performance assessment: 2010 
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4.4 O acesso aos cuidados de saúde em Portugal 

 

No dia 10 de novembro de 2007 foi realizada a Conferência Anual da Plataforma 

Saúde em Diálogo, cujo tema em debate se intitulava “Desigualdades em Saúde: Como 

as Superar?”.  

Da conferência realizada pode concluir-se que, Portugal, nos últimos anos, 

conseguiu uma evolução significativa, no que à redução da mortalidade e da mobilidade 

infantil diz respeito. A melhoria dos indicadores económicos e sócio – demográficos são 

fatores que fomentam esta evolução.  

Contudo, várias dificuldades do foro económico, social e de acesso aos serviços 

de saúde continuam por vencer. Desta forma, importa sublinhar o crescendo das 

“assimetrias entre o litoral e o interior, entre o urbano e o rural” (Conclusões da 

Conferência “Desigualdades em Saúde: Como as Superar?, 2007, p.7).  

Os serviços de saúde privados tendem a concentrar-se nas zonas mais 

desenvolvidas, o que fomenta o desenvolvimento de desigualdades.  

No que aos países da União Europeia (UE) diz respeito, Portugal é aquele onde a 

despesa com medicamentos mais tem crescido, estando até acima da média comunitária. 

Ora, esta é também uma componente onde se verifica uma certa desigualdade 

relativamente ao acesso, na medida em que, o regime de comparticipações não tem em 

conta o critério da equidade. Desta forma, “a situação de injustiça acontece sempre que 

um medicamento é comparticipado diferentemente em função da doença ou, pior ainda, 

do prescritor, e não do doente” (Conclusões da Conferência “Desigualdades em Saúde: 

Como as superar?, 2007, p.7).  

O facto de alguns medicamentos, por efeito da contenção económica, deixarem 

de ser comparticipados pelo Estado, e passarem a ser totalmente suportados 

economicamente pelos doentes é um fator que potencia a redução da qualidade de vida 

dos doentes com menores possibilidades económicas.  

O Serviço Nacional de Saúde tem como objetivos garantir a universalidade e a 

gratuitidade do sistema. Contudo, e devido ao crescimento das suas despesas e 

consequentemente à sua insustentabilidade, são cada vez mais os cidadãos que optam 

pela criação de seguros de saúde privados. Todavia, este tipo de seguros privados 

também contribuem para a criação de desigualdades no que ao seu acesso diz respeito. 

Isto porque, devido ao facto de implicar um certo risco para os operadores de seguros 
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privados, estes fixam cláusulas restritivas e bastante dispendiosas o que, à partida, 

condiciona logo a adesão por parte de alguns doentes.  

 

 

4.5 Resultados do “Estudo do Acesso aos Cuidados de Saúde Primários do 

SNS” 

 

Em fevereiro de 2009 foi publicado o “Estudo do Acesso aos Cuidados de Saúde 

Primários do SNS”, uma investigação desenvolvida pela Entidade Reguladora da Saúde.  

Este estudo baseou-se na implementação de um inquérito a 1 031 utentes de 101 

Centros de Saúde portugueses, entre 18 e 29 de fevereiro de 2008. Desta forma, o 

objetivo deste inquérito era perceber se existiam dificuldades no acesso aos cuidados de 

saúde primários em Portugal, identificando, através de uma análise regional, quais os 

concelhos mais suscetíveis à criação de desigualdades. 

Acerca da amostra é importante referir que a maioria dos utentes inquiridos era 

do sexo feminino (70%) e, no que se refere à frequência do Centro de Saúde, é de 

salientar o intervalo de 3 a 5 consultas por ano (35% dos inquiridos). Cerca de 95% dos 

utentes inquiridos afirmaram ter um médico de família atribuído pelo Centro de Saúde, 

sendo que 71% dos restantes 5% apontaram a falta de profissionais como o principal 

motivo para não terem um médico de família.  

Assim, as conclusões do estudo já referido foram agrupadas tendo em conta duas 

dimensões: a adequabilidade e a aceitabilidade.  

A adequabilidade comtempla a avaliação de vários parâmetros, entre os quais o 

horário de funcionamento das consultas. Tendo em conta os resultados brutos obtidos 

pode-se considerar que a opinião dos utentes acerca do horário de funcionamento do 

Centro de Saúde é positiva (34% consideram o horário “bom” e 50% “razoável”).  

Os inquiridos que têm um médico de família têm uma opinião mais favorável 

relativamente aos horários de funcionamento, em relação aos inquiridos sem médico (o 

somatório das respostas de “bom” e “razoável” nos que têm médico perfaz um total de 

84%, contra 71% dos que não têm). O mesmo acontece relativamente à frequência de 

consultas. Os utentes que têm mais consultas por ano fazem uma avaliação mais positiva 

dos horários, em comparação com aqueles que têm menos consultas. De salientar ainda 

a idade. Segundo os dados apurados os utentes mais novos (com idades compreendidas 

entre 15 e 24 anos) classificaram o horário de funcionamento como “Mau” ou “Pouco 
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Adequado” (20%), enquanto que apenas 10% dos utentes mais velhos (com mais de 65 

anos) deram a mesma resposta.  

Um outro parâmetro analisado foi o tempo de espera até ao atendimento. Dos 

resultados apurados concluiu-se que 32% dos inquiridos considera o tempo de espera 

“Pouco adequado” ou mesmo “Mau”, enquanto que 68% consideram “Bom” ou 

“Razoável”. Relativamente ao aspeto do tempo de espera até ao atendimento verifica-se 

o mesmo que em relação ao horário de funcionamento, ou seja, os mais novos (entre os 

15 aos 24 anos) classificam esse tempo de forma mais negativa (“Pouco adequado” ou 

“Mau”) 44%, ao passo que apenas 33% dos mais idosos (com mais de 65 anos) têm a 

mesma opinião.  

O tempo de espera da marcação até à consulta foi também alvo de avaliação. Das 

conclusões retiradas pode-se referir que 89% dos utentes consegue marcar uma consulta 

num período inferior a um mês. Contudo, é de referir que 11% dos inquiridos afirmaram 

esperar entre 1 a 6 meses por uma consulta.  

No que respeita à adequabilidade, foi também analisado o processo de marcação 

de consultas. Cerca de 85% dos utentes inquiridos referiram marcar as suas consultas de 

forma presencial, sendo que desses, 22% considera ter despendido mais de 15 minutos 

para marcar a consulta. Cerca de 14% dos utentes referiu que procede à marcação das 

suas consultas por telefone. No que se refere à duração do telefonema para a marcação 

da consulta, quase a totalidade dos inquiridos referiu 15 minutos ou menos.  

Assim, o aspeto mais positivo relativo à adequabilidade dos Centros de Saúde é 

o processo de marcação de consultas e, o mais negativo, é o tempo de espera desde o dia 

da marcação até ao dia da consulta.  

A segunda dimensão estudada refere-se à aceitabilidade. Neste campo, serão 

abordadas as questões acerca do conforto da sala de espera, a higiene das instalações e a 

utilização de consultas de recurso.  

Relativamente ao tópico do conforto da sala de espera, é de salientar o número 

de respostas positivas que perfazem um total de 88% (somatório das classificações de 

“Bom” – classificação máxima – e de “Razoável”). Um aspeto importante a referir é o 

de que, quando desagregados os resultados dos utentes sem e com médico de família, os 

resultados são baixos, apesar de positivos, para aqueles que não têm um médico fixo, 

em comparação com aqueles que têm.  

A higiene das instalações foi também um aspeto avaliado de forma positiva 

pelos respondentes. Cerca de 94% avaliaram a higiene do centro de saúde como “Bom” 
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(classificação máxima) e “Razoável”. Mais uma vez, e aquando da desagregação dos 

dados, pode-se constatar que, as avaliações de cariz mais negativo são dadas pelos 

utentes sem médico de família.  

O último tópico a abordar na dimensão da aceitabilidade, prende-se com as 

consultas de recurso. Assim, e de acordo com os dados fornecidos, pode-se constatar 

que, cerca de 28% dos inquiridos considera desconhecer a existência de consultas de 

recurso no seu centro de saúde. Tal conclusão remete para o facto de existir uma falta de 

informação do centro de saúde para os seus utentes.  

Em relação à frequência da utilização de consultas de recurso, observa-se que, 

cerca de 66% dos respondentes já recorreu, pelo menos uma vez, à consulta de recurso 

do centro de saúde. O principal motivo para essa procura, 77% das respostas, está 

relacionado com situações de urgência. Contudo, é também importante referir que, 14% 

apontaram como motivo para a utilização de consultas de recurso, o facto de este tipo de 

consultas ser mais fácil de conseguir, em relação às consultas marcadas com o médico 

de família.  

A análise regional utilizada no tratamento dos dados recolhidos foi a da Sub – 

Região de Saúde. Assim, e tendo em conta os parâmetros da adequabilidade e da 

aceitabilidade, foram retiradas diversas conclusões.  

Relativamente ao horário de funcionamento das consultas, e apesar de a 

avaliação ser positiva em todas as SRS, Castelo Branco e Faro, apresentaram uma 

avaliação mais positiva, ao passo que, Porto e Coimbra representam as SRS onde a 

avaliação dos utentes foi mais baixa.  

No que diz respeito ao tópico do tempo de espera até ao atendimento no dia da 

consulta, Faro, Portalegre e Castelo Branco, são as SRS onde as pontuações são mais 

elevadas, ou seja, onde a avaliação foi feita de forma mais positiva. Pelo contrário, 

Viana do Castelo, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal, são as SRS onde as pontuações 

são mais baixas.  

O aspeto do tempo de espera desde a marcação até à consulta foi 

tambémabordado. Assim, e em termos globais a avaliação foi positiva. Em termos 

regionais, é de salientar as SRS de Coimbra, Leiria, Viseu e Viana do Castelo, com os 

melhores resultados, enquanto que Portalegre, Porto e Bragança registaram resultados 

mais negativos, uma vez que obtiveram pontuações mais baixas.  
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Contudo, e quando em comparação com as clínicas privadas, os resultados 

passam a ser negativos. Isto significa que, os utentes entendem que nas clínicas privadas 

espera-se menos tempo em relação aos centros de saúde.  

No que concerne à marcação de consultas, quer presencialmente, quer por 

telefone, verifica-se que os resultados apresentam todos eles pontuações elevadas, o que 

indica que não existiram problemas a este nível. Todavia, é sempre possível a existência 

de alguma situação pontual nalguns centros de saúde.  

Em termos gerais, as SRS com uma avaliação mais positiva no que diz respeito à 

adequabilidade são: Faro, Braga, Coimbra, Portalegre, Beja e Castelo Branco. Pelo 

contrário, os resultados mais baixos registaram-se nas SRS de Vila Real, Bragança, 

Guarda, Lisboa, Évora e Setúbal.  

De acordo com a análise regional elaborada para a dimensão da aceitabilidade e, 

mais especificamente, para o tópico relativo ao conforto da sala de espera, conclui-se 

que a avaliação é positiva. Desta forma, destacam-se as SRS de Braga, Castelo Branco e 

Vila Real, com as pontuações mais altas, e as SRS de Bragança, Porto e Lisboa, com os 

resultados mais baixos.  

Em relação à higiene dos estabelecimentos, a avaliação também se revela 

positiva. Faro, Braga e Santarém são as SRS com resultados mais elevados. Neste 

aspeto, Viseu é a SRS com uma pontuação mais baixa.  

Em último lugar analisou-se a questão relativa às consultas de recurso. Apesar 

das pontuações das SRS serem positivas, destacam-se Faro, Braga, Castelo Branco e 

Bragança, com as pontuações mais elevadas, e Viseu, Coimbra e Viana do Castelo, com 

as pontuações mais baixas.  

