
Lisboa, outubro de 2018

Sustentabilidade da ADSE

Relatório Técnico



© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 2APHP – Sustentabilidade da ADSE | Relatório Técnico

CONTEÚDOS

página

04
1. INTRODUÇÃO

página

07
2. A ADSE E OS SEGUROS 
DE SAÚDE EM PORTUGAL

página

31
3. ANÁLISE EMPÍRICA

página

74
4. SUSTENTABILIDADE E 
PROPOSTAS DE AÇÃO

página

93
5. CONCLUSÕES

página

96
ANEXOS



© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 3APHP – Sustentabilidade da ADSE | Relatório Técnico

LISTA DE ACRÓNIMOS

ADSE Assistência na Doença aos Servidores do Estado

AMP Atendimento Médico Permanente

APHP Associação Portuguesa de Hospitalização Privada

CAGR Compound Annual Growth Rate

FP Funcionários Públicos

IAS Indexante de Apoios Sociais

MFR Medicina Física e Reabilitação

RC Regime Convencionado (da ADSE)

RL Regime Livre (da ADSE)

RMMG Remuneração Mínima Mensal Garantida
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1.
INTRODUÇÃO
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O presente estudo visa perspetivar ações conducentes à melhoria da sustentabilidade da ADSE, 
comparando o comportamento dos utentes da ADSE com o dos utentes dos seguros.

Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

• Reconhecendo a relevância da ADSE para os associados da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada – APHP – o presente estudo visa avaliar as 
perspetivas de evolução da sustentabilidade da ADSE e tecer propostas de ação conducentes à melhoria dessa sustentabilidade, num contexto de um 
trabalho de sensibilização que a APHP pretende desenvolver.

• A análise da sustentabilidade e os fundamentos das propostas de ação têm por base uma análise empírica, onde é estudado o comportamento de consumo 
dos utentes da ADSE, assente numa metodologia comparativa do comportamento dos utentes dos seguros de saúde com os utentes da ADSE.

Recolher e analisar informação quantitativa e qualitativa que permita suportar as fases de cenarização da evolução da 
sustentabilidade e de elaboração de propostas de ação. Inclui a análise de dados relativos à ADSE, à sua concorrência e ao 
perfil de consumo dos seus beneficiários e das seguradoras.

RECOLHA E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO1

CENARIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA SUSTENTABILIDADE2

Construir um modelo que permita testar diferentes cenários de controlo de custos e o seu impacto na sustentabilidade da ADSE 
a curto, médio e longo prazo. 

ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE AÇÃO3

Elaborar propostas de ação com vista ao reforço da sustentabilidade da ADSE e simular o impacto das ações propostas.

OBJETIVO 
OPERACIONAIS
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A análise incide essencialmente sobre o regime convencionado, embora as propostas de ação 
sejam transversais aos diferentes regimes da ADSE.

Âmbito e estrutura 

ÂMBITO

• A análise da sustentabilidade da ADSE é realizada do ponto de vista global dos seus diferentes regimes, embora com uma particular incidência no regime 
convencionado, onde se inserem os insights da análise empírica. Esta análise é legitimada pelo facto de, em 2017, o regime convencionado ter 
representado 70% da estrutura de custos da ADSE, sendo, portanto, um dos principais objetos de atenção, mesmo numa perspetiva holística.

• Das propostas de ação resultantes deste estudo – que não se cingem exclusivamente ao regime convencionado – são acautelados os valores subjacentes à 
ADSE, nomeadamente:

 Garantia da liberdade de escolha para os beneficiários;

 Garantia de acesso por parte dos beneficiários;

 Incentivo à qualidade e diferenciação dos prestadores;

 Sustentabilidade na relação com o setor privado.

