
Desafios da Saúde 
Responder hoje  
aos desafios de amanhã   

www.pwc.pt

Novembro  
de 2015



2        PwC    Desafios da Saúde: Responder hoje aos desafios de amanhã    

Índice

Redefinir saúde e bem-estar

Faça você mesmo 

Desenvolver modelos de negócio sustentáveis para o mHealth 

Acomodar os novos entrantes

Estabelecer parcerias vencedoras 

Concentrar a excelência

Da interoperabilidade ao open data

Definir preços com base em resultados 

Os financiadores privados como integradores do sistema 

Preparar-se para uma saúde global  

Introdução

1 4

3

2 6

3 8

4 10

5 12

6 14

7 18

8 20

9 22

10 24



Desafios da Saúde: Responder hoje aos desafios de amanhã    PwC        3

Introdução

Consideramos que essas tendências 
impõem desafios significativos para todos 
os players do setor, incluindo prestadores 
de cuidados de saúde, pagadores, 
indústria farmacêutica e de tecnologia 
médica, administrações públicas e novos 
entrantes. Muitos desses desafios foram 
impulsionados pelo próprio paciente- 
-consumidor.

Com efeito, o novo perfil do paciente, 
que abandona uma postura passiva para 
se tornar num consumidor ativo, vai 
influenciar progressivamente a indústria 
da saúde, obrigando a uma redefinição 
dos conceitos de saúde e de bem-estar. 
Isto passará por, entre outras coisas, 
permitir que o paciente assuma um maior 
protagonismo na gestão da sua saúde e 
da sua doença, através de um recurso 
generalizado a tecnologias “Faça Você 
Mesmo”, sem que isso represente uma 
ameaça para os profissionais. 

Será crescente o apetite por serviços de 
saúde baseados na mobilidade, mHealth, 
favorecido pela ubiquidade das tecnologias 
móveis. Mas para se aproveitar o seu 
potencial, é necessário que, a par de uma 
solução com uma proposta de valor sólida 
que efetivamente acrescente valor para o 
utilizador (profissional ou paciente), se 
criem modelos de negócio convincentes.
      
O interesse crescente pelo mHealth tem 
vindo a aliciar muitas empresas de base 
tecnológica a entrar no setor da saúde. Os 
players incumbentes têm de se habituar 
a estes e a outros novos entrantes, 
procurando modelos colaborativos que 
permitam ganhos de eficiência, acesso e 
qualidade dos serviços de saúde prestados.

O estabelecimento de parcerias 
estratégicas é uma condição essencial 
para a sobrevivência numa indústria 
crescentemente competitiva. Essas 
parcerias devem servir não só para 
reforçar a posição no mercado como 
também para criar novas formas de se 
estar nele, baseadas, por exemplo, no 
desenvolvimento de produtos e serviços 
inovadores. 

O setor da saúde é um setor de recursos 
escassos e, como tal, é fundamental 
promover a utilização otimizada dos 
mesmos. A concentração de recursos, 
conhecimentos e casuística em centros 
de excelência será assim um imperativo 
para aumentar a eficiência, reduzir custos 
e assegurar uma melhoria da qualidade 
da prestação de cuidados. Para 2015, 
encontram-se já definidas as áreas de 
intervenção prioritária em que serão 
reconhecidos os Centros de Referência 
nacionais.   

Esta tendência de concentração 
obriga a uma maior colaboração entre 
diferentes prestadores. A colaboração 
é, com efeito, o único caminho possível 
na prestação de cuidados de saúde 
holísticos e em contínuo, devendo 
estabelecer-se a diferentes níveis, não 
só entre prestadores, mas também entre 
setores tradicionalmente antagónicos, 
designadamente entre prestadores e 
pagadores, e com a necessária envolvência 
dos devidos atores sociais, comunitários 
e familiares. Experiências nos EUA 
demonstram que os pagadores podem 
funcionar como importantes agentes 
integradores do sistema, com ganhos 
para todos. 

A interoperabilidade será fundamental 
para assegurar um ambiente colaborativo, 
em que “todos trabalham para o mesmo”. 
Neste sentido, é louvável a iniciativa 
ministerial de criação de uma Plataforma 
de Dados de Saúde (PDS), um sistema de 
partilha de dados que permite a troca de 
informação entre os diferentes agentes 
da prestação de cuidados, dentro e fora 
do SNS. Esperamos que, num futuro não 
muito longínquo, se possa dar o passo em 
frente no sentido da “abertura” desses 
dados para uso generalizado (open data), 
desde que salvaguardados os princípios da 
confidencialidade e privacidade.

Um outro desafio que se colocará ao 
setor da saúde, e em particular aos 
financiadores e à indústria farmacêutica, 
tem a ver com o acesso à inovação. À 
medida que a indústria farmacêutica 
aposta no desenvolvimento de fármacos 
especializados, é expectável uma crescente 
pressão nos orçamentos de saúde. 
Não sendo aceitável negar o acesso a 
estes fármacos, o caminho passará por 
assegurar que o pagamento se faça pelos 
resultados e não pelos custos. 

Finalmente, consideramos também como 
desafio premente do setor a necessidade 
de os seus players se adaptarem às forças 
da globalização, o que se traduz na 
necessidade de continuar a investir nas 
exportações, na capacidade de resposta 
a um mercado nacional crescentemente 
competitivo, e na capacidade de aproveitar 
as potencialidades do turismo de saúde.  

Estes e muitos outros desafios irão marcar 
o futuro próximo do setor da saúde 
nacional. Da nossa parte, colocamo-nos ao 
inteiro dispor dos Clientes para apoiá- 
-los a responder hoje aos desafios  
de amanhã. 

Da monitorização 360º que a PwC realiza ao setor da saúde  
e do permanente diálogo estabelecido com especialistas do setor 
e líderes de opinião, resulta o presente documento síntese das 
tendências que irão marcar a atualidade da indústria, neste  
e nos próximos anos. 
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Redefinir saúde e bem-estar1
Segundo dados do INE, durante o período 
de 1980 a 1995 nasceram cerca de 2 
milhões de Portugueses, o que agora 
corresponde a uma fatia da população 
residente em Portugal de 18%. Esta 
geração de Portugueses, denominada 
de geração Y ou millennials, cresceu e 
desenvolveu-se num período de expansão 
económica e foi, desde cedo, exposta 
a um boom tecnológico, liderado pelo 
aparecimento da internet. De acordo 
com um estudo realizado pela PwC em 
parceria com a London Business School 
e University of Southern California, esta 
é uma geração que valoriza atributos 
como flexibilidade e transparência, que 
gosta de assumir o controlo de decisão e 
possui uma aptidão natural no recurso às 
tecnologias digitais. Enquanto condutores 
da revolução da cultura digital através de 
uma relação próxima com a tecnologia, 
esta geração está a provocar profundas 
alterações transversais a todas as 
indústrias. O setor da saúde não é exceção 
e começa já a permear-se à entrada destes 
novos consumidores, originando ondas de 
mudança tanto internas como externas.

Do ponto de vista do trabalho, a geração Y, 
que constitui já uma proporção importante 
de profissionais de saúde do país, mais 
do que um salário elevado, procura 
equilíbrio entre vida pessoal e laboral e 
realização profissional, obtida através 
de múltiplas experiências. Como tal, é 
uma geração que necessita de sentir-se 
constantemente motivada e desafiada, 
através de compromisso e criatividade. Se 
isto não for adequadamente gerido, poderá 
levar a algumas disrupções numa classe 
profissional tradicionalmente resistente  
à mudança. 

Do ponto de vista do consumo, esta 
geração procura estar sempre bem 
informada, estudando opções e ofertas de 
saúde que estejam alinhadas com os seus 
estilos de vida, ou recolhendo informação 
sobre sintomas, doenças e ângulos 
terapêuticos antes de se dirigirem a uma 
consulta/exame médico. Não obstante, 
a excessiva procura de informação 
aliada à preocupação sobre o próprio 
estado de saúde pode assumir contornos 
disfuncionais e resvalar para o que agora se 
denomina de cibercondria.

A componente social também está 
continuamente presente pelo que cada 
boa e má experiência é partilhada nas 
redes sociais, portais, blogs e fóruns, 
atuando sobre as futuras preferências de 
outros consumidores. Redes virtuais para 
troca de experiências relacionadas com a 
saúde começam também a manifestar-se, 
inclusivamente em Portugal como é o caso 
do Adoeci.com, uma plataforma que põe 
em contacto pessoas diagnosticadas com a 
mesma patologia.