Foi realizada ainda uma questão com o intuito de perceber se os utentes tinham 

conhecimento da existência de consultas de recurso. Através das respostas, salientam-se 

as SRS do Porto, Bragança e Braga, como aquelas que recolheram um maior número de 

respostas favoráveis, o que pressupõe a existência e divulgação de informação acerca 

das consultas de recurso para com os utentes. Por outro lado, Santarém Évora e 

Coimbra, são as SRS com resultados mais baixos.  

Globalmente, e tendo em conta a dimensão da aceitabilidade, pode-se referir 

como sendo as SRS com resultados mais elevados: Braga, Santarém, Faro, Castelo 

Branco, Bragança, Portalegre e Guarda. As SRS com pontuações mais baixas são: Viseu 

e Coimbra.  
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CAPÍTULO V – Estudo Empírico 

 

5.1 Introdução 

 

O objetivo deste projeto concentra-se no estudo das desigualdades no acesso aos 

serviços de saúde. Devido à enorme variedade e complexidade de serviços de saúde, 

iremos apenas debruçarmo-nos sobre o acesso aos cuidados de saúde primários. Desta 

forma, a finalidade deste trabalho consiste na identificação dos aspetos que condicionam 

o bom acesso aos cuidados por parte das populações. 

Após a realização da recolha, pesquisa e tratamento de toda a informação 

relevante acerca do assunto tratado, pretende-se agora, expor as opções metodológicas 

utilizadas nesta investigação.  

 

5.2 Opções Metodológicas 

 

O presente estudo empírico tem por base o método quantitativo.  

Este método é caracterizado como sendo um método positivista, isto é, a sua 

realidade é bastante objetiva e, desta forma, pode ser traduzida em números. Esta 

realidade pode tornar-se numa limitação do método quantitativo, desde logo porque 

existe uma grande dependência em números e medidas (Bento, 2012).  

A abordagem quantitativa proporciona uma abordagem mais focada, pontual e 

estruturada. Esta abordagem concentra uma força demonstrativa. Relativamente às 

técnicas de análise, estas caracterizam-se por serem dedutivas, ou seja, partem do geral 

para o particular, estando orientadas para os resultados, que são generalizáveis (Tanaka 

& Melo, 2001). 

O método quantitativo é usado em situações onde se pretende avaliar os 

resultados que podem ser representados por números, taxas e proporções. É utilizado 

ainda para conhecer a eficiência de um determinado programa, bem como responder a 

questões referentes a quanto. A abordagem quantitativa permite avaliar atividades com 

objetivos bem específicos. Esta pode ainda ser usada quando o objetivo da investigação 

se prende com o estabelecimento de relações significantes entre variáveis (Tanaka & 

Melo, 2001).  

Convém sublinhar que a abordagem quantitativa não deve ser tomada como uma 

verdade absoluta. Apesar dos seus resultados serem expressos numericamente, as 
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conclusões obtidas não estão isentas das perceções do mundo e dos valores do 

investigador. É, por isso, importante ser rigoroso na realização da avaliação e clarificar 

sempre quais os elementos que foram adotados, ou seja, a abordagem, as técnicas e os 

instrumentos, que permitiram chegar a determinadas conclusões (Tanaka & Melo, 

2001).  

Até aos anos 70, o método quantitativo era predominante. Contudo, atualmente 

já é possível termos acesso a estudos com ambas as abordagens, isto é, quantitativa e 

qualitativa.  

Como já foi referido, para a realização da investigação deste trabalho a principal 

abordagem escolhida foi a abordagem quantitativa. Dentro desta abordagem, definimos 

como principal técnica a usar a recolha de dados preexistentes, isto é, dados secundários 

provenientes de bases de dados. Neste caso concreto, a principal fonte de recolha de 

dados é a Administração Central do Sistema de Saúde.  

 

5.2.1 Recolha de dados preexistentes: dados secundários 

 

Este método é usado em situações cujo objetivo se prende com a análise de 

fenómenos macrossociais, demográficos, socio-económicos, entre outros (Quivy & 

Campenhoudt, 1998).  

Segundo os autores, o recurso a dados secundários, para além de evitar custos de 

tempo e dinheiro, evita que se recorra, de forma abusiva, às sondagens e aos inquéritos 

por questionário.  

Por outro lado, este método também apresenta alguns limites. O acesso aos 

documentos pode nem sempre ser possível, assim como a divulgação das informações, 

devido, por exemplo, a questões de confidencialidade.  

Existem, habitualmente, métodos complementares à recolha de dados 

preexistentes. De acordo com os autores mencionados, “os dados estatísticos recolhidos 

são normalmente objeto de uma análise estatística” (Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 

204).  
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5.2.2 A análise estatística dos dados: comparação de médias e análise de 

correlação 

 

A análise estatística dos dados é adequada em qualquer investigação que esteja 

direcionada para o “estudo das correlações entre fenómenos suscetíveis de serem 

exprimidos por variáveis quantitativas”. Estes métodos “estão geralmente muito bem 

adequados a investigações conduzidas numa perspectiva de análise causal”, não sendo, 

contudo, exclusivo das mesmas (Quivy & Campenhoudt, 1998, p.224).  

 

5.2.2.1 Teste t para a média de uma amostra 

 

De forma a percecionar se existe alguma semelhança entre as regiões e a 

realidade nacional, foram realizados testes t para as seguintes variáveis de cada ARS: 

número de consultas por 1000 habitantes; número de médicos por 1000 habitantes; 

número de enfermeiros por 1000 habitantes; e número de pessoal técnico por 1000 

habitantes.  

O teste t implementado refere-se à média e tem como objetivo comparar a média 

de uma determinada amostra com a média hipotética de uma população. O teste t 

apresenta os resultados estatísticos da amostra que está a ser analisada, estabelecendo 

um intervalo de confiança ( ̅    ) (Ferreira, 1999).  

O teste de hipótese utilizado é:  

 

H0:  ̅        H1: ̅       
 

< => 

 

H0:  ̅                                              H1:   ̅         
 

 

 

E a estatística de testes é t=  

 
 ̅   
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5.2.2.2 Correlação de Pearson 

 

O teste de correlação de Pearson foi também um dos instrumentos utilizados 

para a realização desta investigação.  

A análise de correlações revela a relação entre duas variáveis lineares, sendo que 

os seus valores variam sempre entre +1 e -1. O sinal é indicador da direção, isto é, 

positiva ou negativa, e o valor da variável revela a força da correlação.  

Assim, e relativamente à interpretação dos resultados obtidos, podemos dizer que:  

r= 1 indica uma correlação perfeita positiva entre as duas variáveis.  

r= -1 indica uma correlação negativa perfeita entre as duas variáveis –Significa 

isto que, se uma aumenta, a outra sempre diminui.  

r= 0 indica que as duas variáveis não dependem linearmente uma da outra.  
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CAPÍTULO VI – Análise e Interpretação de Resultados 

 

6.1 O acesso na dimensão capacidade 

 

O objetivo principal desta investigação concentra-se na identificação de 

possíveis desigualdades no acesso aos cuidados de saúde primários, bem como na 

identificação das regiões onde tais desigualdes se possam verificar.   

Para a realização da base empírica foram usados indicadores recolhidos pela 

Administração Central do Sistema de Saúde. Assim, serão tidos em linha de conta onze 

anos de análise, ou seja, o período compreendido entre 2000 e 2010 e informação 

relativa ao Continente e às Administrações Regionais de Saúde: Norte, Centro, Lisboa e 

Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. Desta forma, pretende-se perceber a influência, ou 

não, de um conjunto de indicadores para o acesso aos cuidados de saúde primários.  

Os indicadores utilizados são:  

 Número total de Centros de Saúde (no Continente e por ARS);  

 Número total de consultas médicas (no Continente e por ARS);  

 Número total de enfermeiros (no Continente e por ARS): especialistas, não 

especialistas, outro pessoal de enfermagem, total);  

 Número total de médicos (no Continente e por ARS): especialistas, não 

especialistas, total);  

 Número total de outro pessoal técnico (no Continente e por ARS): pessoal 

técnico, outro pessoal técnico superior, outro pessoal, total).  

 

Tendo em consideração as variáveis em análise, estudar-se-á a capacidade 

enquanto dimensão do acesso.  

De destacar ainda que todos os indicadores utilizados são de cariz quantitativo.  

 

6.2 Evolução das variáveis 

 

Para uma melhor compreensão e análise das variáveis em uso, segue-se uma 

apresentação das mesmas, bem como a sua análise descritiva e respetiva evolução ao 

longo do período compreendido entre 2000 e 2010.  
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As tabelas e gráficos que se apresentam de seguida são de elaboração própria 

com base nos dados cedidos pela ACSS, 2014.  

6.2.1 Número total de Centros de Saúde (no Continente e por ARS) 

 

A proximidade a um Centro de Saúde é um fator crucial para um bom acesso aos 

cuidados de saúde, tendo em conta que estas unidades representam o primeiro contacto 

dos utentes com os serviços de saúde.  

A tabela que se segue apresenta o número total de centros de saúde no 

Continente e nas Administrações Regionais de Saúde do Norte, Centro, Lisboa e Vale 

do Tejo, Alentejo e Algarve, entre os anos de 2000 e de 2007.  

 

Tabela 4. Número total de centros de saúde por Sub-Região de Saúde (2000-2007
3
) 

 

                                                      
3
 Apenas existem dados até 2007, uma vez que, a partir deste ano as Sub-Regiões de Saúde foram 

extintas.  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Continente 361 363 362 363 347 347 347 346 

ARS Norte  106 106 106 107 91 91 91 90 

SRS – Braga 19 19 19 19 15 15 15 15 

SRS - Bragança 12 12 12 12 12 12 12 12 

SRS – Porto 46 46 46 47 36 36 36 35 

SRS - Viana do Castelo 13 13 13 13 12 12 12 12 

SRS - Vila Real 16 16 16 16 16 16 16 16 

ARS Centro 109 110 109 109 109 109 109 109 

SRS –Aveiro 20 20 19 19 19 19 19 19 

SRS - Castelo Branco 11 11 11 11 11 11 11 11 

SRS - Coimbra 22 22 22 22 22 22 22 22 

SRS - Guarda 14 14 14 14 14 14 14 14 

SRS – Leiria 17 17 17 17 17 17 17 17 

SRS – Viseu 25 26 26 26 26 26 26 26 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 86 87 87 87 87 87 87 87 

SRS – Lisboa 45 45 45 45 45 45 45 45 

SRS - Santarém 22 22 22 22 22 22 22 22 

SRS - Setúbal  19 20 20 20 20 20 20 20 

ARS Alentejo 44 44 44 44 44 44 44 44 

SRS – Beja 14 14 14 14 14 14 14 14 

SRS – Évora 14 14 14 14 14 14 14 14 

SRS - Portalegre 16 16 16 16 16 16 16 16 

ARS Algarve 16 16 16 16 16 16 16 16 

SRS – Faro 16 16 16 16 16 16 16 16 
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A tabela 4 representa o número de centros de saúde por Sub-Região de Saúde 

(SRS) entre os anos de 2000 e de 2007.  

No que se refere à ARS Norte, constituída por cinco SRS, destacam-se o Porto, 

Braga e Vila Real como as SRS com um maior número de centros de saúde no período 

referido.  

Segue-se a ARS Centro que contempla seis SRS. De referir as SRS onde se 

verifica um maior número de centros de saúde, Viseu, Coimbra e Aveiro.  

A ARS Lisboa e Vale do Tejo é constituída por três SRS, sendo que Lisboa e 

Santarém são as SRS que apresentam um maior número de centros de saúde.  