ESTRUTURA

O presente relatório técnico encontra-se dividido em cinco capítulos, respetivamente com os seguintes conteúdos:

1. INTRODUÇÃO
2. A ADSE E OS SEGUROS DE 
SAÚDE EM PORTUGAL

3. ANÁLISE EMPÍRICA
4. SUSTENTABILIDADE E 
PROPOSTAS DE AÇÃO

5. CONCLUSÕES

• Apresenta os objetivos 
estratégicos e operacionais e o 
âmbito do estudo

• Apresenta a estrutura do 
presente relatório técnico

• Apresenta uma análise global da 
ADSE, nomeadamente dos seus 
grandes números

• Compara o essencial da ADSE 
com o mercado dos seguros de 
saúde em Portugal

• Apresenta a metodologia e 
carateriza a amostra

• São apresentadas e analisadas 
as estimações das curva da 
procura

• São apresentadas as 
cenarizações e respetivos 
impactos

• Apresenta os resultados das 
cenarizações vertidos para o 
contexto da sustentabilidade da 
ADSE

• Apresenta um balanço dos 
principais desafios que se 
colocam à sustentabilidade 

• São apresentadas 11 propostas 
de ação para a promoção da 
sustentabilidade

• Sintetiza as principais 
conclusões discorridas ao longo 
do relatório

• Apresenta recomendações 
complementares às propostas de 
ação



7© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. APHP – Sustentabilidade da ADSE | Relatório Técnico

2.
A ADSE E OS SEGUROS DE 
SAÚDE EM PORTUGAL

2.1 Análise da ADSE

2.2 Comparação da ADSE com o mercado de seguros de 
saúde

2.3 Outlook
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A ADSE é um subsistema de saúde acessível aos trabalhadores públicos, aos seus dependentes e 
aos aposentados, que contava com cerca de 1,2 milhões de beneficiários no final de 2017.

Breve enquadramento (1/2)

Principais números

• A Assistência na Doença aos Servidores do Estado (ADSE) “é um 

serviço central da administração direta do Estado, que tem por missão 

“assegurar a proteção dos beneficiários nos domínios da promoção da 

saúde, prevenção da doença, tratamento e reabilitação”.

• Trata-se de um subsistema de saúde acessível a todos os 

trabalhadores públicos, aos seus dependentes e aos 

aposentados.

• Possui dois tipos de regime – o convencionado que garante o 

acesso a cuidados de saúde prestados por entidades e médicos com os 

quais a ADSE estabelece acordos, e o livre que permite aos 

beneficiários aceder a cuidados de saúde fora do âmbito da Rede 

ADSE. 

Descrição

~1,2 milhões de beneficiários no final de 2017, que representa 

quase ½ do total de pessoas com seguros de saúde em Portugal

619 milhões de euros de receita vs. 561 milhões de euros 

de custos, em 2017, sendo hoje um subsistema com excedente,  

financiado pelas contribuições dos aderentes

Taxa de contribuição de 3,5% sobre a remuneração

Fonte: “Estudo sobre a restruturação da ADSE”, ERS, maio 2016

Beneficiários 
titulares

 Trabalhadores públicos da administração central, 
regional e local, não beneficiários de outros sistemas de 
saúde da Administração Pública;

 Docentes do ensino particular e cooperativo de 
entidades com acordos com a ADSE;

 Aposentados não abrangidos por outro sistema de 
saúde da Administração Pública;

 Outros trabalhadores contemplados pela lei.
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A ADSE sofreu várias alterações no seu modelo de financiamento ao longo dos anos sendo que 
atualmente as suas receitas provêm maioritariamente das contribuições dos seus beneficiários.

