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• Quebra sem precedentes
• Potencial de pensar em sistema de saúde

Impacto da pandemia

• SNS
• Hospitais privados

Recuperação da atividade assistencial

• Partnerships – cooperação e complementaridade
• Transição Digital
• Eficiência

Lições e consequências: novas soluções



O que custou a pandemia à economia do país. E à saúde dos portugueses?
Como transformar a Saúde em alavanca de crescimento?



https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=536782138&DESTAQUESmodo=2



https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine destaques&DESTAQUESdest boui=536782138&DESTAQUESmodo=2



 

2019 2020 Var.

Total 182 214 718       162 570 072       -10,8%

Análises clínicas 120 577 482       110 561 504       -8,3%

Anatomia Patológica 1 717 629           1 490 112           -13,2%

Cardiologia 2 871 225           2 147 479           -25,2%

Dermatologia 175 329              112 069              -36,1%

Gastrenterologia 958 016              725 537              -24,3%

Ginecologia 275 688              276 347              0,2%

Imuno-Hemoterapia 3 236 103           3 090 122           -4,5%

Medicina Física e Reabilitação 16 893 084         11 565 659         -31,5%

Medicina Nuclear 80 028                68 313                -14,6%

Neurologia 196 098              162 694              -17,0%

Obstetrícia 473 737              369 808              -21,9%

Oftalmologia 1 256 469           1 060 070           -15,6%

Otorrinolaringologia 673 735              505 617              -25,0%

Pneumologia 2 479 043           2 611 620           5,3%

Psiquiatria 1 088 716           731 853              -32,8%

Radiologia 13 361 767         10 666 707         -20,2%

Radioncologia 423 143              343 040              -18,9%

Reumatologia 35 967                25 821                -28,2%

Urologia 240 421              173 269              -27,9%

Outros atos complementares 15 201 038         15 882 431         4,5% Dados da publicação do INE relativa ao Dia Mundial da Saúde 2022, quadro do autor

Quebra sem precedente também nos 
MCDT`s



Atividade dos hospitais privados em 2020



Manifestou-se a ausência de uma política de abertura e diálogo
construtivo com os parceiros privados e sociais, que impossibilitou, em
várias fases da crise, uma resposta sustentada nacional, aproveitando
toda a oferta em saúde existente”.
Fernando Araújo, “Governação em Saúde: desafios e oportunidades” em Saúde em Portugal – pensar o futuro,

Ideia de Saúde, 2022

Na gestão da COVID19 “A fragilidade na gestão tem estado também patente no difícil
relacionamento com o setor privado e social e a academia, com quem a colaboração regulada e
negociada não foi possível. É como se o SNS, consciente das suas fragilidades de monitorização
e regulação e com medo de ser prejudicado, tivesse preferido manter à distância quem poderia
ter contribuído mais”. Julian Perleman, “O Estado da Nação e as Políticas Públicas 2021”, ISCTE





+2%
-8%
+1%



Forte recuperação da atividade assistencial dos hospitais privados

 As Cirurgias tiveram uma quebra de 18% em 2020 e 
tiveram crescimento de 23% em 2021 pelo que o valor 
de 2021 ficou acima da atividade pré-covid em 1,2%

Cirurgias SIGIC reduziram-se 8%

 As Consultas tiveram uma quebra de 14% em 2020 e 
tiveram crescimento de 32% em 2021 pelo que o valor 
de 2021 ficou acima da atividade pré-covid em 14%



Forte recuperação da atividade assistencial dos hospitais privados

 As Urgências tiveram uma quebra de 34% em 2020 e
tiveram crescimento de 18% em 2021 pelo que o valor
de 2021 ficou abaixo da atividade pré-covid em 22%

 Os Partos tiveram um aumento de 8% em 2020 e
voltaram a crescer 2% em 2021 pelo que o valor de
2021 ficou acima da atividade pré-covid em 11%



Forte recuperação da atividade assistencial dos hospitais privados

Nota: Dados remetidos pelos Associados à APHP, não correspondem ao total do universo 





https://www.fundacionidis.com/uploads/informes/informe_sanidad_privada_aportando_valor_2022.pdf

El asegurado privado que realiza un uso mixto, es decir 
que acude tanto al sistema público como al privado 
genera al menos un ahorro equivalente a su póliza de 
salud (580 euros)
El asegurado que únicamente utiliza el sistema privado 
genera un ahorro potencial de 1.597 euros (gasto 
sanitario público per capita). 
Lo habitual es que los asegurados hagan un uso mixto, 
por lo que el ahorro al Sistema Nacional de Salud per 
capita se sitúa en una horquilla que va de los 580 
euros a los 1.597 euros por asegurado
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