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Se é inegável que o SNS permitiu nas últimas três décadas 

uma enorme melhoria na qualidade de vida dos portugueses, 

disponibilizando uma oferta alargada de cuidados de saúde com 

qualidade, gerais, universais e tendencialmente gratuitos, como 

refere o art. 64.º da Constituição da República Portuguesa, parece-

nos evidente que o crescimento dos custos foi contínuo e progressivo, não sendo 

acompanhado por um crescimento da economia, parecendo esquecer que, 

independentemente da conjuntura económica ou financeira, todos os recursos são 

inexoravelmente escassos. 

A Economia é a ciência que se dedica ao “estudo de como os indivíduos e a sociedade 

acabam por escolher, com ou sem utilização de moeda, a aplicação de recursos produtivos 

escassos que podem ter usos alternativos, para produzir variados bens e distribuir estes bens 

para consumo, actual ou futuro, entre as diversas pessoas e grupos da sociedade” 

(SAMUELSON, 2004).  

Por seu lado, a economia da saúde é hoje entendida como uma área do conhecimento 

aberta a não-economistas (PEREIRA, 2003), que tem como missão a “aplicação da teoria 

económica aos fenómenos e problemas associados ao tema da saúde” (PEREIRA, 2004), em 

vista à melhor satisfação das necessidades de cuidados de saúde da população, através da 

optimização dos recursos produtivos e limitados disponíveis e da sua óptima distribuição. Na 

visão de uma população (grupo) e da análise económica, se consideramos que o objectivo 

principal da prestação de cuidados médicos é a melhoria da saúde humana e que o valor de 

um bem é o custo da sua substituição, importa conhecer qual o valor dessa melhoria, em 

termos de vidas salvas. 

A economia da saúde moderna teve o seu reconhecimento em 1963 com a publicação 

na American Economic Review do artigo «Uncertainty and the welfare economics of medical 

care», de Kenneth Arrow1, onde o autor introduz os conceitos fundamentais e conceptualizou 

a incerteza como característica específica do mercado de cuidados de saúde, assinalando-se 

desde então uma evolução significativa e um impacto marcante, contribuindo para a medição 

de resultados, para a introdução de análises de custo-efectividade, para os fundamentos da 

economia do bem-estar, da teoria da indução da procura, etc. 

Contudo, o convívio entre a economia e os profissionais que actuam neste campo tem 

conhecido as suas dificuldades, sendo os seus comportamentos decisivos para a utilização 

dos recursos. Se a economia se fixa na ética do bem comum, algumas das profissões mais 

tradicionais (v.g. médicos, enfermeiros) se concentram numa ética individualista, afirmando 

que a saúde não tem preço ou que uma vida salva justifica qualquer esforço. Por seu turno, 

os gestores deparam-se com uma dualidade de responsabilidades: a ética médica e a ética 

                                                 
1 Economista americano, vencedor do Prémio Nobel da Economia em 1972. 



organizacional e a conjugação destas numa ‘ética para a gestão de unidades de saúde’, onde 

prevaleça a autonomia e o bem-estar do doente e seja enquadradora da liberdade 

terapêutica do médico e da sua autonomia técnica (FARIA et al, 2010), numa lógica de 

“máxima eficiência social na gestão dos recursos, evitando-se o desperdício e a utilização 

indevida dos serviços (cfr. alínea e) do nº 1 da Base II da Lei de Bases da Saúde2).  

Numa breve análise conjuntural sobre a utilização dos recursos, constatamos nos 

indicadores da OCDE que os portugueses gastaram em 2010 com a saúde 10,7% do seu PIB, 

mais um ponto percentual que a média de 9,5% dos mesmos países, o que equivale a 

2.728US$ per capita, porém abaixo dos 3.268US$ per capita da média. O Estado português 

assegurou 65,8% dos gastos, valor abaixo dos 72,2% da média do financiamento público dos 

países da OCDE.  

Em matéria de recursos humanos, Portugal caracteriza-se por ter 3,8 médicos por mil 

habitantes (engloba todos os médicos autorizados para a prática clínica), acima da média de 

3,1 da OCDE (engloba os médicos com efectiva prática clínica); e 5,7 enfermeiros por mil 

habitantes (este valor era de 2,5 em 1990), abaixo da média de 8,7 da OCDE. Pelo seu lado, 

o número de camas nos hospitais portugueses por mil habitantes é de 2,8, abaixo das 3,4 da 

média da OCDE.  

Por conseguinte, é hoje inegável a necessidade de uma correcta utilização dos 

recursos e indiscutível que a economia trouxe contributos valiosos para a compreensão de 

questões fundamentais nos cuidados de saúde (PROPPER, 2005), sendo fundamental a 

formação e a especialização dos seus profissionais, de modo a conhecer os princípios básicos 

da economia da saúde, entender as relações económicas, os custos de oportunidade, 

identificar e categorizar os custos e benefícios (v.g. vidas salvas), conhecer os conceitos de 

eficácia e de eficiência e as análises económicas de custo-benefício, de custo-efectividade ou 

de custo-utilidade. 

 
A AAAEDF promoveu o 1.º masstraining em Suporte Básico de Vida 
 

Na manhã do dia 13 de Abril (sábado), cerca de 

100 alunos e professores do nosso Externato 

Delfim Ferreira aprenderam a "Salvar Vidas", 

participando no 1.º masstraining em Suporte 

Básico de Vida (SBV), ficando assim aptos a agir 

em situações de paragem cardiorespiratória. 

Esta iniciativa conjunta da Associação dos Antigos 

Alunos do Externato Delfim Ferreira e do EDF 

integrou-se no roadshow "Salvar Vidas" que o 

Conselho Português de Ressuscitação (CPR) promove junto de escolas e outras instituições 

da comunidade, em cumprimento do seu papel de consciencialização social em relação ao 

SBV e sua divulgação pública. 

                                                 
2 Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto, alterada pela Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro. 



A monitoragem foi assegurada por seis instrutores do CPR e INEM que, mesmo vindo 

alguns de longe (Caldas da Rainha e Abrantes), não quiseram deixar de dar o seu contributo 

voluntário, ao que a AAAEDF não pode deixar de manifestar o seu mais reconhecido 

agradecimento. 

Está actualmente demonstrado que ensinar Suporte Básico de Vida ao maior número possível 

de cidadãos é um dos processos mais eficazes de salvar vidas, ao promover uma resposta 

adequada a situações de paragem cardíaca na comunidade. Em diversos países, de que são 

exemplos paradigmáticos a Noruega e o Reino Unido, entre outros, este conhecimento levou 

à introdução progressiva do ensino do suporte básico de vida nas escolas e com jovens. 
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