Breve enquadramento (2/2)

2010

Todos os 
beneficiários 
titulares da 
ADSE passam a 
poder 
renunciar à sua 
inscrição, sendo 
esta definitiva

2005

Inscrição na 
ADSE passa a 
ser facultativa e 
é concedida a 
possibilidade de 
renúncia aos 
funcionários que 
iniciam funções a 
partir de 2006

2015

- Determinada 
nova dependência 
da ADSE, 
passando esta 
para a tutela do 
Ministério da 
Saúde
- A Lei do 

Orçamento do 
Estado para 2015 
revogou a 
disposição que 
previa como fonte 
de receita da 
ADSE as 
contribuições 
das entidades 
empregadoras

2011

- Pela Lei do 
Orçamento de Estado 
é criada uma nova fonte 
de receita da ADSE, a 
contribuição dos 
empregadores
- Memorando com o 
FMI - determina a 
redução do custo com 
sistemas de saúde 
dos funcionários 
públicos:
• Encargos com as 

prestações de 
cuidados de saúde 
passam a ser 
suportados pelo 
orçamento do SNS

• Pensões de 
aposentação e de 
reforma ficam 
sujeitas à 
contribuição de 1,5%

2014

Após vários 
aumentos, a 
taxa de 
contribuição  
é fixada nos 
3,5% sobre a 
remuneração 
dos titulares 
ativos e 
aposentados

Fonte: “Estudo sobre a restruturação da ADSE”, ERS, maio 2016

1963

Criação 
da 
ADSE

… 2012

Deixa de se 
verificar a 
transferência 
de verbas do 
Orçamento do 
Estado para a 
ADSE

Principais marcos históricos

… … 2016

A ADSE passa a 
ter dupla tutela, 
do Ministério da 
Saúde e do 
Ministério das 
Finanças

2017

- A ADSE foi 
transformada em 
Instituto 
Público, I.P.
- Criação do 
Conselho Geral e 
de Supervisão e 
Conselho 
Diretivo com 
representantes 
dos beneficiários
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Fonte: Análise Deloitte com base nas tabelas de preços do regime convencionado publicadas no website da ADSE (tabela atualmente em vigor vs tabela para vigorar a partir de 1 de abril de 2018)

A tabela de preços e regras da ADSE, em vigor desde 1 de abril de 2018, veio introduzir um 
conjunto de alterações aos cuidados de saúde prestados.

Análise de preços

• Foram reduzidos os preços de alguns serviços/atos médicos, por

exemplo:

• Imagiologia: 26 atos sofreram uma redução de preço, dos quais:

• O preço da tomografia computorizada do crânio reduziu de

59,28€ para 53,60€ (em termos de encargo da ADSE) e de

14,90€ para 13,40€ (em termos de copagamento do

beneficiário);

• Medicina Nuclear: 16 atos sofreram uma redução de preço, por

exemplo:

• O preço da pesquisa de hemorragia digestiva reduziu de 80€ para

70€ (encargo da ADSE) e de 20€ para 17,50€ (copagamento do

beneficiário).

• Foram introduzidos novos serviços, dos quais:

• Criação de “pacotes” de consultas de oftalmologia e

cardiologia com inclusão de serviços, e de serviços de

gastrenterologia;

• Criação de consulta multidisciplinar de Oncologia, Atendimento

Médico Permanente e Serviço de Observação;

• Criação de ato médico de “ecografia articular” em Imagiologia.

• Também foram introduzidos alguns medicamentos, por exemplo:

• Medicamentos antineoplásicos e imunoduladores, como é o

caso do Tamoxifeno 20 mg Comp.

• Foram introduzidas outras alterações que implicaram a redução do

preço e/ou que tendem a moderar o consumo:

• Introdução de um preço máximo nas lentes oftalmológicas;

• Criação de uma nova tabela de preços máximos para as próteses

intraoperatórias de lentes oftalmológicas;

• Introdução de limites de utilização anual em atos de medicina

física e reabilitação (60 dias de tratamento);

• Criação de limite diário de preço dos materiais de penso,

antissépticos e outros consumos;

• Adoção de um limite de diárias de internamento de 30 dias

consecutivos, o qual só poderá ser excedido mediante autorização;

• Foi ainda definido um mecanismo de envio de prescrição, de

informação clínica prévia em todos os tratamentos, e de

autorização prévia nas situações em que haja necessidade de

ultrapassar o limite de 60 dias de tratamento.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS (não exaustivo)*

* Algumas das alterações ocorridas ainda não se encontravam implementadas à data do estudo
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Evolução do universo de beneficiários da ADSE (2012-2017)
Unidade: milhares de indivíduos

Evolução do número de renúncias dos beneficiários (2012-2017)
Unidade: número de indivíduos 

• Observa-se uma redução do número de beneficiários ao longo do tempo, 
na ordem dos 1,9% ao ano, sendo que as principais causas são:

 O aumento do número de renúncias com a introdução da 
possibilidade de renúncia;

 O aumento dos descontos para a ADSE;

 A redução do número de familiares abrangidos.