De referir também a ARS Alentejo, com três SRS, onde se destaca Portalegre 

onde o número de centros de saúde é maior. Importa referir que, na SRS Portalegre, 

assim como na SRS Beja e na SRS Évora, o número de centros de saúde permanece 

constante ao longo dos anos em análise.  

Por último é apresentada a ARS Algarve constituída apenas pela SRS Faro que, 

ao passo das SRS da ARS Alentejo, apresenta um número de centros de saúde 

inalterável entre 2000 e 2007.  

De seguida, é realizada uma análise da evolução do número de centros de saúde 

por ARS no período compreendido entre 2000 e 2010.  

 

Gráfico 1. Número de centros de saúde por ARS (2000-2010) 

 

 

O gráfico 1 apresenta o número de centros de saúde por Administração Regional 

de Saúde entre 2000 e 2010.  
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Como é possível observar, durante os primeiros quatro anos de análise (2000 a 

2003), o número total das unidades referidas pouco variou. Ainda assim, a ARS Centro 

é aquela que apresenta um maior valor no período mencionado (situando-se entre os 109 

e 110 centros de saúde), seguindo-se a ARS Norte, com 106 CS nos três primeiros anos 

e 107 em 2003. De seguida surge a ARS Lisboa e Vale do Tejo com um comportamento 

semelhante às ARS já mencionadas, isto é, 86 CS no primeiro ano e 87 nos três anos 

seguintes. As ARS Alentejo e Algarve permanecem constantes durante o período 

enunciado, 44 e 16 CS, respetivamente.  

Importa referir a quebra do número de centros de saúde na ARS Norte entre os 

anos de 2004 (91 CS) e de 2007 (91 CS), enquanto que nas restantes os valores 

permanecem inalterados.  

Ainda assim, de 2007 a 2008 o valor da variável em questão subiu 

favoravelmente na ARS Norte (de 90 para 108), apesar de, na ARS Centro este valor ter 

diminuído (de 109 para 86). Também na ARS Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo o 

número de centros de saúde aumentou ligeiramente (de 87 para 89 na primeira ARS 

referida e de 44 para 47 na segunda). Na ARS Algarve o número de centros de saúde 

permanece constante, assim como em todo o período de análise.  

De destacar ainda uma pequena diminuição do indicador nos dois últimos anos 

apresentados, na ARS Norte, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, enquanto que na ARS 

Centro e Algarve o valor se mantem.  

De referir que, o facto das ARS Alentejo e Algarve apresentarem valores mais 

baixos, relativamente às restantes ARS pode estar relacionado com o menor número de 

Sub-Regiões de Saúde, sendo que a primeira apresenta três SRS e a segunda apenas 

uma.  

Segue-se a evolução do número de centros de saúde em Portugal Continental no 

mesmo período, isto é, de 2000 a 2010.  
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Gráfico 2. Evolução do número de centros de saúde em Portugal Continental (2000-

2010) 

 

 

O gráfico 2 apresenta a evolução do número de centros de saúde em Portugal 

Continental entre os anos de 2000 e de 2010.  

No ano de 2000 o número de centros de saúde no Continente situava-se nos 361, 

menos dois que no ano seguinte (2001), cujo total perfazia 363 CS. Em 2002 o valor 

deste indicador sofreu um decréscimo (menos um centro de saúde), recuperando no ano 

de 2003. Contudo, a maior queda verificou-se no ano de 2004, onde o número de CS 

baixou para 347, isto é, menos dezasseis centros de saúde em relação ao ano anterior. 

Todavia, no período compreendido entre 2004 e 2006, o total da variável analisada 

permaneceu inalterado, sofrendo apenas uma redução de um CS em 2007, mantendo-se 

o mesmo valor em 2008. Ainda assim, em 2009 verificou-se a redução de mais uma 

unidade (perfazendo um total de 345). No ano seguinte (2010), a tendência decrescente 

manteve-se, com a redução de mais duas unidades, resultando assim num total de 343 

centros de saúde.  

 

6.2.2 Número total de consultas médicas (no Continente e por ARS) 

 

O número de consultas médicas realizadas é um indicador preponderante para 

medir o acesso aos serviços de saúde, neste caso, aos cuidados de saúde primários.  

Segue-se desta forma, a análise descritiva referente ao número total de atos 

médicos realizados entre 2000 e 2010 no Continente.  
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Tabela 5. Análise descritiva do número total de consultas médicas – Continente 

 

Os dados estatísticos apresentados reportam-se a onze dados, referentes aos onze 

anos em análise. A média de consultas entre 2000 e 2011 no continente situa-se nas 

28 156 907, 09.  

Ao longo destes anos, o número mais baixo de atos médicos efetuados foi de 

26 734 328 consultas, sendo 31 138 298 o valor mais alto registado.  

Apresenta-se, de seguida, gráficos representativos da evolução do número de 

consultas médicas realizadas no período já referido, a nível continental nas ARS Norte, 

Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. Esta será, portanto, uma análise 

continental.  

 

Gráfico 3. Número total de consultas médicas no Continente (2000-2010) 
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O gráfico 3 representa o número total de consultas médicas realizadas nas ARS 

do Continente no período compreendido entre 2000 e 2010.  

Tendo em conta o gráfico, é de referir a constante oscilação dos valores ao longo 

dos onze anos em análise. Assim, verifica-se, de 2000 a 2002 um aumento do número de 

consultas médicas realizadas em Portugal continental (26 734 328 em 2000, para 

28 292 391 em 2002). No ano de 2003 regista-se um decréscimo em relação ao ano 

anterior, cerca de menos 200 000 consultas médicas. 

No entanto, a partir de 2003 e até ao ano de 2008 a tendência é crescente, 

verificando-se em 2008 o pico máximo de consultas realizadas, tendo em conta o 

período em análise. Assim, no ano referido realizaram-se mais de 31 milhões de 

consultas, cerca de mais de 2 milhões de consultas em relação ao ano anterior (2007). 

Ainda assim, é no ano seguinte (2009) que se verifica a maior quebra no número de 

consultas médicas realizadas. Se em 2008 o seu valor era de 31 138 298, em 2009 o 

mesmo cai para 27 148 280, registando assim uma queda superior a 3 milhões de 

consultas médicas. Todavia, no ano seguinte, volta-se a registar um aumento, contudo, 

pouco significativo, cerca de 27 352 308 consultas realizadas.   

De seguida são apresentados os dados relativos ao número de consultas médicas 

realizadas no mesmo período em análise, contudo, separadamente para as 

Administrações Regionais de Saúde do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e 

Algarve.  

 

Gráfico 4. Número total de consultas médicas na ARS Norte (2000-2010) 
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O gráfico 4 apresenta os dados relativos ao número de consultas médicas 

realizadas na ARS Norte no período entre 2000 e 2010.  

Ao longo dos primeiros oito anos em análise os dados permanecem praticamente 

constantes, variando entre os 8 milhões e os 9,5 milhões de consultas, 

aproximadamente. Contudo, de 2007 para 2008 o seu valor cresceu aproximadamente 

mais 2 milhões, à semelhança do que aconteceu no panorama continental.  

Porém, o valor total de consultas médicas realizadas na ARS Norte volta a 

diminuir no ano seguinte. Em 2008 foram realizadas cerca de 11 440 275 consultas e em 

2009 foram registadas cerca de 9 034 621. Em 2010 o número total de consultas volta a 

diminuir, registando-se assim nesse ano cerca de 8 610 328 consultas médicas.  

 

Gráfico 5. Número total de consultas médicas na ARS Centro (2000-2010) 

 

 

O gráfico 5 apresenta os valores relativos ao número total de consultas médicas 

realizadas na ARS Centro entre os anos de 2000 e de 2010.  

Durante os três primeiros anos em análise o número de consultas aumentou 

ligeiramente, registando assim um crescimento de aproximadamente 570 mil consultas. 

No entanto, no ano de 2003 este valor sofre um decréscimo que ronda as 99 297 

consultas. Porém, nos anos seguintes, e até 2007, o número de atos médicos volta a 

crescer, verificando-se no último ano referido 7 933 420 consultas realizadas. Este é, de 

resto, o número máximo de consultas efetuadas na ARS Centro.  

Ao contrário do que acontece no panorama continental e na ARS Norte, 2008 

foi, para a ARS Centro, um ano de recessão no que se refere ao número de atos médicos 

consumados, 6 508 020 no total, menos 1 425 400 consultas que o ano anterior. A 

tendência segue-se no ano seguinte, com uma quebra de aproximadamente 1 500 000 
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consultas. Ainda assim, o valor total deste indicador volta a subir em 2010, registando 

desta forma 6 136 304 consultas realizadas.  

 

Gráfico 6. Número total de consultas médicas na ARS Lisboa e Vale do Tejo (2000-

2010) 

 

 

O gráfico 6 representa o número total de consultas médicas efetuadas na ARS 

Lisboa e Vale do Tejo no período compreendido entre 2000 e 20010.  

À semelhança do que acontece nos casos já mencionados acima, durante os três 

primeiros anos de análise, a tendência do número de atos médicos realizados é crescente 

(9 270 425 em 2000 para 9 494 342 em 2002). Desta forma, a partir do ano de 2002, 

começa um período de recessão, que aumenta gradualmente de ano para ano, e até 2006. 

Assim, se no ano de 2003 o indicador em análise se situava nas 9 240 560 consultas 

efetuadas, no ano de 2006 o seu valor ronda as 8 991 936 consultas, registando assim 

uma quebra de 248 624 atos médicos.  

Todavia, de 2006 até 2008 regista-se um aumento do valor do indicador, sendo 

que, 2008 é o ano que assinala o maior crescimento tendo em conta os onze anos em 

análise, 10 210 427 consultas realizadas, mais de 1 milhão de consultas em relação ano 

anterior (2007). Recorde-se que o mesmo se sucedeu no continente e na ARS Norte.  

Contudo, nos dois anos seguintes a tendência inverte-se e o número de atos 

médicos diminui, sendo que a maior queda se verifica no ano de 2010, 9 328 403 no 

total, cerca de menos 766 mil consultas.  
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Gráfico 7. Número total de consultas médicas na ARS Alentejo 

 

 

O gráfico 7 apresenta os dados relativos ao número total de consultas médicas 

realizadas na ARS Alentejo entre o ano de 2000 e o ano de 2010.  

Através da análise do gráfico pode-se constatar que, durante os primeiros quatro 

anos o número total do indicador se manteve praticamente constante (1 502 147 em 

2000 para 1 447 442 em 2003). De 2003 até 2005 o seu valor diminui, sendo que, em 

2006 o mesmo volta a subir, ainda que ligeiramente, registando assim um total de 

1 402 548 de consultas realizadas. A partir deste ano, e até 2008 a tendência mantém-se 

crescente. O ano de 2008, a par do que acontece no continente, na ARS Norte e na ARS 

Lisboa e Vale do Tejo, é o ano que regista o maior crescimento do número de atos 

médicos, assinalando assim 1 965 758 consultas, mais 476 708 do que no ano anterior 

(2007).  

Contudo, 2009 representa um ano de decréscimo ainda que pouco acentuado. 

Ainda assim, o valor do indicador em análise volta a subir em 2010, verificando-se, 

desta forma, 1 986 396 consultas consumadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

Gráfico 8. Número total de consultas na ARS Algarve (2000-2010) 

 

 

O gráfico 8 representa o número total de consultas médicas realizadas na ARS 

Algarve entre os anos de 2000 e de 2010.  

Tendo em conta o gráfico pode-se verificar que, no ano de 2000 o número total 

de consultas médicas realizadas se situava nas 787 436. Nos dois anos seguintes, este 

valor aumentou ligeiramente, registando-se em 2002 cerca de 872 734 atos médicos.  