Figura 1: População residente em Portugal (projeção para 2015)

18%

30%

32%
19%

Geração X
(1960-1980)

Baby boomers  
(nascidos até 1960)

Geração Y
(1980-1995)

Geração Z
(1995-presente)

Fonte: INE, Projeções da população residente, 2012-2060, dados atualizados a 14 de outubro de 2014

Esta é uma geração 
que valoriza atributos 
como flexibilidade e 
transparência, que gosta 
de assumir o controlo de 
decisão e possui uma aptidão 
natural no recurso às 
tecnologias digitais. 
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Fonte: Análise PwC, 2015

Figura 2
Impactos da Geração Y na saúde:

• redução da assimetria  
de informação;

• valorização de soluções 
inovadoras e móveis;

• troca de experiências de consumo;
• exigência por transparência  

e consistência.
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Neste sentido, para se captar a geração Y, 
é necessário um alinhamento da oferta ao 
seu estilo de vida e valores, nomeadamente 
no apelo à flexibilidade, informação, 
transparência e presença digital. Soluções 
de eHealth e mHealth, que permitem o 
acesso rápido a informação e serviços de 
saúde, são particularmente apetecíveis 
para esta geração, devido à conveniência 
e tecnologia. Outras iniciativas passam 
pela fomentação de transparência, como 
é exemplo a publicação de indicadores 
de desempenho de prestadores de saúde, 
realizado pela ACSS, ou a publicação 
das contribuições monetárias feitas a 
profissionais de saúde, disponibilizado pelo 
Infarmed. Clínicas de retalho e shoppings 
de saúde contam-se também como novos 
modelos de negócio, já populares em 
alguns países, que através da concentração 
de serviços, equipamentos e recursos, 
tornam-se bastante atrativos para os 
millennials.

Implicações

• Prestadores, pagadores, seguradoras 
e outros atores do setor vão continuar 
a procurar alinhar os seus serviços 
e experiências com as expectativas 
e valores da geração Y. Prevê-se 
um crescente número de soluções e 
produtos que apelam à conveniência 
e flexibilidade e em que se valoriza 
a “experiência do consumidor”. 
Considerando que esta é uma geração 
que busca constantemente o value 
for money daquilo que consome, será 
necessário um maior enfoque nos 
benefícios e vantagens dos produtos 
e serviços de saúde.  

• Na valorização pela transparência 
e autenticidade, o setor terá de 
evoluir no sentido de disponibilizar 
cada vez mais e melhor informação, 
que sustente decisões informadas por 
parte dos consumidores. Haverá uma 
preocupação acrescida pelas questões 
reputacionais e de posicionamento 
associadas a um maior escrutínio. 

• Para esta geração de profissionais, o 
sentido de missão é fundamental 
na escolha e manutenção de um 
emprego. Isto significa que os 
empregadores têm que prestar 
especial atenção a aspetos como 
a liderança, comunicação, e 
motivação dos seus profissionais, não 
bastando uma elevada compensação 
financeira. Esta é a primeira geração 
verdadeiramente globalizada que 
encara o mercado laboral como um 
mercado global e não tem problemas 
em largar o conforto do seu país 
de origem por razões profissionais, 
contribuindo para a “fuga de 
cérebros” que se regista na saúde 
nacional1.   

1  De acordo com a Ordem dos Médicos, em 2014, 
aproximadamente 400 médicos emigraram e 1100 
pediram à Ordem o good standing certificate, o 
documento que permite aos profissionais de saúde 
exercer a profissão noutro país. Fonte: Jornal PÚBLICO, 
“Quase 400 médicos emigraram no ano passado”, 
publicado em 5 de março de 2015, disponível em http://
www.publico.pt/sociedade/noticia/quase-400-medicos-
emigraram-no-ano-passado-1688189   

 Transparência



Faça você mesmo2
“Centrar o sistema de saúde no paciente” 
implica atribuir ao paciente um papel 
protagonista na gestão da sua saúde. De 
acordo com um inquérito realizado pela 
PwC, os pacientes estão preparados para 
assumir esse protagonismo, evidenciado 
pela apetência na utilização de tecnologias 
DIY (Do It Yourself ou “faça você mesmo”), 
entre as quais se incluem ferramentas de 
auto-diagnóstico ou auto monitorização 
(figura 3). Em Portugal, são de uso 
generalizado os testes rápidos adquiridos 
no retalho  como os testes do colesterol, 
testes de gravidez ou medidores de 
glicemia.  Mas, cada vez mais, estão a 
surgir no mercado inovações tecnológicas 
com capacidade e funcionalidades 
acrescidas, que encerram em si uma 
promessa de autonomia do utilizador. Por 
exemplo, em março passado aprovou- 
-se nos EUA, pela primeira vez, a venda 
direta ao público de um teste genético 
de diagnóstico médico para deteção de 
mutações genéticas que estão na origem  
da síndrome de Bloom. 

As tecnologias DIY, para além dos seus 
atributos de conveniência, celeridade 
e, em alguns casos, baixo custo, têm 
como principal vantagem a capacidade 
de responsabilizar e enquadrar o cidadão 
na gestão da sua saúde e doença. O plano 
terapêutico, mais do que ser desenhado 
para ele, é desenhado com ele, com o seu 
acordo e contributos.     

Figura 3: Consumidores com tendência para aderir às tecnologias Do It Yourself

Consumidores com tendência para aderir 
DIY em detrimento das opções tradicionais

58%

55%

54%

47%

44%

42%

Utilização de um kit de auto 
diagnóstico para infecções  
de garganta.

Verificação de sinais vitais em 
casa através de um dispositivo 
ligado ao telemóvel.

Envio de uma foto de 
problema de pele a um 
dermatologista.

Verificação de infecção nos 
ouvidos através de um dispositivo 
ligado ao telemóvel.

Realização de um ECG com 
recurso a um dispositivo 
emparelhado com o telemóvel.

Elaboração de exames de 
urina em casa através de 
um dispositivo móvel.

Fonte: 2014 HRI Clinician Workforce Survey and 2013 HRI Consumers Survey
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A utilização de tecnologias DIY é uma 
tendência impulsionada pela inovação 
tecnológica e acompanha a própria 
evolução das caraterísticas da procura. 
À medida que os consumidores vão 
ganhando conhecimento, vão também 
ganhando poder. E ocorrerá uma 
predileção natural para que o paciente 
se substitua ao profissional, recusando o 
papel passivo de paciente, de quem espera, 
para adotar uma postura proativa.  
O apetite por estas tecnologias não será 
homogéneo em todos os grupos etários, 
sendo tendencialmente maior na geração 
dos millennials, que apresenta um elevado 
nível de familiaridade com a tecnologia. 
Assim, para assegurar a equidade, evitando 
um alargamento do “fosso” entre que os 
gozam de um bom nível de acesso a saúde 
e os que têm que enfrentar múltiplas 
barreiras de acesso, é necessário realizar 
um esforço de empowerment junto de 
grupos específicos, como os idosos ou 
grupos em condições socioeconómicas 
mais desfavorecidas, onde é mais comum a 
iliteracia em saúde.

Por outro lado, há que ter em conta que 
as motivações intrínsecas individuais 
são determinantes quando se trata da 
adoção de tecnologias DIY. Nem todas 
as pessoas terão interesse em assumir a 
responsabilidade pelo seu diagnóstico/
tratamento/monitorização, por mais sexy 
que sejam essas soluções. 

Assistiremos, provavelmente, a uma 
resistência por parte dos profissionais 
médicos em relação à prescrição 
e utilização dessas tecnologias, 
nomeadamente em áreas onde a 
inexatidão ou incompletude de informação 
poderá, eventualmente, induzir a opções 
terapêuticas erróneas, com efeitos 
negativos em termos de segurança. No 
entanto, à medida que se comprovar a 
eficácia e segurança destas tecnologias, 
maior será a sua aceitação e generalização. 

Implicações 

• À medida que os consumidores 
vão acedendo a mais e melhor 
informação sobre formas de 
prevenção e tratamento disponíveis, 
e mais dispostos a assumir um papel 
proactivo na gestão da sua saúde e 
doença, terão um maior apetite por 
soluções “faça você mesmo”. Será 
necessária regulação específica 
nesta área no sentido de assegurar 
a segurança na utilização destes 
dispositivos e a fiabilidade dos 
resultados obtidos. Refira-se, a este 
propósito, a crescente facilidade 
de adquirir estes produtos na web 
(crescentemente disponíveis e a 
preços mais acessíveis). 

• Prestadores, reguladores, pagadores, 
devem incorporar estas tecnologias 
nos seus esforços de envolvimento 
dos cidadãos, sem temer a “perda de 
controlo”. Em sistemas financiados 
com base no risco, como nos cuidados 
primários, estas ferramentas podem 
constituir um importante contributo 
para reduzir o risco, apostando na 
promoção da saúde, prevenção da 
doença e diagnóstico precoce.   

• Os dados assim obtidos devem ser 
sujeitos a um tratamento e análise que 
permitam a produção de informação 
útil, tanto para o cidadão como 
para os prestadores e pagadores. 
É de se evitar a criação de mais 
uma camada de dados “pesados” e 
difíceis de analisar. Para o efeito, e 
considerando o elevado volume de 
dados e a necessidade de analisar as 
interrelações entre esses dados poderá 
ser necessário o recurso a ferramentas 
de big data e data analytics.