• O número de renúncias mais que duplicou entre 2012 e 2016, tendo 
sofrido um aumento brusco entre 2013 e 2014, de quase 600%, coincidente 
com o aumento para 3,5% da taxa de desconto sobre a remuneração dos 
titulares ativos. Desde o ano de 2014 que o número de renúncias tem 
vindo a cair, sendo estas ligeiramente mais elevadas nos titulares que nos 
familiares.

• O relatório do Tribunal de Contas nº 12/2015 refere que “Apesar do número 
de renúncias ser, ainda, pouco significativo face ao universo dos quotizados, 
estas têm sido mais frequentes nos quotizados com rendimentos mais 
elevados, que são contribuintes líquidos do sistema, situação que, a 
continuar e a prazo, poderá por em causa a sua sustentabilidade”.

-1,1%

Total de 
beneficiários

CAGR            
2012-2017

BENEFICIÁRIOS

Fonte: Análise Deloitte com base em dados dos Relatórios de Atividades da ADSE entre 2012 e 2017

-3,5%

Desde 2012 que se observa um problema de sustentabilidade da ADSE demonstrado pela redução 
do número dos seus beneficiários, explicado em parte pelo aumento do número de renúncias.

Evolução do número de beneficiários

-1,9%

Titulares Familiares

1.334

1.291
1.275

1.254

1.223
1.212

2012 2013 2014 2015 2016 2017

200
319

1.614

664

421 358

140 109

1.351

601

323 326

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Titulares

Familiares
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Distribuição dos beneficiários (2016)
Unidade: percentagem do total

Titulares no 

ativo

41%

Titulares 

aposentados

27%

Cônjuges

3,73%

Uniões de facto

0,05%

Descendentes

28,13%

Ascendentes

0,10%

Familiares

32%

Titulares no activo Titulares aposentados Cônjuges

Uniões de facto Descendentes Ascendentes

• Do total de beneficiários, existem apenas 41% titulares no ativo, 
havendo uma elevada percentagem de aposentados, cerca de 27%.

• Quase 1/3 dos beneficiários da ADSE são familiares, sendo que:

 Na sua maioria são descendentes (28,1% dos familiares);

 Seguindo-se os cônjuges (3,7% dos familiares).

• Note-se que os familiares são os beneficiários que têm vindo a cair mais, 
na ordem dos -3,5% ao ano, no período entre 2012 e 2017. 

Em 2016, a maioria dos beneficiários eram titulares no ativo (41%) seguindo-se os seus 
familiares (32%), nos quais os descendentes são a maioria dos familiares beneficiários da ADSE.

Distribuição dos beneficiários

• Na ADSE os titulares têm a possibilidade de incluir os seus familiares como
beneficiários, podendo estes ser:

 Descendentes;

 Unidos de facto;

 Cônjuges;

 Ascendentes.

• No caso dos descendentes, estes podem beneficiar da ADSE dos pais até
atingir a maioridade ou, no caso de frequentarem estudos superiores, até
aos 26 anos.

• Os familiares beneficiários não realizam descontos a favor da ADSE,
apenas os titulares o fazem.