 Porém, a partir de 2003 (inclusive) até ao final do período em análise, o número 

de consultas realizadas tende a aumentar gradualmente. De salientar 2010 como sendo o 

ano que apresenta um maior número total de consultas, 1 290 877, mais 186 507 

consultas do que no ano anterior.  

 

6.2.3 Número total de enfermeiros (no Continente e por ARS) 

 

A oferta de profissionais constitui uma das variáveis representativa da dimensão 

da capacidade. Assim, de seguida, são apresentados os resultados do número de 

enfermeiros entre 2000 e 2010, bem como uma análise da evolução do indicador 

referido no Continente, ARS Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. 

Os dados estão agrupados por categorias: especialistas, não especialistas, outro pessoal 

de enfermagem e total.  

Desta forma, segue-se a apresentação estatística dos resultados obtidos para o 

período referido.  
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Tabela 6. Análise descitiva do número total de enfermeiros – Continente 

 

 

A tabela acima apresenta os valores estatísticos referentes ao número de 

enfermeiros no Continente.  

Tendo em conta os onze anos em análise podemos referir que a média de 

profissionais de enfermagem se situa nos 7066, 36, sendo que, 6726 foi o valor mínimo 

obtido, e 7666 o máximo de profissionais num determinado ano.  

Segue-se a análise da evolução do número de enfermeiros no Continente.  

 

Gráfico 9. Número total de enfermeiros no Continente (2000-2010) 

 

 

O gráfico 9 apresenta o número total de enfermeiros no Continente entre os anos 

de 2000 e de 2010. O gráfico está representado por quatro categorias: total, outro 

pessoal de enfermagem, especialistas e não especialistas.  



59 

Evidenciando o total de profissionais desta área podemos referir que, no 

primeiro ano de análise (2000) o seu total era de 6726. Assim, e reportando-nos para o 

ano seguinte é de referir o ligeiro aumento do indicador, cerca de 124 enfermeiros em 

2001.  

Contudo, em 2002 regista-se um pequeno decréscimo (menos 77 profissionais) 

perfazendo um total de 6773. Ainda assim, a partir deste período e até ao ano de 2008 

verifica-se uma tendência crescente da variável em questão, sendo que o último ano 

referido apresenta um total de 7666 profissionais, representando assim o maior número 

do tempo em análise.  

Todavia, os dois últimos anos da linha de tempo (2009 e 2010) são 

representativos de um decréscimo, apresentando 7209 enfermeiros em 2009 e 7147 em 

2010.  

No que se refere ao número de enfermeiros não especialistas, o seu valor 

aumentou ao longo dos anos, contrariamente ao que aconteceu com o número de 

enfermeiros especialistas, cujo número diminuiu consideravelmente ao longo dos 

tempos. A mesma tendência decrescente foi seguida por aqueles que são considerados 

outro pessoal de enfermagem.  

O gráfico seguinte apresenta os resultados referentes ao número de enfermeiros 

por ARS. 

 

Gráfico 10. Número total de enfermeiros por ARS (2000-2010) 

 

 

O gráfico 10 é representativo do número total de enfermeiros nas ARS Norte, 

Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, entre 2000 e 2010.  
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Conforme se pode verificar no gráfico, as ARS Norte e Lisboa e Vale do Tejo 

são aquelas que apresentam um maior número de profissionais.  

Relativamente à ARS Norte é de destacar o período compreendido entre 2008 e 

2010 como sendo a altura em que se regista um maior valor do indicador (2926 em 

2008, 2793 em 2009 e 2880 em 2010).  

De referir também o período de 2006 a 2008 na ARS Lisboa e Vale do Tejo. É 

nesta altura que se verificam os valores mais altos (2210 em 2006, 2230 em 2007 e 2233 

em 2008).  

O número total de enfermeiros nas três restantes ARS permanecem praticamente 

constantes, registando-se apenas algumas oscilações pouco significativas, à exceção do 

período compreendido entre 2007 e 2010 na ARS Centro onde se verifica uma quebra 

mais significativa.   

 

6.2.4 Número total de médicos (no Continente e por ARS) 

 

À semelhança do indicador analisado anteriormente, também o número total de 

médicos é característico da dimensão da capacidade. Desta forma, será analisado de 

seguida os resultados estatísticos resultantes dos dados obtidos, bem como a evolução 

do indicador entre os anos de 2000 e de 2010. A análise irá basear-se no panorama 

Continental e nas ARS Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.  

Os dados estão agrupados por: especialistas, não especialistas e total.  

 

Tabela 7. Análise descritiva do número total de médicos - Continente 

 



61 

Tendo por base os valores acima apresentados, podemos destacar como sendo a 

média desta variável 6997,45 médicos no que se refere ao Continente. Relativamente ao 

número mínimo destes profissionais durante o tempo de análise, o seu valor situa-se nos 

6748 médicos, enquanto que o máximo ronda os 7130.  

De seguida é apresentada a evolução do número total de médicos no Continente 

entre 2000 e 2010, sendo que os dados estão agrupados por: especialistas, não 

especialistas e total.  

 

Gráfico 11. Número total de médicos no Continente (2000-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O gráfico 11 apresenta o número total de médicos no Continente no período 

compreendido entre 2000 e 2010.  

No que se refere à evolução do total de profissionais desta área, podemos referir 

que os seus dados não sofrem grandes oscilações, contudo existem pequenas variações 

que devem ser notadas.  

No primeiro ano em análise (2000), o número total de médicos situava-se nos 

7017, valor este que sofreu uma ligeira quebra no ano seguinte, perfazendo um total de 

6961 em 2001. Contudo, a partir deste ano e até 2004 a tendência, apesar de pouco 

significativa, foi crescente. Assim, no ano de 2004 existiam cerca de 7130 médicos no 

total das ARS do Continente.  

Todavia, em 2005 assiste-se a uma redução de cerca de 26 profissionais (7104 

no total), diminuição esta que permanece até 2007, cujo valor chega aos 7033.  

De referir ainda o aumento do total de médicos no ano de 2008 para 7062, mais 

29 que no ano anterior (2007).  
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Por fim, é importante referir a existência de uma nova tendência decrescente, 

sendo que, 2009 atinge os 6825 médicos e 2010 cerca de 6748.  

Segue-se uma análise evolutiva da mesma variável no mesmo período, contudo 

agrupada por ARS: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.  

 

Gráfico 12. Número total de médicos por ARS (2000-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 12 apresenta o número total de médicos por ARS entre 2000 e 2010.  

Tendo em conta os valores apresentados pelo gráfico, podemos referir que a 

ARS Lisboa e Vale do Tejo representa a ARS com um maior número destes 

profissionais até ao ano de 2007, sendo que nos três anos restantes é ultrapassada pela 

ARS Norte.  

A Administração Regional de Saúde Norte apresenta quase sempre uma 

tendência crescente dos seus números (excetuando-se os anos de 2001, 2007 e 2009), 

enquanto que, a ARS Lisboa e Vale do Tejo, apesar de conter números mais elevados, 

apresenta sempre uma tendência decrescente dos seus resultados, à exceção do ano de 

2008.  

Relativamente à ARS Centro, os seus dados são praticamente constantes, 

contando apenas com pequenas variações. Contudo é do ano de 2007 para 2008 que se 

observa a maior queda, cerca de menos 378 médicos em relação ao ano anterior, 

contando assim com um total de 1405 médicos em 2008.  

Em relação à ARS Alentejo e Algarve, e a par do que acontece na ARS Centro, 

os valores obtidos são contantes, observando-se apenas pequenas variações.  
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6.2.5 Número total de outro pessoal técnico (no Continente e por ARS) 

 

A última variável a ser analisada prende-se com o número total de pessoal 

técnico, quer no Continente, quer por ARS: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, 

Alentejo e Algarve. O período de análise está compreendido entre o ano de 2000 e o ano 

de 2010. Assim, os dados estão agrupados da seguinte forma: pessoal técnico, outro 

pessoal técnico superior, outro pessoal e total.  

De seguida, e à semelhança do que tem vindo a acontecer com as outras 

variáveis, são apresentados os dados estatísticos do indicador em questão.  

 

Tabela 8. Análise descritiva do número total de outro pessoal técnico – Continente 

 
 

Reportando-nos aos resultados estatísticos apresentados, e tendo em conta os 

onze casos válidos em análise, podemos destacar como sendo a média do número total 

de outros técnicos 12 354,82.  

De salientar ainda que, o número mínimo de profissionais observado se situa nos 

11 174 trabalhadores, enquanto que o máximo atinge os 12 874.  

Segue-se a apresentação da evolução do indicador.  
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Gráfico 13. Número total de outro pessoal técnico no Continente (2000-2010) 

 

 

O gráfico 13 apresenta o número total de outro pessoal técnico no Continente, 

entre os anos de 2000 e de 2010.  

Após a sua visualização podemos referir que, aqueles considerados como “Outro 

Pessoal” são a categoria com um maior número de profissionais, no panorama 

continental. Ao longo dos anos apresentam valores bastante elevados, distanciando-se 

das outras categorias apresentadas, sendo que, é no ano de 2001 que este indicador 

atinge o seu valor mais elevado, contando com cerca de 11 695 trabalhadores. De 

destacar também o ano de 2000, com 11 635 funcionários, e o ano de 2005 com 11 407.  

No que se refere ao “Pessoal Técnico”, e apesar dos seus valores serem bastante 

inferiores à categoria de “Outro Pessoal”, podemos referir o ano de 2000 que, a par de 

2002 representa o ano com um mais baixo número de profissionais que se incluem nesta 

categoria, cerca de 844. Contudo, 2008 é o ano onde o valor do indicador em questão 

atinge o seu máximo, ou seja, 1287. O último ano em análise (2010), apresenta um total 

de 1225 trabalhadores.  

Tendo em conta a categoria “Outro Pessoal Técnico Superior”, destaca-se o ano 

de 2000 como sendo o ano cujo valor total é o mais baixo (268) e 2007 como sendo o 

ano com resultados mais elevados (508). O último ano analisado apresenta um total de 

363 trabalhadores.  

No que concerne ao número total de outros técnicos no Continente podemos 

referir o ano de 2000, que representa o número máximo deste indicador (12 874), 
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seguindo-se o ano de 2000 (12 747) e o ano de 2004 (12620). Relativamente ao ano que 

apresenta um mais baixo número de funcionários, destacamos o ano de 2010 (11 174).  

 

Gráfico 14. Número total de outro pessoal técnico por ARS (2000-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 14 representa a evolução do número total de outro pessoal técnico por 

ARS: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, ao longo do período 

compreendido entre 2000 e 2010.  

Durante os sete primeiros anos em análise, isto é, de 2000 a 2006, a ARS Lisboa 

e Vale do Tejo assumiu-se como sendo a ARS com um maior número de profissionais, 

sendo que, os dois primeiros anos representam os casos com um valor mais elevado (4 

192 em 2000 e 4 186 em 2001). A partir desta altura, os seus valores começam a 

decrescer ligeiramente, sendo que, em 2010 atingem o seu mínimo (3 197).  

A ARS Norte e a ARS Centro apresentam, durante os quatro primeiros anos 

valores muito próximos, começando a distanciarem-se a partir do ano de 2004, 

destacando-se a Administração Regional de Saúde Norte que, a partir de 2007 

(inclusive) passa a ser a ARS com um número mais elevado daquilo que é considerado 

“Pessoal Técnico”. Aliás, é em 2008 que se assiste ao maior valor atingido pela ARS 

Norte, isto é, 4 331 trabalhadores.  