Fonte: 2014 HRI Clinician Workforce Survey and 2013 HRI Consumers Survey
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Desenvolver modelos de negócio 
sustentáveis para o mHealth 3

O mHealth (mobile health) consiste 
na capacidade de prestar serviços de 
saúde através de dispositivos móveis 
não dependentes de conectividade de 
proximidade. Os serviços possibilitados 
pelo mHealth podem-se categorizar em 
soluções transversais à experiência do 
paciente e soluções de fortalecimento 
dos sistemas de saúde. As primeiras 
envolvem contacto direto com os 
pacientes e incluem serviços de bem-
estar, prevenção, diagnóstico, tratamento 
e monitorização do estado de saúde. Já 
a segunda categoria inclui serviços de 
administração e vigilância dos sistemas 
de saúde, apoio à atividade assistencial e 
resposta a emergências, sem necessidade 
de interações diretas com o paciente.

Num inquérito realizado pela PwC e pela 
Economist Intelligence Unit em 10 países, 
metade dos pacientes entrevistados 
acredita que o mHealth permitirá obter a 
curto/médio prazo (3 anos) melhorias a 
nível de conveniência, custos e qualidade 
dos cuidados de saúde. Por outro lado, 
seis em cada dez médicos entrevistados 
acreditam que a adoção em massa para 
este conjunto de recursos e ferramentas é 
inevitável no futuro próximo. A crescente 
ubiquidade de dispositivos móveis 
(os smartphones já ultrapassaram os 
telemóveis tradicionais em Portugal), bem 
como o aumento da cobertura e adesão 
à internet 3G/4G (algumas operadoras 
contabilizam já um tráfego nacional 
superior a 14 milhões de gigabytes por 
ano nestas redes), têm permitido criar 
uma plataforma nacional favorável à 
implementação de soluções mHealth.

Com efeito, nos últimos anos temos 
vindo a assistir em Portugal um interesse 
crescente pelo mHealth, existindo já algum 
trabalho de investigação em curso, mas 
especialmente através de aplicações móveis 
para smartphones na área do bem-estar e 
fitness como o SAPO Fit ou as aplicações 
QuickLog.me que permitem o registo e 
monitorização de métricas fisiológicas 
como a pressão arterial, níveis de glicémia, 
peso, etc. 

Figura 4: Framework para categorização de serviços mHealth

Soluções transversais à experiência do paciente

Bem-estar Prevenção Diagnóstico Tratamento

Monitorização

Fortalecimento dos sistemas de saúde

Resposta a emergências

Suporte de assistência

Vigilância dos sistemas de saúde

Administração dos sistemas de saúde

Fonte: PwC & GSMA, “Touching lives through mobile health: Assessment of the global market opportunity”, fevereiro 2012

O Ministério da Saúde também já 
disponibilizou em 2012 uma aplicação 
móvel do Portal da Saúde que permite 
aos utilizadores lerem algumas notícias 
ou procurarem prestadores de cuidados 
próximos de si e traçar automaticamente 
uma rota. 

Segundo dados do AppsPortugal, existem 
até à data 69 aplicações móveis na 
área da saúde e fitness, parte delas 
gratuitas, desenvolvidas em Portugal ou 
para o mercado Português para diferentes 
plataformas (figura 5). A nível global, 
estima-se existirem cerca de 100 mil 
aplicações móveis relacionadas com a 
saúde, das quais as 20 mais populares 
representam mais de 230 milhões de 
downloads em todo o mundo.

69 aplicações móveis  
na área da saúde e fitness, 
parte delas gratuitas, 
desenvolvidas em Portugal 
ou para o mercado 
Português para diferentes 
plataformas.

69 apps
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Tabela 1: Características de sucesso de soluções mHealth

Fonte: APPS Portugal, “Directório de Apps Portuguesas”, 
disponível em http://appsportugal.com/ (acedido a 
03/03/2015)

Mas a par de uma solução inovadora, 
tem que ser criado um modelo de 
negócio sustentável que combine 
oferta diferenciadora, receitas viáveis 
e ecossistemas de stakeholders 
robustos (tabela 1). Caso contrário, 
será extremamente difícil fidelizar os 
utilizadores. Tipicamente, as taxas 
de desistência na utilização destas 
soluções são muito elevadas, sendo que 
a PwC estima que 48% dos utilizadores 
abandonam o uso de uma app no  
espaço de 6 meses.  

Em simultâneo, é necessário introduzir os 
devidos ajustamentos no enquadramento 
legal e regulatório do mHealth. A 
Comissão Europeia já deu os primeiros 
passos nesse sentido, com a revisão dos 
regulamentos existentes (Diretivas 93/42/
CEE sobre dispositivos médicos e 98/79/CE 
sobre dispositivos médicos de diagnóstico 

Figura 5: Distribuição das aplicações móveis 
desenvolvidas em Portugal ou para o mercado 
Português segundo a Plataforma e Preço.  
Total: 69 aplicações

in vitro) no sentido de definir os requisitos 
que devem cumprir as soluções mHealth 
para que possam ser disponibilizadas 
no mercado como dispositivos médicos. 
Essas alterações legais e regulatórias são 
fundamentais para a massificação destas 
soluções, mas a principal força impulsora 
advirá do próprio consumidor. 

Implicações 

• A emergente área de mHealth 
é uma das indústrias do futuro, 
com potencial para ultrapassar as 
vertentes mais tradicionais do setor 
da saúde ao permitir novas formas de 
acesso, monitorização e prestação de 
cuidados. No entanto, há necessidade 
de desenvolver modelos de negócio 
sustentáveis a par de soluções 
inovadoras centradas no paciente- 
-consumidor e orientadas para os 
resultados.

• Embora o número de aplicações 
móveis de saúde esteja a crescer em 
Portugal, é necessário dar o salto 
qualitativo desde aplicações de 
natureza informativa para aplicações 
que permitam uma intervenção em 
saúde (fornecendo por exemplo dados 
de utilidade clínica e de suporte a 
decisões terapêuticas), aproximando- 
-se dos dispositivos médicos.

• A adoção em massa das soluções 
mHealth pressupõe alterações no 
comportamento dos diferentes 
atores do setor que procuram proteger 
os seus interesses. Pelo seu caráter 
disruptivo, pode ser necessário um 
esforço adicional para agilizar a 
integração de soluções mHealth nas 
práticas, rotinas e culturas existentes. 
Para esse efeito, revelam-se 
particularmente úteis a definição de 
políticas e incentivos de estímulo 
à adoção destas soluções, assim 
como a garantia do devido suporte 
regulatório. 

1. Integradas Integração nos planos de saúde, terapêuticos e estilos de vida.

2. Interoperáveis Acesso em qualquer lugar a qualquer momento, com partilha aberta  
de informação em rede.

3. Inteligentes Informação útil e atempada que suporte decisões clínicas e anteveja 
necessidades.

4. Sociais Facilitem interatividade entre os diferentes profissionais de saúde  
e pacientes.

5. Orientadas para  
     os resultados Com resultados clínicos comprovados e benefícios financeiros.

6. Cativantes Permitindo a customização de acordo com as preferências dos 
consumidores.

7. Elevada  
     usabilidade Baseada numa criteriosa seleção de funcionalidades e design intuitivo.

Plataforma

Preço

35

7

22

5

43

26

Android

Grátis

Pagas

iPad

Windows

iPhone
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Acomodar os novos entrantes4
Com a crescente orientação centrada no 
consumidor, novos atores procuram entrar 
no setor da saúde e capitalizar o potencial 
de crescimento e mudanças que se têm 
sentido. Muitos dos novos entrantes 
são empresas que exerciam previamente 
atividades distintas e dissociadas do setor 
da saúde mas que entretanto identificaram 
oportunidades de negócio nesta área, 
suportado por um ambiente sociocultural 
que viabiliza e promove o desenvolvimento 
de novas iniciativas.  

Embora a entrada de novos players 
geralmente suscite um dilema de 
competição nas empresas e entidades 
incumbentes, temos vindo a verificar 
que o setor beneficia de um acrescido 
dinamismo, acompanhado pela troca de 
conhecimento, maior competitividade, 
melhores práticas e inovação, levando a 
ganhos de eficiência, melhoria de acesso e 
qualidade de assistência.  

Em Portugal, existem já vários exemplos, 
com projeção nacional e internacional, 
de empresas de base tecnológica 
atraídas para a área da saúde, incluindo: 
Magnomics, Genehome, PharmAssistant, 
PETsys, Perceive3D e iMEDICAL. A 
empresa Genehome, sediada em Braga 
e cujas aplicações móveis ligadas à 
saúde e bem-estar já convenceram mais 
de 200 mil utilizadores, é um exemplo 
modelo de como as novas tendências de 
uma saúde focada no consumidor e na 
mobilidade reforçam os elos de ligação 
com a tecnologia, atraindo projetos que ao 
integrar estes dois domínios conseguem 
desenvolver soluções inovadoras.  