São os beneficiários que mais 

têm contribuído para a 

redução do número de 

beneficiários da ADSE nos 

últimos anos

Familiares

Titulares ativos

Fonte: Análise Deloitte com base em dados dos Relatórios de Atividades da ADSE entre 2012 e 2017
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Evolução de beneficiários por escalão etário - Regime convencionado 
(2012-2015)
Unidade: percentagem do total

-5%

-7%

796.777
776.008 769.161 756.709

536.700
514.808 506.195 497.538

2012 2013 2014 2015

Mulheres Homens

Mais de 60% dos beneficiários da ADSE são mulheres, sendo que o 
seu número sofreu uma redução de 5% face a 2012, ligeiramente inferior 
à dos homens, de -7%.

60,33%

39,67%

Mulheres

Homens

Variação
• Em 2015, 36% dos beneficiários tinham mais de 60 anos e cerca 

de 19% tinha menos de 20 anos.

• O decréscimo do número de beneficiários teve maior expressão no 
escalão 30-40 anos, que caiu 12% ao ano, entre 2012 e 2015.

• Nos escalões 70-80 anos e >80 observa-se um crescimento anual de 
5% e de 7% do número de beneficiários, respetivamente.

• Nos restantes escalões observa-se um aumento sem expressão do 
número de beneficiários.

18% 19% 19% 19%

6% 6% 6% 6%
10% 8% 7% 6%

15% 15% 15% 15%

19% 19% 19% 19%

17% 18% 18% 19%

10% 10% 11% 11%

5% 5% 6% 6%

2012 2013 2014 2015

<20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 >80

Mais de 60% dos beneficiários da ADSE são mulheres e mais de 1/3 têm idade superior a 60 
anos, refletindo uma estrutura etária envelhecida. 

Análise demográfica dos beneficiários

Distribuição dos beneficiários por género (2015)
Unidade: percentagem do total

Evolução dos beneficiários por género (2012-2015)
Unidade: número de indivíduos

Fonte: Análise Deloitte com base em dados dos Relatórios de Atividades da ADSE entre 2012 e 2017
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Os beneficiários da ADSE estão sobretudo concentrados nos centros urbanos de Lisboa e Porto, 
coincidindo com a concentração dos funcionários públicos e de hospitais privados em Portugal.

Análise geográfica dos beneficiários

Fonte: Análise Deloitte com base em dados do Relatório de Atividades da ADSE de 2016 e Pordata

• Observa-se uma concentração dos 
beneficiários da ADSE em:

 Lisboa (24% dos beneficiários);

 e no Porto (15% dos beneficiários).

• É também nestas zonas que se concentram 
um maior número de:

 Funcionários públicos (24% em 
Lisboa e 15% no Porto);

 E de hospitais privados (32 hospitais 
privados em Lisboa e 20 hospitais 
privados no Porto).

Distribuição dos beneficiários por distrito 
(2016)
Unidade: percentagem do total

Distribuição dos funcionários públicos por 
NUTS III (2016)
Unidade: percentagem do total e nº de hospitais

Percentagem de 
funcionários públicos 

por NUTS III

Número de hospitais 
privados por NUTS III

As regiões de maior concentração de
beneficiários da ADSE coincidem com as regiões
com maior número de funcionários públicos.

A distribuição dos beneficiários da ADSE no
território e a sua evolução, está intrinsecamente
ligada à distribuição dos funcionários públicos e à
sua evolução.

Viana do Castelo

Braga

Porto

Aveiro

Coimbra

Leiria

Lisboa

Setúbal

Beja

Algarve 

Évora

Portalegre

Castelo Branco

Guarda

Bragança

Vila Real

Viseu

0 32
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583,2
519,6

619,0

564,6

458

560,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total de receitas Total de custos

Evolução das receitas e custos totais 
(2010-2017)
Unidade: milhões de euros

45%

6%

37%

40%
47%

55%

80% 92% 93% 93%

0%

42%
42%

35%

12%
19% 12%

11%
10%

8%
7% 7% 7%

583,2
559,5

457,6
519,6

651,9 601,5 613,1 619,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Transferências do OE Contribuições dos beneficiários

Contribuições dos empregadores Receitas próprias e reembolsos

42% 51% 55% 63% 68% 70%
74% 70%

21%
28% 28% 29% 28% 28%

24% 27%36% 19% 15%

563,6
494,0 491,4 458,5 445,2 458,8

547,7 560,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Serviço nacional de saúde Regime Convencionado

Regime Livre Medicamentos

RNCCi Custos admin. e juntas médicas

• Após as sucessivas alterações legislativas, 
a ADSE passou de um subsistema com 
transferências provenientes do 
Orçamento do Estado (que cessaram em 
2012), para um subsistema financiado 
sobretudo pelos descontos dos 
aderentes (93% em 2016 e 2017).