Relativamente aos valores obtidos pela ARS Alentejo, e apesar destes 

permanecerem praticamente constantes nos primeiros anos, é de salientar o aumento do 

indicador a partir do ano de 2008, anoeste em que é atingido o número máximo de 

funcionários, 1 114.  
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No que se refere à ARS Algarve e apesar de pequenas oscilações, os seus dados 

permanecem praticamente constantes ao longo do período em análise.  

 

 

6.3 Regiões vs Continente – O que é que podemos aprender da análise da 

média? 

 

Com o intuito de perceber se a realidade de cada uma das ARS espelha a 

tendência continental, foram realizados testes t à média de cada uma das variáveis para 

o período compreendido entre 2000 e 2010, comparando a média de cada ARS com a 

média continental.  

Os resultados que se seguem foram obtidos através da realização dos testes 

mencionados no programa SPSS tendo em conta os dados cedidos pela ACSS, 2014.  

Por forma a tornar a análise mais informativa, as variáveis foram ponderadas 

pelo número de habitantes, com base em dados do INE.  

 

6.3.1 Número de consultas por habitante 

 

Após a realização da análise descritiva relativamente aos continentais tendo em 

conta o período compreendido entre 2000 e 2010, verificamos que o número médio de 

consultas no continente é de 2,82 por habitante.  

Assim, foram realizados testes t à média do mesmo indicador para cada uma das 

ARS, tendo em consideração o valor de teste 2,82 e um intervalo de confiança de 95%, 

ou seja, um nível de significância de 5%.  

Desta forma, são testadas duas alternativas:  

 

H0 : 1 = 2,82 

 

H1: : 1   2,82 

 

 

Tendo em conta os resultados obtidos para cada uma das ARS podemos 

constatar o seguinte: para as Administrações Regionais de Saúde do Norte, Lisboa e 

Vale do Tejo, Alentejo e Algarve rejeitamos H0, ou seja, rejeitamos a hipótese de que a 



67 

média de consultas por habitantes nessas ARS seja de 2,82, tendo em conta que    

 0,05. O p-value relativo ao teste para as ARS mencionadas é igual a 0.  

Relativamente à ARS Centro o p-value = 0,092 e, por isso, superior a 0,05. Por 

este motivo não rejeitamos a hipótese H0, ou seja, não rejeitamos que a média de 

consultas por habitante da ARS Centro é igual a 2,82.  

Segundo os resultados obtidos podemos afirmar que existem desigualdades no 

que se refere ao número de consultas por habitante. Contudo, é importante referir que, 

apesar da rejeição da hipótese H0 no caso da ARS Lisboa e Vale do Tejo, a sua média é 

superior à média do Continente, registando assim 3,42 consultas por habitante.  

 

6.3.2 Número de médicos por 1000 habitantes 

 

Tendo em conta o período de 2000 a 2010, foi realizado um teste com o intuito 

de conhecer a média do número de médicos por 1000 habitantes no Continente. Assim, 

o valor médio de médicos situa-se nos 0,70 por 1000 habitantes.  

Desta forma, seguiu-se a implementação do teste t à media do mesmo indicador 

para as ARS em estudo, com um valor de teste de 0,70 e um intervalo de confiança de 

95%, isto é, um nível de significância de 5%.  

Desta forma, são testadas duas alternativas:  

 

H0 : 1 = 0,70 

 

H1: : 1  0,70 

 

 

De acordo com os resultados obtidos podemos afirmar que, para os casos da 

ARS Norte, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo rejeitamos a hipótese H0, isto é, 

rejeitamos que a média de médicos por habitante nessas ARS seja igual a 0,70 médicos 

por 1000 habitantes. A ARS Norte apresenta um p-value igual a 0,001 e a ARS Lisboa e 

Vale do Tejo e Alentejo um p-value igual a 0. Nos três casos o valor de p-value é 

inferior ao nível de significância que é igual a 0,005 daí a opção pela hipótese 

alternativa H1, isto é, as médias são diferentes.  

Por outro lado, nas ARS Centro e Algarve não rejeitamos a hipótese H0, uma vez 

que, o valor de p-value é igual a 0,606 na primeira ARS referida e 0,22 na segunda. Em 
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ambos os casos, o valor de p-value é superior ao nível de significância que é igual a 

0,05.  

Apesar das diferenças relativas ao número de médicos por 1000 habitantes nas 

ARS em análise, é de referir o caso da ARS Lisboa e Vale do Tejo que, apesar de se 

rejeitar a hipótese H0, ou seja, rejeitar que as médias são iguais, regista uma média de 

0,88 médicos por 1000 habitantes.  

 

6.3.3 Número de enfermeiros por 1000 habitantes 

 

Após a realização dos testes de frequência para o número de enfermeiros por 

1000 habitantes, no período compreendido entre 2000 e 2010, concluiu-se que o valor 

médio de enfermeiros é de 0,71 por 1000 habitantes no Continente.  

Assim, foram realizados testes t com um valor de teste de 0,71 e um intervalo de 

confiança de 95%, isto é, um nível de significância de 5%.  

Desta forma, são testadas duas alternativas:  

 

H0 : 1 = 0,71 

 

H1: : 1  0,71 

 

 

Tendo em conta os resultados obtidos após a implementação do teste t para cada 

uma das ARS podemos afirmar que, rejeitamos a hipótese H0 no caso da ARS Lisboa e 

Vale do Tejo, isto é, rejeitamos a hipótese de que as médias são iguais. Neste caso, o p-

value é igual a 0 e, por isso, inferior ao nível de significância que é igual a 0,05.  

Para a ARS Norte, Centro, Alentejo e Algarve a situação é inversa, ou seja, não 

rejeitamos a hipótese H0 de que as médias são iguais. Em cada um dos casos referidos o 

p-value é superior ao nível de significância que é igual a 0,05, isto é, 0,81 na ARS 

Norte, 0,161 na ARS Centro, 0,15 na ARS Alentejo e 0,340 na ARS Algarve.  

Ainda assim é de referir que, apesar de rejeitarmos a hipótese H0para a ARS 

Lisboa e Vale do Tejo, a sua média é superior à média do Continente, isto é, 0,78 

enfermeiros por 1000 habitantes.  
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6.3.4 Número de outro pessoal técnico por 1000 habitantes 

 

À semelhança dos casos anteriores foi também realizado um teste para conhecer 

a média do número de pessoal técnico por 1000 habitantes no Continente, no período 

entre 2000 e 2010. Assim, o número médio de pessoal técnico foi de 1,23 por 1000 

habitantes.  

Procedeu-se posteriormente à realização do teste t para cada uma das ARS em 

estudo, com um valor de teste de 1,23 e um intervalo de confiança de 95%, isto é, um 

nível de significância de 5%.  

Desta forma, são testadas duas alternativas:  

 

H0 : 1 = 1,23 

 

H1: : 1  1,23 

 

Segundo os testes t realizados podemos referir que, para os casos da ARS Norte, 

Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve rejeitamos a hipótese H0, isto é, rejeitamos 

que as médias sejam iguais, optando assim pela hipótese alternativa, H1 que as médias 

são diferentes. O p-value da ARS Norte, Alentejo e Algarve é igual a 0, sendo no caso 

da ARS Lisboa e Vale do Tejo igual a 0,001. Contudo, em todos os casos referidos o p-

value é inferior ao nível de significância que é igual a 0,05.  

No caso da ARS Centro, não rejeitamos a hipótese H0, uma vez que, o p-value é 

igual a 0,166 e, por isso, superior ao nível de significância 0,005. Desta forma, podemos 

afirmar que a média desta ARS é igual a 1,23.  

Importa ainda referir que, no caso das ARS onde rejeitamos a hipótese H0, 

apenas a ARS Norte regista uma média inferior à média do Continente, 1,01. As três 

restantes apresentam uma média superior, isto é, 1,41 na ARS Lisboa e Vale do Tejo e 

1,63 na ARS Alentejo e ARS Algarve.  

 

Assim, após a realização dos testes referidos, podemos retirar algumas 

conclusões relativas ao acesso. A ARS Norte representa a ARS com um menor valor 

médio das variáveis comparativamente aos resultados continentais. Contudo, e em 

relação ao número de enfermeiros por 1000 habitantes, a ARS Norte segue a tendência 

da média continental que se situa nos 0,71. Os valores obtidos poderão ser indicadores 

de possíveis desigualdades desta ARS no que à dimensão da capacidade diz respeito.  
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No que concerne à ARS Centro, podemos aferir que a mesma segue, em todas as 

variáveis em análise, a tendência da média continental.  

A ARS de Lisboa e Vale do Tejo apresenta valores superiores à média 

continental, o que pressupõe a existência de uma maior disponibilidade de recursos nas 

regiões por ela abrangidas e, por isso, uma maior facilidade no acesso aos cuidados de 

saúde primários.  

Relativamente à ARS Alentejo é possível constatar uma desigualdade no número 

de consultas e médicos por 1000 habitantes em comparação com a média do Continente.  

Ainda assim, no que diz respeito ao número de enfermeiros por 1000 habitantes, a 

média desta ARS vai ao encontro da média continental. De destacar ainda a variável 

“Outro Pessoal Técnico” onde a ARS Alentejo apresenta um valor superior à média em 

comparação.  

No que diz respeito à ARS Algarve é possível observar uma desigualdade 

relativamente ao número médio de consultas realizadas a nível continental. Ainda assim, 

a mesma ARS segue a tendência continental no número de médicos e enfermeiros por 

1000 habitantes, e apresenta valores superiores aos valores em comparação na variável 

“Outro Pessoal Técnico”. 

 Com o intuito de solidificar os resultados obtidos através dos testes t à média, 

foram realizados testes de correlação entre as variáveis em análise. Seguem-se os 

resultados apurados. 

 

 

6.4 Medidas de Capacidade – Correlação ou Independência? 

 

A análise correlacional visa avaliar a relação entre duas variáveis lineares.  

No âmbito do presente estudo, foram realizados testes correlacionais de Pearson 

com o intuito de perceber a existência, ou não, de relações entre as variáveis utilizadas 

para aferir a capacidade, designadamente: consultas médicas; número de médicos; 

número de enfermeiros; outro pessoal técnico; e número de centros de saúde.  

A expetativa seria que o número de consultas estivesse fortemente 

correlacionado com o número de médicos. Significa isto que, um aumento de uma 

variável influenciaria o aumento da outra. Seria ainda de esperar que o número de 

consultas realizadas estivesse negativamente correlacionado com o número decentros de 
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saúde. Tal situação poderia ser explicada pelo facto de que, um aumento do número de 

centros de saúde reduziria o número de consultas, uma vez que se prevê uma melhor 

distribuição do número de utentes por centro de saúde. 

Inicialmente foi realizado o teste de correlação tendo em conta os dados 

continentais para, de seguida, se proceder a uma comparação com os resultados obtidos 

para cada uma das ARS. O objetivo deste procedimento é solidificar os resultados 

obtidos através da realização dos testes t à média.  

 Segue-se a análise dos resultados obtidos após a realização dos testes de 

correlação de Pearson.    

 As tabelas que se seguem foram realizadas no programa SPSS tendo em conta os 

dados cedidos pela ACSS, 2014.  

 

6.4.1 Continente 

 

 

Tabela 9. Resultados do teste de correlação - Continente 

 
 

Tendo por base os resultados obtidos na tabela acima, podemos considerar que o 

número de consultas apresenta uma correlação moderada relativamente ao número de 

médicos existentes. De acordo com a correlação de Pearson a existência de uma relação 

entre as duas variáveis é de apenas 0,446. Significa isto que, o número de consultas 

realizadas não está fortemente correlacionado com o número de médicos.  