O investimento em tais iniciativas não 
aparenta abrandar no futuro próximo, 
muito pelo contrário já que a própria 
Genehome foi recentemente aceite no 
Google Developers Startup Launch e 
Facebook FbStart, os programas de 
apoio a startups da Google e Facebook, 
respetivamente. Semelhantes apoios, 
tanto a nível de financiamento como de 
aceleração/incubação, estão cada vez 
mais disponíveis em Portugal através, por 
exemplo, da Portugal Ventures, COMPETE 
ou Startup Lisboa. Recentemente a 
Startup Braga abriu as candidaturas 
para o 2º Programa de Aceleração com 
o foco de mobile/e-commerce, medtech e 
nanotecnologia, reforçando o elo entre 
revolução tecnológica e saúde.  

Também o setor de retalho está a 
procurar o seu espaço na saúde, com a 
criação das denominadas “clínicas de 
retalho” cuja proposta de valor reside 
nos preços acessíveis e na conveniência 
(acessibilidade, em termos geográficos 
e horários de expediente alargados, e 
dispensa de marcação prévia de consulta). 
Para maior facilidade de acesso, estas 
clínicas estabelecem-se geralmente em 
locais de grande afluência, como por 
exemplo, em grandes superfícies como 
supermercados ou centros comerciais. 
Em Portugal, temos o exemplo da Walk’in 
Clinics (cujo principal acionista detém 
também o grupo Jerónimo Martins), que 
gere neste momento uma rede de 5 clínicas 
de conveniência. Recentemente, o Grupo 
Auchan, em parceria com uma empresa 
nacional, também testou este conceito, com 
a abertura de uma unidade num centro 
comercial de Almada. No entanto, o projeto 
acabou por ser abandonado. Não obstante, 
o Grupo mantém a sua presença no setor 
da saúde através das parafarmácias e das 
óticas. Também o Grupo Sonae possui uma 
marca própria – a Wells – responsável pela 
comercialização de produtos de saúde, 
bem-estar e ótica.    

Também o setor de retalho 
está a procurar o seu 
espaço na saúde, com a 
criação das denominadas 
“clínicas de retalho”
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O segmento de bem-estar e fitness 
manter-se-á, com efeito, como a principal 
porta de entrada para muitas empresas 
que pretendem uma fatia do apetecível 
mercado da saúde. Isto deve-se ao facto 
de este segmento apresentar um menor 
número de barreiras regulatórias, o 
que facilita a entrada de novos players, 
e aos crescentes incentivos à medicina 
preventiva e à promoção de estilos de vida 
saudáveis. As áreas de nutrição, dietética 
e de emagrecimento serão as áreas com 
maior peso em termos de volume de 
negócios, pelo que tenderão a atrair um 
número significativo de novos entrantes. 
No entanto, outras áreas como o turismo 
de saúde, o desporto, o eHealth e o 
mHealth também aliciarão novos players 
(Figura 6).     

Inquéritos recentes da PwC e Economist 
Intelligence Unit em diferentes países 
revelam que os consumidores estão 
dispostos a considerar novas opções desde 
que o preço e qualidade correspondam 
aos serviços tradicionais de saúde a par 
de poupanças de tempo. Cada vez mais, 
os consumidores procuram no setor da 
saúde uma experiência similar em termos 
de conveniência e transparência que 
conseguem obter nas suas expectativas de 
serviço de outras áreas. 

564,8 
Indústria 
de perda 
de peso

224,5 
Materiais e 
acessórios 

de desporto

74,4 
Indústria 
global de 

fitness

7,6 
Aplicações 
móveis de 

saúde

371 
Mercado 
global de 
nutrição

118,7 
Alimentos 
funcionais

107,6 
Alimentos 
naturais e 
orgânicos

103,9 
Suplementos

40,8 
Produtos naturais 

de higiene e 
cuidado pessoal

1.42 biliões

108,2 
Medicina 

alternativa

45,6 
Turismo 
médico

2,9 
Acessórios 
wearable

18,4 
Telemedicina e 

telemonitorização

Implicações 

•  À medida que o setor da saúde se 
permeabiliza a novos entrantes, 
os cenários competitivos alteram-
-se. O dinamismo e inovação que 
estas empresas trazem devem 
ser estimulados e apoiados pelas 
entidades incumbentes por forma 
a conseguir ganhos de eficiência, 
acesso e qualidade dos serviços de 
saúde prestados. 

• A prestação de cuidados de saúde 
tenderá a ser, crescentemente, 
realizada por entidades “não 
tradicionais”, como as clínicas de 
retalho. Antevê-se um aumento da 
procura por este tipo de serviços, 
sendo necessário assegurar que a 
legislação e princípios relevantes 
estabelecidos são cumpridos, 
designadamente ao nível do 
cumprimento dos princípios 
proteção e de segurança do  
paciente e proteção de dados. 

Figura 6: Mercado global de bem-estar e fitness

1 53 72 64 8 9

(valores em mil milhões de euros)

Fonte: PwC Health Research Institute, “Global health’s new entrants: Meeting the world’s consumer,” março 2015



12        PwC    Desafios da Saúde: Responder hoje aos desafios de amanhã    

Estabelecer parcerias vencedoras 5
Mantendo a tendência que se tem registado 
nos últimos anos, assistiremos, nos 
próximos anos, a novos movimentos de 
associação dentro do setor da saúde.  
A realização de parcerias tem por objetivo 
não só reforçar a posição no mercado 
como também criar novas formas de se 
estar nele.  

Estamos habituados a associações e 
parcerias entre pagadores e prestadores, 
entre grandes multinacionais 
farmacêuticas e empresas nacionais 
(geralmente para efeitos de comarketing, 
coprodução e copromoção de 
medicamentos), entre empresas de 
tecnologia médica e prestadores, entre 
estes últimos e instituições académicas e  
de I&D, e múltiplas outras formas de 
parceria. Progressivamente, vamo-nos 
também habituando a parcerias com 
“novos entrantes”.  

A título ilustrativo, no ano passado, a 
multinacional Microsoft celebrou um 
conjunto de acordos com organizações 
portuguesas de saúde, do setor privado 
e público, para aplicação da tecnologia 
Xbox (consola de jogos) em soluções de 
telemedicina e telemonitorização.  

A tecnologia, criada originalmente para 
efeitos de entretenimento permitirá não só 
a deteção por infravermelhos (facilitando a 
medição de temperatura) e a visualização 
de batimentos cardíacos, mas também 
ajudará a combater alguns problemas 
sociais como o isolamento através da 
prestação de serviços de forma remota. 
Noutro exemplo, a José de Mello Saúde 
associou-se à Google numa iniciativa 
pioneira de aplicação dos Google Glasses 
em ambiente de cirurgia, transmitindo em 
direto intervenções cirúrgicas. No âmbito 
estatal, o Ministério da Saúde e a Samsung 
assinaram em janeiro deste ano um acordo 
de colaboração para o desenvolvimento 
de projetos de eHealth e mHealth, entre 
os quais se inclui o desenvolvimento de 
dispositivos wearable.   

Figura 7: Razões para o estabelecimento de parcerias no setor da saúde

Parcerias 
vencedoras

Concentração 
e reforço 
da posição 
concorrencial

Ganhos  
de eficiência

Partilha  
de risco

Acesso a 
know-how  
e recursos

Acesso a I&D 
e inovação/
desenvolvimento 
de novos 
produtos  
e serviços

Fonte: Análise PwC, 2015

Aumento 
de vendas/ 
acesso a novos 
clientes e novos 
mercados
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Para quem se associa a estes “novos 
entrantes”, as parcerias são uma forma 
de acrescentar valor a um serviço 
“tradicional”. Algumas têm em vista 
a introdução de serviços e produtos 
inovadores no mercado, outras visam 
conseguir maior qualidade ou eficiência.  
 
As parcerias são também uma forma de 
colmatar uma necessidade. Na indústria 
farmacêutica, à medida que os orçamentos 
de I&D sofrem reduções, as multinacionais 
do setor procuram alternativas mais 
baratas de desenvolvimento de produtos. 
Para o efeito, associam-se a empresas 
de capital de risco, que investem em 
startups inovadoras. A Bluepharma, 
por exemplo, associou-se à empresa de 
capital de risco Portugal Ventures SA, 
para a criação de uma empresa dedicada 
ao desenvolvimento de medicamentos 
inovadores na área oncológica.    
À medida que se multiplicam as parcerias, 
os players tradicionais do setor vão 
ser confrontados com um aumento da 
concorrência por parte daqueles que 
estão a redefinir as suas relações. No setor 
dos seguros, por exemplo, a Multicare 
celebrou, em 2014, uma parceria com o 
Continente que lhe permitiu a criação de 
um novo canal de vendas e consequente 
reforço da posição no mercado. 
  