Evolução das receitas (2010-2017)
Unidade: milhões de euros

Evolução dos custos (2010-2017)
Unidade: milhões de euros

• Relativamente aos custos totais da ADSE, 
observou-se uma redução entre 2012 e 
2014, e nova subida desde então, com 
uma redução do peso da 
comparticipação de medicamentos, 
que passaram para a esfera do SNS.

• O peso do regime convencionado tem 
vindo a aumentar nos custos da ADSE, 
e representa o principal custo (74% em 
2016 e 70% em 2017).

Nos últimos anos, a ADSE passou de um subsistema parcialmente financiado pelo Estado, para 
um sistema financiado exclusivamente pelos descontos dos beneficiários e algumas receitas 
próprias.

Evolução de receitas e custos

Fonte: Análise Deloitte com base em dados dos Relatórios de Atividades da ADSE entre 2012 e 2017
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Após um 2012 deficitário, a receita média por beneficiário manteve-se acima do custo médio 
entre 2013 e 2016.

Receita e custo médio por beneficiário

Receita média por titular e por beneficiário (2012-2016)
Unidade: euros

• Entre 2012 e 2016, o custo médio por beneficiário do regime 
convencionado cresceu 12,8% ao ano, enquanto o custo médio do 
regime livre cresceu apenas 1,2% ao ano.

• Em comparação com a receita média por beneficiário, verificou-se um 
custo médio superior em 2012, refletindo o saldo deficitário das 
contas da ADSE nesse ano.

Custo médio por beneficiário e por tipo de regime (2012-2016)
Unidade: euros

• A receita média por titular e por beneficiário tem vindo a crescer nos 
últimos anos.

• Entre 2012 e 2016, a receita média por titular cresceu cerca de 
9,2% ao ano.

• Um crescimento semelhante verificou-se com a receita média por 
beneficiário, que neste período aumentou 7,6% ao ano.

Fonte: Análise Deloitte com base em dados dos Relatórios de Atividades da ADSE entre 2012 e 2017

204 €
224 € 237 €

256 €

331 €

131 € 131 € 125 € 131 € 138 €

369 € 355 € 349 €
366 €

448 €

2012 2013 2014 2015 2016

Regime convencionado Regime livre Total

519 €

608 €

766 €
710 €

737 €

343 €
403 €

511 €
480 € 501 €

2012 2013 2014 2015 2016

Por titular Por beneficiário
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2013 2014 2015

≥100€

80-100€

60-80€

40-60€

20-40€

0-20€

Isentos

Evolução da capacidade contributiva mensal dos titulares 
(2013-2015)
Unidade: percentagem de beneficiários no total

• O escalão de capacidade contributiva mensal com maior número de
titulares é o de 20-40€.

• O escalão 0-20€, o segundo com maior capacidade contributiva mensal
em 2013, sofreu uma elevada redução do número de beneficiários
(-74%) entre 2013 e 2014, sendo que os escalões mais elevados, 80-
100€ e >100€, sofreram aumentos de mais de 400% e quase
300%, respetivamente, muito provavelmente devido ao aumento da
contribuição para 3,5% operado em 2014.

A taxa de contribuição sobre as remunerações e pensões dos titulares tem vindo a crescer ao 
longo dos anos. Em 2015, mais de 1/3 dos beneficiários descontavam entre 20-40€ por mês.