 Consultas Médicos Enfermeiros 

Outros 

Técnicos 

Centros de 

Saúde 

Consultas Correlação de Pearson 1 ,446 ,732
*
 ,153 -,321 

Sig. (2 extremidades)  ,169 ,010 ,653 ,336 

N 11 11 11 11 11 

Médicos Correlação de Pearson ,446 1 ,019 ,808
**

 ,098 

Sig. (2 extremidades) ,169  ,956 ,003 ,775 

N 11 11 11 11 11 

Enfermeiros Correlação de Pearson ,732
*
 ,019 1 -,156 -,778

**
 

Sig. (2 extremidades) ,010 ,956  ,647 ,005 

N 11 11 11 11 11 

Outros Técnicos Correlação de Pearson ,153 ,808
**

 -,156 1 ,339 

Sig. (2 extremidades) ,653 ,003 ,647  ,308 

N 11 11 11 11 11 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
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Por outro lado, o número de consultas apresenta uma forte correlação positiva 

quando comparado com o número de enfermeiros. O teste de Pearson apresenta uma 

correlação de 0,732 tendo em conta um nível de significância de 0,05. Este resultado 

pode explicar a correlação moderada quando comparado com o número de médicos, isto 

porque, a existência de outros profissionais de saúde, neste caso enfermeiros, pode ser 

uma forma substituir alguns actos médicos que podem ser realizados pelos profissionais 

da enfermagem.  

Relativamente ao número de consultas médicas realizadas em comparação com o 

número de outros técnicos, onde se incluem outros técnicos de saúde, outros técnicos 

superiores e outros profissionais, o teste de Pearson revela uma fraca correlação, apenas 

0,153.  

No que se refere ao número de consultas em relação ao número de centros de 

saúde existentes, é de referir uma correlação negativa, ainda assim moderada, isto é, -

0,321. Apesar da correlação moderada, tal resultado pode indicar que quando uma das 

variáveis aumenta a outra sempre dimuniu, ou seja, quando o número de consultas 

aumenta significa que existem menos centros de saúde disponíveis, enquanto que, 

quando o número de centros de saúde é maior, a necessidade de consultas em cada um é 

menor.  

Analisando os resultados obtidos através da correlação entre o número de 

médicos e o número de enfermeiros, podemos afirmar que, a correlação entre as duas 

variáveis é uma correlação fraca, apenas 0,019. Tal resultado poderá ser indicador de 

que as duas variáveis são independentes, uma vez que o resultado da correlação é muito 

próximo de 0. A situação inverte-se quando correlacionamos a variável do número de 

médicos e de outros técnicos. Segundo o teste de correlação de Pearson, existe uma forte 

correlação entre as duas variáveis, ou seja, quando uma aumenta a outra sempre 

aumenta. Uma das possíveis explicações pode residir no facto de que, um maior número 

de médicos resulta numa maior prescrição de outros actos complementares a consultas, 

o que por si revela a necessidade da intervenção de outros técnicos quer de saúde, quer 

outros técnicos superiores ou não.  

Por último é de referir a fraca correlação negativa entre o número de enfermeiros 

e o número de outros técnicos. Significa isto que, e salvaguardando que se trata de uma 

fraca correlação, quando o número de enfermeiros aumenta, o número de outros 

técnicos diminui.  
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Segue-se a análise dos dados resultantes da implementação dos testes de 

correlação de Pearson a cada uma das ARS.  

 

6.4.2 Administração Regional de Saúde do Norte 

 

 

Tabela 10. Resultados do teste de correlação - ARS Norte 

 
 

Analisando os dados acima apresentados podemos referir que existe uma 

correlação positiva forte, isto é, 0,594, entre o número de consultas médicas realizadas e 

o número de médicos na ARS Norte. Apesar de registar um valor um pouco mais 

elevado, a ARS Norte segue a mesma tendência em comparação com o resultado 

continental. Também relativamente ao número de consultas e enfermeiros, a correlação 

presente é uma correlação moderada, 0,611 para um nível de significância de 0,05. Tal 

resultado pode ser indicador de que, o número de consultas aumenta quando o número 

de enfermeiros também aumenta.  

De destacar que, e reportando-nos agora ao número de outros técnicos, existe 

uma correlação moderada de 0,659 para um nível de significância de 0,05 quando 

correlacionado com o número de consultas. Tal resultado é bastante superior ao 

resultado continental que apenas apresentava uma fraca correlação entre as variáveis. 

Neste caso, parece haver a indicação de que, quanto maior o número de consultas, maior 

o número de outros técnicos.  

 Consultas Médicos Enfermeiros 

Outros 

Técnicos 

Centro de 

Saúde 

Consultas Correlação de Pearson 1 ,594 ,611
*
 ,659

*
 -,055 

Sig. (2 extremidades)  ,054 ,046 ,027 ,872 

N 11 11 11 11 11 

Médicos Correlação de Pearson ,594 1 ,984
**

 ,914
**

 ,015 

Sig. (2 extremidades) ,054  ,000 ,000 ,965 

N 11 11 11 11 11 

Enfermeiros Correlação de Pearson ,611
*
 ,984

**
 1 ,946

**
 ,069 

Sig. (2 extremidades) ,046 ,000  ,000 ,841 

N 11 11 11 11 11 

Outros Técnicos Correlação de Pearson ,659
*
 ,914

**
 ,946

**
 1 -,077 

Sig. (2 extremidades) ,027 ,000 ,000  ,822 

N 11 11 11 11 11 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
 



74 

Relativamente ao número de consultas por correlação com o número de centros 

de saúde, podemos afirmar a mesma tendência negativa que se verifica a nível 

continental, contudo, neste caso, a correlação existente é fraca, 0,055, o que pressupõe 

que quase não existe relação entre as duas variáveis, devido à proximidade de 0. 

Aquando da correlação entre o número de médicos e o número de enfermeiros, 

podemos referir a existência de uma forte correlação, 0,984, para um nível de 

significância de 0,01. Este resultado não segue a tendência continental, onde se verifica 

uma fraca correlação entre as variáveis. No caso particular da ARS Norte as duas 

variáveis encontram-se correlacionadas, assim como acontece com a correlação entre 

médicos e outros técnicos. Neste caso, a correlação é também ela forte, isto é, 0,914 

para um nível de significância de 0,01.  

Ao contrário do que acontece com o resultado obtido através da correlação entre 

o número de enfermeiros e o número de outros técnicos no continente, isto é, correlação 

negativa fraca, neste caso, a correlação entre as duas variáveis é oposta. Significa isto 

que, através do teste de correlação de Pearson realizado podemos afirmar que a 

correlação entre as duas variáveis é uma correlação positiva forte, assumindo um valor 

de 0,946 para um nível de significância de 0,01, o que indica que o número de 

enfermeiros está positivamente relacionado com o número de outros técnicos, isto é, 

quando um aumenta o outro sempre aumenta.  

 

6.4.3 Administração Regional de Saúde do Centro 

 

 

Tabela 11. Resultados do teste de correlação - ARS Centro 

 

 Consultas Médicos Enfermeiros 

Outros 

Técnicos 

Centros de 

Saúde 

Consultas Correlação de Pearson 1 ,844
**

 ,897
**

 ,782
**

 ,886
**

 

Sig. (2 extremidades)  ,001 ,000 ,004 ,000 

N 11 11 11 11 11 

Médicos Correlação de Pearson ,844
**

 1 ,976
**

 ,963
**

 ,976
**

 

Sig. (2 extremidades) ,001  ,000 ,000 ,000 

N 11 11 11 11 11 

Enfermeiros Correlação de Pearson ,897
**

 ,976
**

 1 ,940
**

 ,962
**

 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 11 11 11 11 11 

Outros Técnicos Correlação de Pearson ,782
**

 ,963
**

 ,940
**

 1 ,953
**

 

Sig. (2 extremidades) ,004 ,000 ,000  ,000 

N 11 11 11 11 11 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
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A tabela acima apresenta os valores resultantes dos testes de correlação de 

Pearson para a ARS Centro. Tendo em conta os resultados obtidos na correlação entre o 

número de consultas médicas realizadas e as restantes variáveis em análise, podemos 

referir que os resultados variam um pouco do contexto continental.  

Assim, e relativamente à correlação consultas-médicos podemos referir a 

existência de uma forte correlação positiva entre as variáveis, 0,844 para um nível de 

significância de 0,01. O resultado obtido é superior ao resultado verificado no 

continente, cuja correlação era moderada. Também se verifica uma forte correlação 

positiva com a variável enfermeiros, indicando uma correlação de 0,897 para o mesmo 

nível de significância. Neste caso e apesar de registar um valor um pouco superior, o 

resultado do teste segue a tendência continental.  

No que se refere ao número de consultas por correlação com o número de outros 

técnicos, é de salientar a forte correlação positiva entre ambas as variáveis, swituação 

diferente da continental, onde se regista uma fraca correlação, que ainda assim é 

positiva.  

Bastante diferente do registado no contexto continental, a correlação entre o 

número de consultas e o número de centros de saúde, apresenta um resultado positivo 

forte, isto é, 0,886 para um nível de significância de 0,01, contrariando o que acontece 

no continente, cuja correlação é negativa moderada. Neste caso podemos afirmar que, o 

número de consultas aumenta quando existe um aumento do número de centros de 

saúde.  

Relativamente ao número de médicos por comparação com o número de 

enfermeiros, o teste de correlação de Pearson revela uma forte correlação, 0,976, para 

um nível de significância de 0,01, resultado muito semelhante ao obtido na ARS Norte e 

distinto do resultado apurado no continente, cuja correlação é fraca. Ainda assim, e 

quando nos referimos à correlação médicos-outros técnicos, o resultado obtido, 0,963, 

para o mesmo nível de significância, segue a tendência continental, contudo a ARS 

Centro regista um valor um pouco superior, revelando assim que o número de médicos 

está fortemente relacionado com o número de outros técnicos, isto é, quando um dos 

indicadores aumenta o outro sempre aumenta.  

Por último é de referir os resultados obtidos através da correlação entre o número 

de enfermeiros e de outros técnicos. À semelhança do resultado da ARS Norte, na ARS 

Centro a correlação entre as duas variáveis revela-se uma correlação positiva forte, 
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 Consultas Médicos Enfermeiros 

Outros 

Técnicos 

Centros de 

Saúde 

Consultas Correlação de Pearson 1 -,185 ,382 -,377 ,841
**

 

Sig. (2 extremidades)  ,586 ,247 ,253 ,001 

N 11 11 11 11 11 

Médicos Correlação de Pearson -,185 1 -,017 ,879
**

 -,634
*
 

Sig. (2 extremidades) ,586  ,959 ,000 ,036 

N 11 11 11 11 11 

Enfermeiros Correlação de Pearson ,382 -,017 1 ,159 ,306 

Sig. (2 extremidades) ,247 ,959  ,641 ,361 

N 11 11 11 11 11 

Outros Técnicos Correlação de Pearson -,377 ,879
**

 ,159 1 -,684
*
 

Sig. (2 extremidades) ,253 ,000 ,641  ,020 

N 11 11 11 11 11 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
 

0,940 para um nível de significância de 0,01. Este valor é bastante diferente do valor 

registado no continente, onde a mesma correlação é negativa e fraca.  

 

6.4.4 Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

 

Tabela 12. Resultados do teste de correlação - ARS Lisboa e Vale do Tejo 

 

A tabela acima apresenta os resultados dos testes de correlação de Pearson para a 

ARS Lisboa e Vale do Tejo.  

Debruçando-nos sobre a correlação entre o número de consultas realizadas e o 

número de médicos, podemos referir uma correlação negativa fraca, -0,185, valor 

bastante diferente do registado no continente, cuja correlação é moderada. Também 

relativamente ao número de enfermeiros a situação é um pouco diferente. Enquanto no 

continente se regista uma correlação forte entre o número de consultas e o número de 

enfermeiros, na ARS Lisboa e Vale do Tejo, a mesma correlação é apenas moderada, 

contudo positiva (0,382).  