Perante isto, as parcerias serão, cada 
vez mais um fator presente. Quem optar 
por agir isoladamente terá crescentes 
dificuldades em manter-se no jogo. 

Implicações 

•  A evolução do mercado vai 
obrigar a que os diferentes players 
do setor da saúde persigam 
parcerias estratégicas tanto para 
efeitos de desenvolvimento de 
novos produtos, preenchendo 
lacunas da carteira de produtos e 
serviços, como para aumento de 
vendas de produtos e serviços 
já existentes (designadas por 
parcerias commodity-driven), 
através da redução de custos ou da 
incorporação de novos canais de 
distribuição.

• Para quem participa em tais 
parcerias, é fundamental que se 
definam claramente os termos 
de colaboração. Os parceiros 
devem assegurar a proteção de 
propriedade intelectual para 
o seu negócio, de modo a não 
comprometer o crescimento 
independente e a diferenciação do 
seu core business. As organizações 
que falhem neste ponto arriscam-se 
a serem adquiridas pela “parte mais 
forte”.

•  De igual modo e tal como noutros 
domínios, deve ser definido e 
acordado entre as partes um claro 
modelo de governação da parceria, 
incluindo o estabelecimento de 
objetivos e metas, responsabilidades 
e canais de comunicação. A maioria 
das parcerias tem um ciclo de vida 
definido, assim, os parceiros devem 
acordar previamente entre si a 
melhor estratégia de saída.

As parcerias são também 
uma forma de colmatar 
uma necessidade. 
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Concentrar a excelência6
A Portaria nº194/2014 de 30 de setembro 
refere a necessidade de concentrar a 
prestação de cuidados de saúde através 
da criação de “centros de referência”. 
Entende-se por Centro de Referência 
uma “unidade prestadora de cuidados de 
saúde, com reconhecidos conhecimentos 
técnicos, na prestação de cuidados de 
saúde de elevada qualidade aos doentes 
com determinadas situações clínicas, 
que exigem uma especial concentração 
de recursos ou de conhecimento e 
experiência, devido à baixa prevalência da 
doença, à complexidade no diagnóstico ou 
tratamento e aos custos elevados dessas 
mesmas situações”.  
 
A criação de centros de referência é apenas 
um reflexo de uma tendência natural 
dos sistemas de saúde modernos: a de 
concentração de casuística e recursos em 
centros especializados. Não é uma filosofia 
antagónica à da garantia de acessibilidade, 
mas sim uma forma de assegurar que 
determinada prestação é realizada por 
quem faz melhor.  

Os centros de referência são, com efeito, 
um modo eficaz de responder às seguintes 
necessidades:

• Cuidados de saúde altamente 
especializados: o tratamento 
eficaz de determinadas doenças 
ou condições exige técnicas de 
diagnóstico e terapêuticas complexas, 
com conhecimento médico muito 
especializado e tecnologia médica 
avançada, sendo realizada em 
infraestruturas próprias e adaptadas;  

• Concentração de recursos e 
conhecimento: algumas patologias, 
devido à sua baixa prevalência e 
incidência, não geram volume suficiente 
para a criação de uma resposta local. 
Tipicamente, são patologias que 
exigem também conhecimento muito 
especializado;

• Qualidade, acessibilidade e relação 
custo-eficácia: os centros de referência 
permitem a criação de economias 
de escala e a obtenção de eficiências 
que ajudam a responder à escassez 
de recursos. Existe evidência de 
que a produção em maior volume 
melhora os resultados (por exemplo, 
está estatisticamente comprovada a 
correlação inversa entre número de 
intervenções cirúrgicas e a taxa de 
mortalidade). 

Existem já muitos centros especializados 
portugueses, entre os quais se incluem 
os Institutos Portugueses de Oncologia, 
os hospitais centrais e outros centros 
especializados que apresentam excelência 
em determinada técnica ou procedimento. 
No entanto, esses centros ainda não foram 
oficialmente reconhecidos como Centros 
de Referência, conforme o normativo 
nacional e europeu. 
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O despacho nº235-A/2015 define as áreas 
de intervenção prioritária em que devem 
ser reconhecidos os Centros de Referência 
nacionais, embora, à data da emissão da 
presente publicação ainda não tenha sido 
lançado, pela Direção-Geral de Saúde, 
o respetivo aviso para apresentação de 
candidaturas. 
 
Não obstante, considerando que a 
obtenção do reconhecimento depende 
do cumprimento de um conjunto de 
requisitos (conforme artigo 11º da 
Portaria nº194/2014 de 30 de setembro), é 
fundamental que as entidades interessadas 
numa eventual candidatura iniciem, com a 
maior brevidade possível, os trâmites para 
a mesma.  

Oncologia de adultos

Cancro do esófago
Cancro do testículo
Sarcomas do adulto 
Cancro do reto
Cancro heopatobilio/pancreático

Oncologia pediátrica

Doenças Hemato-Oncológicas 
Hepatoblastomas 
Tumores do sistema nervoso 
Onco-Oftalmologia
Sarcomas oftálmicos
Tumor de Wilms
Tumores ósseos

Epilepsia refratária

Doenças cardiovasculares
Cardiologia de intervenção estrutural 
Cardiopatias congénitas

Transplantes

Fígado 
Rins
Coração
Pulmão 
Pâncreas

Doenças raras
Doenças Hereditárias do Metabolismo
Paramiloidose Familiar

O reconhecimento como 
centro de referência obriga ao 
cumprimento de um conjunto 
de registos. É fundamental que 
os interessados iniciem desde 
já os trâmites para o mesmo.

O regulamento do processo de 
candidatura (anexo I da Portaria 
nº194/2014 de 30 de setembro) refere 
que podem apresentar candidatura as 
“entidades prestadoras de cuidados 
de saúde”, não limitando o processo a 
entidades do SNS, pelo que entendemos 
que se podem candidatar a Centros de 
Referência entidades do setor público, 
privado e social.

Fonte: Adaptado do Despacho nº235-A/2015, do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro de Saúde

Tabela 2: Áreas prioritárias de intervenção
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O reconhecimento como Centro de 
Referência traz, para o centro visado, um 
conjunto de benefícios, entre os quais:
• posicionamento estratégico face à 

concorrência, baseado na diferenciação;
•  incremento da atividade de elevada 

complexidade, com consequente reflexo 
ao nível do financiamento;

•	  acesso facilitado a melhores práticas, 
conhecimento e tecnologia de 
vanguarda;

•  otimização da capacidade instalada; 
•	  retenção de conhecimentos médicos 

altamente especializados;
•	  reforço do investimento nas áreas 

objeto de candidatura, nas quais a 
entidade é reconhecida como Centro de 
Referência; 

•  possibilidade de integração numa Rede 
Europeia de Referência e primeiro 
passo no turismo de saúde. 
  

A Comissão Europeia está a promover 
ativamente a constituição de novas 
Redes Europeias de Referência2,1o 
que representa uma oportunidade de 
posicionamento estratégico para os nossos 
centros especializados. A participação de 
Portugal nestas redes europeias promoverá 
a integração do sistema de saúde de 
elevada qualidade no contexto europeu, 
o que contribuirá para o aumento de 
competitividade da saúde nacional.

2  A Diretiva Europeia 2011/24/EU de 9 de março relativa ao 
exercício dos direitos dos doentes em matéria de cuidados 
de saúde transfronteiriços, no seu parágrafo 54, atribui à 
Comissão a responsabilidade de apoiar o desenvolvimento 
continuado de redes europeias de referência. 

Implicações

•  O reconhecimento de algumas 
entidades como Centros de Referência 
terá um efeito “canibalizador”, 
podendo mesmo levar ao encerramento 
da atividade em prestadores 
secundários. É expectável que nos 
próximos anos sejam definidas outras 
áreas prioritárias nas quais serão 
definidos novos Centros de Referência, 
nomeadamente em oncologia (cancro 
da mama, cancro do estômago e outros) 
e em infeciologia. As entidades que 
não reúnam a casuística ou os recursos 
para se candidatarem a um eventual 
reconhecimento como centro de 
excelência, deverão, desde já, preparar-
-se para uma redução de atividade nas 
áreas visadas e, consequentemente, 
do financiamento. Assim, deverá ser 
assegurado um período de transição 
para adequação, tanto por parte das 
entidades reconhecidas como Centros 
de Referência, como daquelas que  
não o são.  

•  O modelo de financiamento dos 
futuros Centros de Referência deve 
ser adequado aos propósitos da sua 
constituição. Se por um lado, deve 
ter em conta que o tratamento de 
patologias complexas e raras obriga a 
um elevado consumo de recursos, 
por outro, deve incorporar os 
ganhos de eficiência que advêm da 
concentração. 