Relativamente ao número de consultas-outros técnicos, o teste apresenta uma 

correlação negativa moderada, ou seja, -0,377. No contexto continental o mesmo teste 

para a mesma correlação regista um valor fraco ainda assim positivo.  

A correlação entre o número de consultas e o número de centros de saúde 

apresenta um  valor positivo forte, o que pressupõe que existe uma relação positiva entre 

as variáveis, isto é, quando uma aumenta a outra sempre aumenta. Neste caso paticular, 

o valor de teste regista uma correlação de 0,841, para um nível de significância de 0,01, 
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resultado este bastante diferente do valor obtido no continente, cuja correlação é 

negativa moderada.  

Passando agora para a correlação entre o número de médicos e o número de 

enfermeiros, podemos referir a existência de uma correlação negativa fraca, -0,017. O 

valor obtido está muito de 0 o que revela uma quase inexistência de dependência entre 

as duas variáveis. Já no caso continental esta correlação apresentou um valor bastante 

fraco, contudo positivo.  

Em relação ao número de médicos e outros técnicos, o teste implementado prevê 

uma correlação positiva forte, isto é, 0,879, para um nível de significância de 0,01. Tal 

situação segue a tendência continental.  

Por fim, importa referir o resultado obtido através da realiação do teste de 

correlação de Pearson para o caso do número de enfermeiros e outros técnicos. Através 

da análise da tabela acima podemos referir que o resultado atingido revela uma 

correlação positiva fraca, siutação diferente da ocorrida aquando do mesmo teste no 

continente, onde se verifica uma correlação negativa fraca. O resultado obtido pode ser 

indicador de que, tendo em conta a fraca correlação, que o número de enfermeiros e o 

número de outros técnicos não são independentes e que o aumento indica o aumento do 

outro.  
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6.4.5 Administração Regional de Saúde do Alentejo 

 

Tabela 13. Resultados do teste de correlação - ARS Alentejo 

 

A tabela apresenta os valores obtidos através da realização dos testes de 

correlação de Pearson para a ARS Alentejo.  

Tendo em consideração os resultados obtidos podemos referir que, no caso das 

correlações entre as consultas e as restantes variáveis todos os resultados atingidos têm 

como nível de significância 0,01. Assim, e tendo em conta o número de médicos, 

podemos referir uma relação positiva forte entre ambas as variáveis. O valor obtido é 

superior ao registado no continente, onde a correlação, apesar de positiva, era apenas 

moderada. Também relativamente ao número de enfermeiros, a correlação se revela 

positiva forte. Significa isto que, um aumento de consultas depende de um aumento do 

número de profissionais de enfermagem. O valor obtido é semelhante ao valor 

continental, ainda assim é um pouco mais elevado.  

A correlação consultas-outros técnicos no continente registou, como já tivemos a 

possibilidade de ver, um valor positivo fraco. Neste caso, o mesmo teste à ARS Lisboa e 

Vale do Tejo apresenta uma correlação positiva forte, isto é, 0,846. De salientar também 

a mesma situação em relação ao número de centros de saúde. A correlação consultas-

centros de saúde regista um valor positivo forte (0,976), valor este muito distinto do 

valor obtido no continente, onde se verifica uma correlação negativa moderada.  

Relativamente ao caso médicos-enfermeiros podemos referir que, após a 

implementação do teste, o resultado da correlação se revelou positivo moderado (0,493), 

 Consultas Médicos Enfermeiros 

Outros 

Técnicos 

Centros de 

Saúde 

Consultas Correlação de Pearson 1 ,772
**

 ,834
**

 ,846
**

 ,976
**

 

Sig. (2 extremidades)  ,005 ,001 ,001 ,000 

N 11 11 11 11 11 

Médicos Correlação de Pearson ,772
**

 1 ,493 ,717
*
 ,707

*
 

Sig. (2 extremidades) ,005  ,123 ,013 ,015 

N 11 11 11 11 11 

Enfermeiros Correlação de Pearson ,834
**

 ,493 1 ,762
**

 ,849
**

 

Sig. (2 extremidades) ,001 ,123  ,006 ,001 

N 11 11 11 11 11 

Outros Técnicos Correlação de Pearson ,846
**

 ,717
*
 ,762

**
 1 ,743

**
 

Sig. (2 extremidades) ,001 ,013 ,006  ,009 

N 11 11 11 11 11 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
 



79 

situação um pouco diferente do observado no caso continental, onde a correlação é 

positiva fraca.  

No caso do número de médicos-outros técnicos, o teste correlacional indica uma 

correlação positiva forte entre as duas variáveis (0,717), para um nível de significância 

de 0,05. Neste caso, o valor obtido, apesar de um pouco inferiror, é bastante semelhante 

ao resultado obtido para o mesmo teste no caso continental.  

Em relação ao teste correlacional enfermeiros-outros técnicos o valor 

apresentado permite-nos afirmar que existe uma correlação positiva forte entre as 

variáveis, isto é, 0,762, para um nível de significância de 0,01. Neste caso particular, o 

resultado obtido diverge do resultado continental para a mesma correlação, uma vez 

que, no continente esta correlação é negativa e fraca.  

 

 

6.4.6 Administração Regional de Saúde do Algarve 

 

Tabela 14. Resultados do teste de correlação - ARS Algarve 

 
A tabela acima apresenta os resultados dos testes de correlação de Pearson para o 

caso da ARS Algarve.  

À semelhança do que acontece no continente, na ARS Algarve a correlação 

consultas-médicos revela-se positiva moderada, registando assim um valor de 0,453, 

apenas um pouco superior, ao resuldado continental. Da mesma forma, aquando da 

correlação consultas-enfermeiros, o valor registado pela ARS Algarve é semelhante ao 

resultado do continente, sendo neste caso o valor igual a 0,705 para um nível de 

 Consultas Médicos Enfermeiros 

Outros 

Técnicos 

Centros de 

Saúde 

Consultas Correlação de Pearson 1 ,453 ,705
*
 -,198 .

b
 

Sig. (2 extremidades)  ,162 ,015 ,560 . 

N 11 11 11 11 11 

Médicos Correlação de Pearson ,453 1 ,499 ,598 .
b
 

Sig. (2 extremidades) ,162  ,118 ,052 . 

N 11 11 11 11 11 

Enfermeiros Correlação de Pearson ,705
*
 ,499 1 ,154 .

b
 

Sig. (2 extremidades) ,015 ,118  ,651 . 

N 11 11 11 11 11 

Outros Técnicos Correlação de Pearson -,198 ,598 ,154 1 .
b
 

Sig. (2 extremidades) ,560 ,052 ,651  . 

N 11 11 11 11 11 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

b. Não é possível calcular porque pelo menos uma das variáveis é constante. 
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significância de 0,05, o que revela uma correlação positiva forte, apesar de um pouco 

inferior ao valor continental.  

Em relação às consultas e outros técnicos, o valor do teste de correlação indica 

uma correlação negativa fraca (-0,198), situação semelhante à continental, ainda assim 

registando um valor um pouco superior.  

No que se refere à correlação entre o número de consultas médicas realizadas e o 

número de centros de saúde, a mesma não pode sercalculada, uma vez que, o número de 

centros de saúde é uma variável constante.  

Relativamente à correlação médicos-enfermeiros, o valor registado após a 

implementação do teste de correlação de Pearson indica uma correlação positiva 

moderada (0,499), valoreste superior ao valor registado no continente, cuja correlação 

apesar de positiva é fraca. No que se refere ao número de médicos-outros técnicos, a 

correlação existente é positiva moderada, isto é, 0,598. Este valor é inferior ao valor 

obtido no continente, onde a correlação é positiva forte.  

A correlação entre o número de enfermeiros e outros técnicos regista um valor 

positivo fraco, isto é, 0,154, situaçãoesta diferente da ocorrida no continente, onde o 

mesmo teste de correlação para as mesmas variáveis regista uma correlação negativa 

fraca.  

 

 

 Assim sendo, e de forma a compilar os resultados obtidos, podemos retirar 

algumas conclusões.  

Segundo os resultados obtidos a nível continental, podemos constatar que existe 

uma correlação positiva, ainda que moderada, entre o número de consultas realizadas e 

número de médicos. O mesmo acontece em relação às ARS Norte e Algarve. No que 

concerne às ARS Centro e Alentejo, a correlação existente é ainda mais forte, o que 

pressupõe que o número de consultas consumadas e o número de médicos estão 

diretamente relacionados, ou seja, quando uma das variáveis aumenta é esperado um 

comportamento semelhante da outra variável. De salientar o caso da ARS de Lisboa e 

Vale do Tejo, cujo valor do teste de correlação se revelou negativo fraco.  

 Relativamente à correlação consultas-enfermeiros, podemos concluir que existe 

uma relação positiva entre as duas variáveis quer a nível continental quer ao nível das 

ARS. À semelhança do caso anterior podemos afirmar que o número de consultas 

realizadas e o número de enfermeiros estão relacionados.   



81 

 A nível continental, a correlação consultas-centros de saúde, revela um resultado 

negativo moderado, o que pode indiciar que, o aumento de uma variável resulta na 

diminuição da outra. Aliás, este comportamento é seguido pela ARS Norte. Assim 

sendo, um aumento do número de centros de saúde origina uma diminuição do número 

de consultas em cada centro. Contrariamente a este resultado, as ARS Centro, Lisboa e 

Vale doTejo e Alentejo apresentam uma correlação positiva forte, o que pressupõe a 

existência de uma ligação positiva entre ambas as variáveis. 

No que concerne à correlação médicos-enfermeiros, podemos defender a 

existência de uma correlação positiva entre as variáveis no Continente e nas ARS Norte, 

Centro, Algarve e Alentejo. Contrariamente a estes resultados, a ARS Lisboa e Vale do 

Tejo apresenta uma correlação negativa que, sendo fraca, nos leva a concluir que pode 

existir um efeito de substituição entre os profissionais envolvidos nesta correlação. 

 Em relação à correlação médicos-outro pessoal técnico, é-nos possível concluir 

que existe uma correlação positiva forte entre as duas variáveis em análise, quer a nível 

continental quer a nível das ARS, excetuando o caso da ARS Algarve onde a sua 

correlação é apenas moderada.  

 Finalmente, a correlação enfermeiros-outros pessoal técnico apresenta uma 

relação negativa fraca a nível continental, o que pode ser indicador de que o aumento de 

uma variável pressupõe a diminuição da outra. Contudo, é necessário ter em conta o 

resultado pouco significativo do teste. Reportando-nos às ARS podemos constatar que 

os resultados obtidos através das correlações são bastante diferentes, uma vez que estes 

se apresentam positivos. 
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CAPÍTULO VII - CONCLUSÕES FINAIS 

 

Os cuidados de saúde primários consitem em cuidados básicos de saúde, que 

estão ao alcance de toda a população. Estes caracterizam-se pela universalidade, 

generalidade e são tendencionalmente gratuitos. Os cuidados primários representam o 

primeiro ponto de contacto dos cidadãos e das famílias com o sistema nacional de 

saúde, e por isso, caracterizam-se também pela proximidade relativamente à população. 

De destacar ainda o facto de estes cuidados consistirem no primeiro elemento da 

chamada cadeia de assitência à saúde.   

Os cuidados primários regem-se através de uma política centralizada, isto é, a 

nível nacional, representada pelo Ministério da Saúde. Contudo, a sua implementação é 

realizada de forma descentralizada, ou seja, através das Administrações Regionais de 

Saúde.  

Posto isto, o principal foco desta investigação consistiu essencialmente, no 

estudo da implementação desta política com o intuito de perceber se existem 

desigualdades relativamente à mesma. 

Tendo em conta os dados cedidos pela ACSS, foi-nos possível analisar a 

dimensão da capacidade. Esta dimensão relaciona-se com a adequação entre a 

quantidade e o tipo de serviços e recursos disponíveis.  

Desta forma, procedemos à realização de testes t à média de cada ARS em 

estudo, com o objetivo de cruzar os resultados obtidos com a média continental. Assim, 

podemos destacar a ARS Norte como aquela que apresenta um menor valor médio das 

variáveis comparativamente aos resultados continentais. Os valores obtidos poderão ser 

indicadores de possiveis desigualdades desta ARS no que à dimensão da capacidade diz 

respeito.  

No que concerne à ARS Centro, podemos aferir que a mesma segue, em todas as 

variáveis em análise, a tendência da média continental.  

A ARS de Lisboa e Vale do Tejo apresenta valores superiores à média 

continental, o que pressupõe a existência de uma maior disponibilidade de recursos nas 

regiões por ela abrangidas e, por isso, uma maior facilidade no acesso aos cuidados de 

saúde primários.  

Relativamente à ARS Alentejo é possível constatar uma desigualdade no número 

de consultas e médicos por 1000 habitantes em comparação com a média do Continente. 

Ainda assim, no que diz respeito ao número de enfermeiros por 1000 habitantes, a 
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média desta ARS vai ao encontro da média continental. De destacar ainda a variável 

“Outro Pessoal Técnico” onde a ARS Alentejo apresenta um valor superior à média em 

comparação.  

No que diz respeito à ARS Algarve é possível observar uma desigualdade 

relativamente ao número médio de consultas realizadas a nível continental.  

 Posteriormente foram realizados testes de correlação de Pearson com o intuito de 

perceber se existe relação entre as variáveis em estudo.  

 Segundo os resultados obtidos a nível continenal, podemos constatar que existe 

uma correlação positiva entre o número de consultas realizadas e número de médicos. O 

mesmo acontece em relação às ARS Norte e Centro, Alentejo e Algarve, o que 

pressupõe que o número de consultas consumadas e o número de médicos estão 

diretamente relacionados. A mesma situação verifica-se na correlação consultas-

enfermeiros.   

 A correlação consultas-centros de saúde revela um resultado negativo moderado 

e negativo fraco na ARS Norte, o que pode indiciar que o aumento de uma variável 

resulta na diminuição da outra. Assim sendo, um aumento do número de centros de 

saúde origina uma diminuição do número de consultas em cada centro. Contrariamente 

a este resultado, as ARS Centro, Lisboa e Vale doTejo e Alentejo apresentam uma 

correlação forte, ou seja, pressupõe a existência de uma ligação positiva entre ambas as 

variáveis. 

 No que concerne à correlação médicos-enfermeiros, podemos defender a 

existência de uma correlação positiva entre as variáveis. Apesar de a ARS Lisboa e Vale 

do Tejo apresentar uma correlação negativa que, sendo fraca, nos leva a concluir que, 

neste caso, pode existir um efeito de substituição entre os profissionais envolvidos nesta 

correlação. 

 Em relação à correlação médicos-outro pessoal técnico, é-nos possível concluir 

que existe uma correlação positiva forte entre as duas variáveis para os casos estudados.  

Finalmente, a correlação enfermeiros-outros pessoal técnico apresenta uma 

relação negativa fraca a nível continental. Contudo, é necessário ter em conta o 

resultado pouco significativo do teste. Reportando-nos às ARS podemos constatar que 

os resultados obtidos através das correlações são bastante diferentes, sobretudo, nas 

ARS Norte, Centro e Alentejo, cuja correlação presente é positiva forte. No caso das 

ARS Lisboa e Vale do Tejo e Algarve, o resultado das correlações apresenta-se positivo, 

mas fraco.  
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 Desta forma, e no término desta investigação, é possível constatar a existência de 

desigualdades no acesso aos cuidados de saúde primários, principalmente nas ARS 

Norte e Alentejo, sendo que, a ARS Lisboa e Vale do Tejo se assume como a 

Administração Regional de Saúde com uma maior disponibilização de recursos.  

Contudo, é necessário ter em conta que estas conclusões são apenas baseadas na 

dimensão da capacidade e nas variáveis a que tivemos acesso. Aliás, o baixo número de 

variáveis revelou-se numa das principais limitações na realização deste trabalho.  

Também o facto de o período em análise se caracterizar por ser um período de 

grandes mudanças no Sistema Nacional de Saúde, não nos permite apresentar 

conclusões mais sustentadas e, por isso, constitui também uma limitação do presente 

estudo. 

Ainda assim, e após a conclusão desta investigação foi-nos possível identificar 

duas questões que nos parecem pertinentes para serem estudadas em futuras 

investigações: 

 

 O que poderá o Estado fazer para atenuar as desigualdades no acesso aos 

cuidados de saúde primários? 

 A criação de parcerias público-privadas poderia ser um contributo para 

colmatar as desigualdades existentes? 
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Apêndice 1 

 

Resultados obtidos através da realização de Testes T à Média para as variáveis em 

análise 

 

Número de consultas por habitante 

 

ARS Norte 

 

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Consultas por habitante 11 2,4573 ,23148 ,06979 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 2.82 

t df 

Sig. (2 

extremidades) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de Confiança 

da Diferença 

Inferior Superior 

Consultas por habitante -5,197 10 ,000 -,36273 -,5182 -,2072 

 

 

 

ARS Centro  

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Consultas por habitante 11 3,0291 ,37249 ,11231 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 2.82 

t df 

Sig. (2 

extremidades) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de Confiança 

da Diferença 

Inferior Superior 

Consultas por 

habitante 
1,862 10 ,092 ,20909 -,0412 ,4593 
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ARS Lisboa e Vale do Tejo  

 

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Consultas por habitante 11 3,4245 ,13194 ,03978 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 2.82 

t df 

Sig. (2 

extremidades) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de Confiança 

da Diferença 

Inferior Superior 

Consultas por 

habitante 
15,197 10 ,000 ,60455 ,5159 ,6932 

 
 

 

ARS Alentejo  

 

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Consultas por população 11 2,0664 ,32482 ,09794 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 2.82 

t df 

Sig. (2 

extremidades) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de Confiança 

da Diferença 

Inferior Superior 

Consultas por 

população 
-7,695 10 ,000 -,75364 -,9719 -,5354 
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ARS Algarve  

 

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Consultas por habitante 11 2,2182 ,25631 ,07728 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 2.82 

t df 

Sig. (2 

extremidades) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Consultas por 

habitante 
-7,787 10 ,000 -,60182 -,7740 -,4296 

 

 
 

Número de médicos por 1000 habitantes  

 

ARS Norte 

 

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Médicos por 1000 

habitantes 
11 ,6118 ,05964 ,01798 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 0.70 

t df 

Sig. (2 

extremidades) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Médicos por 1000 

habitantes 
-4,904 10 ,001 -,08818 -,1282 -,0481 
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ARS Centro  

 

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Médicos por 1000 

habitantes 
11 ,7145 ,09059 ,02732 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 0.70 

t df 

Sig. (2 

extremidades) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Médicos por 1000 

habitantes 
,533 10 ,606 ,01455 -,0463 ,0754 

 
 

 

ARS Lisboa e Vale do Tejo  

 

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Médicos por 1000 

habitantes 
11 ,8818 ,05173 ,01560 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 0.70 

t df 

Sig. (2 

extremidades) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Médicos por 1000 

habitantes 
11,656 10 ,000 ,18182 ,1471 ,2166 
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ARS Alentejo 

 

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Médicos por 1000 

habitantes 
11 ,4527 ,01618 ,00488 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 0.70 

t df 

Sig. (2 

extremidades) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de Confiança 

da Diferença 

Inferior Superior 

Médicos por 1000 

habitantes 
-50,684 10 ,000 -,24727 -,2581 -,2364 

 

 

 

ARS Algarve 

 

 

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Médicos por 1000 

habitantes 
11 ,6782 ,02676 ,00807 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 0.70 

t df 

Sig. (2 

extremidades) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Médicos por 1000 

habitantes 
-2,704 10 ,022 -,02182 -,0398 -,0038 
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Número de enfermeiros por 1000 habitantes 

 

ARS Norte 

 

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Enfermeiros por 1000 

habitantes 
11 ,6645 ,07764 ,02341 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 0.71 

t df 

Sig. (2 

extremidades) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de Confiança 

da Diferença 

Inferior Superior 

Enfermeiros por 1000 

habitantes 
-1,942 10 ,081 -,04545 -,0976 ,0067 

 
 

 

ARS Centro 

 

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Enfermeiros por 1000 

habitantes 
11 ,6827 ,05968 ,01799 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 0.71 

t df 

Sig. (2 

extremidade

s) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Enfermeiros por 1000 

habitantes 
-1,516 10 ,161 -,02727 -,0674 ,0128 
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ARS Lisboa e Vale do Tejo  

 

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Enfermeiros por 1000 

habitantes 
11 ,7782 ,03601 ,01086 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 0.71 

t df 

Sig. (2 

extremidade

s) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Enfermeiros por 1000 

habitantes 
6,281 10 ,000 ,06818 ,0440 ,0924 

 

 

 

ARS Alentejo  

 

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Enfermeiros por 1000 

habitantes 
11 ,6727 ,04221 ,01273 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 0.71 

t df 

Sig. (2 

extremidades) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Enfermeiros por 1000 

habitantes 
-2,929 10 ,015 -,03727 -,0656 -,0089 

 

 

 

 

 

 



102 

ARS Algarve  

 

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Enfermeiros por 1000 

habitantes 
11 ,7573 ,15634 ,04714 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 0.71 

t df 

Sig. (2 

extremidades) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Enfermeiros por 1000 

habitantes 
1,003 10 ,340 ,04727 -,0578 ,1523 

 

 
 

Número de pessoal técnico por 1000 habitantes 

 

ARS Norte  

 

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Pessoal técnico por 1000 

habitantes 
11 1,0064 ,09352 ,02820 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 1.23 

t df 

Sig. (2 

extremidades) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Pessoal técnico por 

1000 habitantes 
-7,931 10 ,000 -,22364 -,2865 -,1608 
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ARS Centro  

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Pessoal técnico por 1000 

habitantes 
11 1,3136 ,18586 ,05604 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 1.23 

t df 

Sig. (2 

extremidades) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Pessoal técnico por 

1000 habitantes 
1,492 10 ,166 ,08364 -,0412 ,2085 

 

 
 

ARS Lisboa e Vale do Tejo  

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Pessoal técnico por 1000 

habitantes 
11 1,4118 ,13227 ,03988 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 1.23 

t df 

Sig. (2 

extremidades) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de Confiança 

da Diferença 

Inferior Superior 

Pessoal técnico por 

1000 habitantes 
4,559 10 ,001 ,18182 ,0930 ,2707 
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ARS Alentejo  

 

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Pessoal técnico por 1000 

habitantes 
11 1,6264 ,08925 ,02691 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 1.23 

t df 

Sig. (2 

extremidades) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de Confiança 

da Diferença 

Inferior Superior 

Pessoal técnico por 

1000 habitantes 
14,729 10 ,000 ,39636 ,3364 ,4563 

 

 
 

ARS Algarve  

 

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Pessoal técnico por 1000 

habitantes 
11 1,6264 ,08925 ,02691 

 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 1.23 

t df 

Sig. (2 

extremidades) 

Diferença 

média 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Pessoal técnico por 

1000 habitantes 
14,729 10 ,000 ,39636 ,3364 ,4563 

 

 