•  Os futuros Centros de Referência irão 
alterar as interrelações estabelecidas 
entre os diversos prestadores. 
Assim, torna-se fundamental rever 
a atual rede de referenciação 
hospitalar. Adicionalmente, com 
a eventual integração dos Centros 
de Referência nacionais nas Redes 
Europeias de Referência, será 
necessário estabelecer as regras que 
irão regular as relações com entidades 
localizadas em outros Estados 
Membros, designadamente, entidades 
prestadoras, pagadoras e reguladoras. 

Concentrar a excelência6
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Da interoperabilidade ao open data7
Interoperabilidade, por definição, é a 
capacidade de criar soluções abrangentes e 
transversais que ligam vários componentes 
e sistemas de diferentes fabricantes por 
forma a criar uma rede que permita o 
intercâmbio de informação e capacidade 
de operar em conjunto. Embora muitos 
fabricantes continuem a optar por soluções 
proprietárias com vista a angariar uma 
base de clientes exclusiva, cobrar um fee 
e reforçar a sua vantagem competitiva 
no mercado, tal modelo de negócio é, na 
verdade, limitativo, assemelhando- 
-se ao famoso problema do dilema do 
prisioneiro3.1 
 
A interoperabilidade permite benefícios 
múltiplos para prestadores, financiadores/
pagadores e pacientes-consumidores. 
Do ponto de vista dos prestadores, a 
interoperabilidade permite reduzir custos 
associados à manutenção de sistemas e 
ineficiências operacionais, promovendo 
ganhos de eficiência. No entanto, a 
principal vantagem passa pela melhoria 
da prestação de cuidados de saúde através 
da possibilidade de aceder a informação 
transversal a clínicas, hospitais, farmácias, 
laboratórios, seguradoras, entre outras 
instituições, reforçando o grau de 
informação disponível que por sua vez 
pode influenciar decisões terapêuticas. 
Com mais e melhor informação, aumenta-
-se a fiabilidade e precisão do diagnóstico 
médico e reduz-se o risco clínico, 
designadamente, através de uma redução 
do erro médico. 

 

3 Na versão iterada do dilema do prisioneiro, um famoso 
problema na teoria de jogos, a mútua colaboração 
pressupõe a longo-prazo ganhos superiores que a não 
colaboração mas que por sua vez requer exposição inicial. 
No caso da interoperabilidade, todos os fabricantes 
beneficiariam com a adesão a um open standard que 
definisse as regras de comunicação entre sistemas. No 
entanto, dos grandes fabricantes tal comportamento 
raramente se tem observado porque associam essa decisão 
com a perda de competitividade a curto-prazo, perpetuando 
assim soluções proprietárias.

Para os financiadores/pagadores é 
uma forma de simplificar os processos 
administrativos (ex. agendamentos de 
atos médicos, referenciação, etc.) e de 
introduzir eficiência no processo de 
faturação, aumentando a transparência 
e reduzindo o risco de fraude. Mas 
mais importante que isso, a partilha de 
informação sobre os resultados clínicos 
permite a evolução desde um modelo de 
financiamento baseado em volume para 
um indexado a desempenho, promovendo 
modelos de case management. 

Finalmente, no caso dos pacientes- 
-consumidores, para além do acesso 
a um serviço de maior qualidade, a 
interoperabilidade possibilita a integração 
de diferentes serviços e informação numa 
única interface que por sua vez, através 
de conveniência e fiabilidade, aumenta os 
níveis de utilização e satisfação. 
O mesmo benefício da confiança e 
transparência acrescida é condutivo a uma 
maior facilidade em obter certificação e 
aprovação dos órgãos regulatórios por 
parte dos fabricantes.

Plataforma de Dados de Saúde (PDS)

Os dados armazenados na Plataforma de Dados de Saúde em associação a um utente 
podem ser acedidos através de quatro portais: 

A Plataforma de Dados 
de Saúde (PDS),é um 
sistema de partilha de 
dados que permite a troca 
de informação entre os 
diferentes agentes da 
prestação de cuidados 
dentro e fora do SNS. 

Portal do utente
Utente pode aceder e 
proceder à gestão da 

informação disponibilizada, 
marcar consultas, renovar 

prescrições, auditar 
acessos, entre outras 

funcionalidades.

Portal do 
 profissional

Possibilita o acesso 
de informação 

clínica a mais de 370 
instituições.

Portal institucional 
Informação 

anonimizada 
disponibilizada por 

exemplo para fins de 
investigação. 

Portal  
internacional

Comunicação com outros 
sistemas fora de Portugal 

no âmbito do projeto-piloto 
Europeu epSOS, cuja 

participação de Portugal é 
feita por intermédio  

da PDS. 

1

2
3

4

Figura 8: Plataforma de Dados de Saúde (PDS)
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Em Portugal, uma iniciativa no setor da 
saúde que já faz uso das vantagens da 
interoperabilidade é a Plataforma de Dados 
de Saúde (PDS), um sistema de partilha de 
dados que permite a troca de informação 
entre os diferentes agentes da prestação de 
cuidados dentro e fora do SNS (hospitais, 
urgências, cuidados primários, rede nacional 
de cuidados continuados, etc.) (Figura 8). 

Com base na operabilidade, deverá 
evoluir-se para o conceito de open data. 
O conceito de open data corresponde 
a dados disponíveis publicamente e 
qualquer pessoa ou instituição pode 
utilizar, reutilizar e distribuir livremente os 
mesmos, sem restrições a nível de direitos 
de autor, patentes ou outros mecanismos 
de controlo. O setor da saúde, constituído 
por uma multiplicidade de agentes, 
entre estes, hospitais, centros de saúde, 
clínicas, seguradoras, associações e ordens 
profissionais, administrações públicas, 
empresas farmacêuticas e de dispositivos 
médicos, entre outros intervenientes e 
novos entrantes, produz largos volumes de 
dados. Da análise combinada desses dados, 
nomeadamente através de ferramentas 
de big data, é possível a criação de 
valor, contribuindo para a inovação, 
transparência, investigação e geração de 
conhecimento. 

Implicações 

•  A interoperabilidade é uma condição 
fundamental no desenvolvimento de 
serviços de cuidados de saúde escaláveis 
e com mais-valias significativas para os 
diferentes atores do setor. No entanto, 
existe ainda uma significativa apreensão 
em adotar diretrizes abertas para a 
troca de informação, tanto por parte 
dos fornecedores de sistemas como por 
parte dos produtores de informação. 
Assim, tão importantes como a 
interoperabilidade técnica e semântica, 
são fundamentais a interoperabilidade 
política e organizativa, que resultam 
diretamente da vontade de 
cooperação. Em particular, é necessário 
convencer os agentes privados a 
participar neste movimento.    

•  Uma preocupação constante quando 
se fala em interoperabilidade e open 
data relaciona-se com a necessidade 
de proteção e confidencialidade de 
informação. Segundo um inquérito 
de 2015 da PwC sobre o estado global 
de informação, 25% das empresas 
relataram terem detetado 50 ou mais 
incidentes de segurança durante 2014.  
Assim, é necessário garantir que a 
partilha de dados não gera efeitos 
colaterais negativos no que diz 
respeito à privacidade através de, por 
exemplo, técnicas de anonimização. 

A Comissão Europeia reviu 
recentemente a legislação nesta área 
por forma a assegurar uma maior 
uniformização, proteção e controlo 
sobre dados pessoais recolhidos, 
independentemente da entidade ou 
localização que os armazena. Com 
maior pressão sobre as empresas que 
trabalham com esses dados em termos 
de responsabilidade, espera-se que 
esta reforma regulatória contribua 
para a redução de efeitos indesejáveis 
da crescente circulação de dados.

•  Sistemas interoperáveis e open data 
geram partilha de dados. Mas para se 
obter benefícios reais desses dados 
é preciso que os mesmos sejam 
disponibilizados em qualidade e 
quantidade suficiente de modo a que 
permita uma reutilização geradora 
de valor. Depois, é necessário investir 
nessa reutilização. Os grandes 
volumes de dados gerados pelo setor 
obrigará à utilização de ferramentas 
de Big Data.
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Definir preços com base em resultados 8
As inovações farmacêuticas, resultantes 
dos avanços de I&D, são fundamentais 
para a melhoria dos cuidados de saúde, 
permitindo salvar vidas e melhorar a 
qualidade de vida dos doentes. Contudo, 
o recurso a medicamentos inovadores 
pressupõe um custo elevado, o que, per 
se, é um desafio em sistemas de saúde 
que se encontram em situações de 
insustentabilidade e onde a pressão para a 
contenção de gastos é crescente.  

À medida que a indústria farmacêutica 
se concentra no desenvolvimento 
de fármacos especializados para o 
tratamento de doenças complexas como 
cancro e hepatite C (a PwC estima que, 
em 2020, os medicamentos especializados 
representarão 38% do total de vendas 
globais da indústria farmacêutica), espera-
-se a entrada no mercado de um número 
cada vez maior de fármacos a preços 
incomportáveis para a maioria dos sistemas 
de saúde. Neste momento, a despesa do 
SNS com determinados medicamentos 
especializados atinge valores exorbitantes, 
conforme evidenciado na Figura 9.  

Não sendo aceitável impedir o acesso 
a esses medicamentos, é necessário 
assegurar que esse gasto se reflete 
em ganhos de saúde efetivos (isto é, 
atendendo à questão de custo-efetividade). 
Nesse sentido, a necessidade de evidências 
concretas que comprovem a eficácia/
efetividade de cada uma das hipóteses de 
tratamento torna-se um imperativo para 
que os pagadores tomem uma decisão 
informada. 

Assim, parece clara a necessidade de 
um modelo de relação entre o SNS e 
a indústria farmacêutica, baseada no 
compromisso de obtenção de resultados 
de saúde, de acordo com uma filosofia de 
“pagar pelos resultados” em vez de “pagar 
pelos custos”. Os contratos de risco 
partilhado configuram um novo modelo 
relacional, onde se indexa o pagamento 
ao desempenho. Para quem financia, este 
modelo permite reduzir a incerteza relativa 
aos resultados da inovação e assegura 
o alinhamento entre os seus objetivos e 
os objetivos da indústria farmacêutica. 
Para quem fornece, este modelo acelera o 
financiamento de novos produtos, evita a 
concorrência baseada unicamente no preço 
e melhora o conhecimento sobre o impacto 
real dos resultados da inovação.  

Os contratos de risco 
partilhado configuram um 
novo modelo relacional, onde 
se indexa o pagamento ao 
desempenho. 

Um caso nacional ilustrativo prende-se 
com a recente polémica sobre o acesso ao 
Sofosbuvir e Ledisvapir, medicamentos 
inovadores no tratamento da hepatite 
C. Com um preço inicial superior a 40 
mil euros por doente tratado, estes 
medicamentos geraram um aceso 
debate sobre como pode a sociedade 
sustentar o pagamento de terapias de 
alto custo. Através da via da negociação, 
o Ministério da Saúde acabou por 
conseguir reduzir o preço para metade do 
original, estabelecendo com a empresa 
farmacêutica um acordo no qual esta se 
compromete com a obtenção de resultados 
terapêuticos. Sempre que o tratamento 
com tais medicamentos não apresentar 
os resultados esperados, a farmacêutica é 
obrigada a disponibilizar ao doente opções 
terapêuticas alternativas. 
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Implicações 

•  A adoção crescente de modelos 
de pagamento indexados aos 
resultados, de que são exemplo os 
contratos de risco partilhado, vai 
exigir que a indústria farmacêutica 
demonstre o valor acrescentado de 
uns medicamentos em detrimento 
de outros. No entanto, nem sempre 
é fácil valorizar os resultados 
em saúde. Por outro lado, haverá 
situações em que os resultados 
obtidos/a obter não compensam 
o investimento. Considerando 
que os recursos são escassos e, em 
saúde, existe sempre um custo de 
oportunidade, é necessário definir 
claramente os critérios em que o 
acesso a um medicamento poderá ser 
recusado, tendo por base os resultados 
esperados. 

•  A comunicação de evidências sobre 
o valor das inovações farmacêuticas 
a stakeholders chave, incluindo 
financiadores, profissionais e 
pacientes, requererá competências 
adicionais por parte da indústria. 

Os representantes farmacêuticos, 
comerciais, gestores de conta, devem 
colaborar com especialistas da área de 
economia da saúde, data analytics 
e bioinformática, para customizar a 
informação a diferentes audiências, 
redefinindo o conceito de valor 
e contribuindo para decisões de 
financiamento mais informadas.   

  
•  À medida que o SNS assume 

gastos maiores com medicamentos 
inovadores, os doentes aos quais são 
administrados esses fármacos devem 
assumir uma maior responsabilidade 
naquilo que permite contribuir para 
a sua eficácia, nomeadamente no que 
respeito à adesão medicamentosa 
e à adoção de hábitos de vida 
saudáveis. 

Figura 9: Os dez medicamentos mais caros para o Estado 
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Os financiadores privados  
como integradores do sistema  9

Não está para breve o fim da eterna 
“guerra” entre pagadores e prestadores, 
onde os primeiros querem pagar menos e 
os segundos receber mais. Mas antevê-se 
uma maior colaboração entre ambas as 
partes, tradicionalmente antagónicas, para 
obtenção de benefícios mútuos. 

As taxas de crescimento de dois dígitos 
do volume de prémios que caraterizavam 
o setor segurador no período pré-crise 
(antes de 2008), foram substituídas nos 
últimos anos por taxas de crescimento 
tímidas, entre os 2% e os 6%. Com níveis 
de sinistralidade elevadas (a rondar os 
80%)4,1levando muitas seguradoras a 
operar no limite da sua rentabilidade. 
Do lado dos prestadores, públicos e 
privados, há uma pressão para compensar 
a redução do financiamento público 
(redução de financiamento direto, 
alteração das condições dos acordos, 
redução dos preços da ADSE, etc.) com o 
financiamento proveniente de seguradoras 
e subsistemas privados, gerando situações 
de sobrefaturação e indução de procura 
médica. Neste sentido, é de notar que 
o financiamento das despesas de saúde 
através de financiadores privados tem 
sido crescente nos últimos anos conforme 
ilustrado no gráfico 1.

Sem muita margem para aumentar 
os prémios ou limitar as coberturas, 
a alternativa mais sustentável para os 
pagadores privados consiste no controlo 
da sinistralidade. Para isso, é necessário 
que pagadores e prestadores trabalhem 
no mesmo sentido, respondendo aos 
reais desafios de saúde da população. 
Promoção da saúde, diagnóstico 
precoce, monitorização de doenças 
crónicas, evitando a sua agudização, são 
fundamentais para a manutenção do nível 
de saúde e para o controlo da procura, 
reduzindo, desta forma, a sinistralidade.

 
 
4 ASF-Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos 

de Pensões (2015). Estatísticas de seguros, ramo 
Doença. Disponível em http://www.asf.com.pt/NR/
exeres/34CBFBFE-40B5-4ECF-AA75-5934E13A57E4.htm

A resposta a estas necessidades pode 
ser conseguida através de diferentes 
estratégias, incluindo, a alteração 
do modelo de financiamento ou a 
implementação de incentivos específicos 
que premeiem os ganhos em saúde. 
O objetivo é substituir um modelo 
assistencial centrado nos problemas 
agudos e sintomáticos, por um que permita 
atuar quando esses problemas ainda não 
aconteceram e nos problemas que são 
permanentes. Isto é facilitado nos casos em 
que existe uma integração vertical entre 
pagador e prestador, o que não é comum 
em Portugal, uma vez que a maioria das 
seguradoras trabalha através de redes 
convencionadas de prestadores.  
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Gráfico 1. Despesa corrente total em saúde e setor privado como agente financiador

Fonte: INE, Conta Satélite da Saúde (SEC2010, base 2011). Valor de 2012 é provisório e o de 2013 preliminar.  
* Taxa de crescimento anual composta entre 2000 a 2013.
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Existe todavia um elevado potencial em 
sistemas como o SAMS do Sindicato dos 
Bancários do Sul e Ilhas (SBSI), subsistema 
de saúde que possui uma rede própria de 
prestação de cuidados de saúde, ou o grupo 
Lusíadas, detido pela UnitedHealth, uma 
das principais acionistas da AdvanceCare. 
Estes grupos têm ultrapassado, à partida 
(e aparentemente), um problema maior 
na integração efetiva, que tem a ver com a 
partilha de informação.    

Diversas experiências no estrangeiro, 
designadamente nos EUA, demonstram 
que os pagadores privados têm mais a 
ganhar quando abandonam a postura de 
“gestor de custos” e adotam uma postura 
de “integrador”. A título ilustrativo, a 
CareOregon, uma gestora de planos 
de saúde, criou em conjunto com os 
prestadores convencionados um programa 
de case management ou gestão da 
doença para grupos classificados como de 
risco (identificados através da aplicação de 
um modelo preditivo de dados).  
Esse programa integra equipas 
multidisciplinares de médicos, 
enfermeiros, trabalhadores sociais, 
coordenadores e conta com a participação 
de várias entidades de cariz comunitário, 
que trabalham em conjunto para promover 
o bem estar e prevenir a doença nesses 
segmentos populacionais. As poupanças 
resultantes da redução dos níveis de 
sinistralidade foram reinvestidas em 
incentivos inovadores para os parceiros 
(prestadores e outros). 
   
Este caso ilustra que não é mandatário uma 
integração formal entre financiadores e 
pagadores, mas que um modelo integrador, 
baseado na colaboração (no sentido lato, 
incluindo entidades de diversa natureza, 
como escolas, igreja, centros cívicos, 
etc.) pode trazer os resultados há tanto 
desejados pela indústria seguradora.    

Implicações 

• A integração de dois setores 
tradicionalmente antagónicos: 
pagadores e prestadores, exigirá, 
acima de tudo, uma mudança 
cultural e de mentalidade. É 
fundamental que se consiga 
“convencer” as partes envolvidas dos 
benefícios deste modelo colaborativo. 
A criação dos incentivos certos, que 
se traduzam num “ganho” para todas 
as partes, será um fator persuasivo 
na adoção deste modelo. Incentivos 
que podem ser introduzidos pelos 
pagadores incluem: bónus indexados 
à redução da utilização (ex: redução 
de episódios agudos em doentes 
crónicos) e prémios para ideias 
inovadoras que permitam uma 
melhoria nos circuitos assistenciais. Da 
mesma forma, podem ser introduzidos 
incentivos que contribuam para a 
adoção de comportamentos saudáveis 
pelos segurados como por exemplo a 
bonificação no prémio anual de seguro 
caso o segurado realize check-ups 
regulares.    

• A integração implica partilha de 
informação entre pagadores e 
prestadores. Atualmente, ambos os 
setores são produtores de elevados 
volumes de dados de diversa 
natureza – dados demográficos, 
sociais, económicos, clínicos, 
comportamentais, etc. – dos 
quais se pode extrair informação 
extremamente útil para a gestão da 
população.  

Por exemplo, a aplicação de 
ferramentas de data analytics sobre 
essas bases de dados permitiria: 
segmentar a população de acordo 
com o seu perfil de risco e antecipar 
condições de saúde e doenças para 
determinados segmentos; melhorar 
a gestão da população, promovendo 
o bem-estar e a saúde e praticando o 
case management ou gestão da doença; 
personalizar a terapêutica, através 
da análise da efetividade e condições 
da mesma; conhecer as preferências 
dos consumidores; ajudar à utilização 
eficiente de recursos e evitar 
desperdícios. Nesse sentido, devem 
ser ultrapassadas as barreiras que 
existem à partilha de informação, 
designadamente, as barreiras 
regulatórias. 

• Considerando que a saúde é 
multidimensional, os esforços 
de integração devem fazer-se a 
diferentes níveis, abrangendo 
não só prestadores como também 
uma diversidade de outros atores 
como profissionais de ação social, 
profissionais do setor da educação, 
família, comunidade. 

Nesse sentido, devem 
ser ultrapassadas as 
barreiras que existem à 
partilha de informação, 
designadamente, as 
barreiras regulatórias.
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Preparar-se para uma saúde global  10
O setor da saúde, à semelhança do que 
se passa noutras indústrias, está a ser 
profundamente alterado pelas forças da 
globalização, o que, no caso nacional, se 
reflete sumariamente em três tendências: 
externalização e internacionalização de 
empresas nacionais do setor da saúde, 
aumento do investimento estrangeiro em 
Portugal e turismo de saúde. 

As empresas farmacêuticas e de 
equipamento médico estão habituadas 
aos movimentos de internacionalização, 
exportando produtos para o estrangeiro. 
Com efeito, em 2014, o valor das 
exportações portuguesas de produtos de 
saúde estima-se em 1.161 milhões de euros, 
o que representou uma quota de 2,45% 
do comércio internacional de Portugal 
(exportações).  
 
No setor segurador, algumas seguradoras 
portuguesas começam a abordar mercados 
além-fronteiras, designadamente 
o mercado dos PALOP. As maiores 
dificuldades sentem-se ao nível da 
prestação de cuidados, tradicionalmente 
considerada uma atividade “local”, 
sobretudo devido às especificidades do 
quadro regulatório. No entanto, existem 
já diversos exemplos de prestadores 
internacionalizados, como é o exemplo 
da Maló Clinic. A Luz Saúde pretende 
também dar os primeiros passos na 
internacionalização com a construção de 
um hospital em Angola.  

Exportações do setor da saúde
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Gráfico 2. Despesa corrente total em saúde e setor privado como agente financiador

Fonte: AICEP, Comércio Internacional Português do Setor da Saúde 2010-2014.  
* Taxa de crescimento anual composta entre 2010 a 2014.

Mas a globalização gera também uma 
crescente competição em mercados 
locais. O mercado nacional de saúde conta 
já com um elevado número de players 
internacionais e nos últimos anos tem 
sido alvo de movimentos de aquisição 
por aglomerados estrangeiros. A título 
de exemplo, em 2013, a Amil, maior 
empresa de saúde no Brasil, detida pela 
norte-americana UnitedHealth, adquiriu 
os Hospitais Privados de Portugal HPP. 
Em 2014, a chinesa Fosun International 
investiu mais de 478 milhões de euros 
através da Fidelidade para comprar quase 
a totalidade das ações do Espírito Santo 
Saúde. A crise financeira de 2008 acelerou 
estas recentes transações, colocando à 
venda ativos nacionais a “novos valores”. 
   

O setor da saúde, à 
semelhança do que se passa 
noutras indústrias, está a 
ser profundamente alterado 
pelas forças da globalização, 
o que, no caso nacional, se 
reflete sumariamente em três 
tendências: externalização 
e internacionalização de 
empresas nacionais do 
setor da saúde, aumento do 
investimento estrangeiro em 
Portugal e turismo de saúde.



Desafios da Saúde: Responder hoje aos desafios de amanhã    PwC        25

Preparar-se para uma saúde global  

Com a crescente mobilidade de pessoas, 
recursos e capital, é cada vez mais fácil 
ter acesso a cuidados de saúde prestados 
a milhares de quilómetros de casa. 
Portugal, favorecido por fatores como a 
sua localização geográfica, clima, oferta 
hoteleira, cultural e de lazer, entre outros, 
tem vindo a ser procurado como um 
destino turístico de saúde. As viagens de 
turismo de saúde duplicaram em apenas 
10 anos passando de 2,3 milhões em 2000 
para 5,5 milhões em 2011, sendo Reino 
Unido e Alemanha os principais mercados 
emissores. O Plano Estratégico Nacional 
de Turismo 2013-2020 considera o turismo 
médico como um cluster prioritário, com 
um peso significativo quer em termos de 
empresas existentes, quer em volume de 
emprego. 

Já existem diversas empresas portuguesas 
que direcionam a sua oferta para este 
mercado, como por exemplo a Travel 
Health Experience (T.H.E.), que 
desenvolve planos de assistência de 
saúde personalizados a turistas com 
necessidade de tratamentos específicos, e 
a MedicalPort, que disponibiliza cirurgias 
em alguns hospitais do país. O turismo 
de saúde beneficia do atual quadro 
regulatório, designadamente no que 
respeita à mobilidade transfronteiriça5.1 
 
Estas tendências demonstram que a saúde 
é um mercado internacional onde Portugal 
é altamente competitivo.

5 Diretiva 2011/24/EU do Parlamento Europeu e do Conselho 
de 9 de março de 2011 relativa ao exercício dos direitos dos 
doentes em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços 
e Lei nº52/2014 de 25 de agosto que transpõe essa diretiva 
para a ordem jurídica portuguesa

Implicações 

•  Sem desconsiderar o mercado 
interno, deve-se reforçar o estímulo à 
exportação de saúde, considerando 
o alto valor acrescentado associado. 
O setor privado tem, nesta área, 
um papel protagonista (mas não 
exclusivo), e deverá ser estimulado 
através de linhas de financiamento 
à exportação ou à atração de 
turistas de saúde, de acesso a fundos 
comunitários e benefícios fiscais.  

• É expectável que a tendência de 
consolidação no setor da saúde 
se mantenha, assistindo-se a 
novas fusões e aquisições num 
futuro próximo, seja no setor 
hospitalar, clínicas de ambulatório 
e odontológicas, empresas de 
medicina diagnóstica, seguradoras, 
etc. Tendencialmente, haverá maior 
resistência por parte das pequenas e 
médias empresas, onde tipicamente 
existe uma maior carga emocional.  

Antes de embarcar num processo 
de fusão e aquisição, é fundamental 
ponderar os benefícios (encaixe 
financeiro, economias de escala, 
acesso a know-how, etc.), e os riscos 
(perda de controlo, dificuldades de 
integração, viabilidade do projeto, 
etc.) da operação.    

•  No caso específico do turismo de 
saúde, reconhece-se a necessidade de 
uma maior promoção de Portugal 
como destino de turismo de saúde.  
A reputação, credibilidade e segurança 
são atributos valorizados por quem 
procura este tipo de oferta, pelo 
que a acreditação e certificação 
internacionais, apesar de exigirem 
usualmente um considerável esforço, 
podem ser merecedores  
de investimento.

O segmento que Portugal se 
encontra mais competitivo  
é o turismo médico proativo: 

•  Estética
•  Odontologia
•	  Check-ups e segunda opinião
•  Recuperação Desportiva

Fonte: Estudo HCP Abril 2014
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