Evolução das contribuições dos beneficiários

Evolução da taxa de desconto da ADSE (1979-2014)
Unidade: percentagem de contribuição

Entrada em 
vigor

Taxa de 
contribuição

sobre 
remunerações

Taxa de 
contribuição

sobre pensões

01/01/1979 0,5% Isentos

27/05/1981 1,00% Isentos

01/01/2007 1,50% 1,00%

31/07/2013 2,25% 2,25%

01/01/2014 2,50% 2,50%

20/05/2014 3,50% 3,50%*

• Constata-se que a taxa 
de contribuição sobre 
as remunerações e 
pensões dos 
beneficiários titulares 
tem vindo a crescer ao 
longo dos anos, 
estando 
presentemente no seu 
nível mais elevado de 
sempre.

Num contexto de compromisso social, os beneficiários podem estar isentos
do pagamento de descontos para a ADSE, quando o seu rendimento ou
pensão for inferior à remuneração mínima mensal garantida depois de
aplicado o desconto.

Os beneficiários isentos representam cerca de 5,2% do universo de
beneficiários, e têm aumentado na ordem dos 5,5% ao ano.

Fonte: Análise Deloitte com base em dados dos Relatórios de Atividades da ADSE entre 2012 e 2017
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• As valências com maior procura são Análises Clínicas e 
Imagiologia, seguidas de Medicina*.

• Os serviços de Cirurgia são os mais dispendiosos para a ADSE, 
sendo que a procura desta valência está entre as mais 
baixas.

Principais despesas vs. número de beneficiários no regime 
convencionado (2015) 
Unidade: dimensão dos círculos dada pela percentagem da despesa
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CAGR das despesas por valência (2013-2015)
Unidade: percentagem do total

• As despesas em 
Cirurgia e Medicina* 
representaram mais 
de metade das 
despesas globais da 
ADSE, seguidas das de 
Análises Clínicas.

• 70% das despesas 
de Medicina* são em 
Consultas.

• Das principais 
valências 
representadas acima, 
a Medicina*, as 
Análises Clínicas e a 
Medicina Física de 
Reabilitação foram 
as que mais 
contribuíram para o 
crescimento da 
despesa nos últimos 
anos.

Distribuição das despesas por valência (2015)
Unidade: percentagem do total

Nas valências com maior contributo para a despesa da ADSE, a cirurgia é a que possui maior 
peso, apesar de serem as análises clínicas, imagiologia e medicina as que têm maior procura.

Análise das despesas da ADSE por valência

* A valência Medicina abrange consultas e outros serviços de Medicina

Cirurgia
32%

Medicina
20%

Análises 
clínicas
11%

Cirurgia/med. 
Antineoplásic

os
7%

Quimioterapia
5%

Medicina 
física e 

reabilitação
5%

Medicina 
dentária

4%

Imagiologia
13%

Outros
3%

Fonte: Análise Deloitte com base em dados dos Relatórios de Atividades da ADSE entre 2012 e 2017
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2.
A ADSE E OS SEGUROS DE 
SAÚDE EM PORTUGAL

2.1 Análise da ADSE

2.2 Comparação da ADSE com o mercado de seguros de 
saúde

2.3 Outlook
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35,4%

25,6%

8,2%

8,0%

4,1%

3,5%

3,5%

3,0%

1,9%

1,4%

Fidelidade

Ocidental e Médis

Seguradoras Unidas

Allianz Portugal

Victoria Seguros

GNB Seguros

Generali - Companhia de Seguros

Ageas Portugal Não Vida

Lusitania Seguros

Groupama Seguros

Número de pessoas com seguros de saúde em Portugal 
Unidade: milhares de indivíduos e percentagem do total

746 831

1.267
1.414

2.013

2.246

2015 2016

Seguro individual

Seguro de grupo

Total

62,9%

37,1%

63,0%

37,0%

• Em 2016, mais de 2,2 milhões de indivíduos tinham seguro de saúde em
Portugal.

• Nesse mesmo ano a ADSE tinha mais de 1,2 milhões de beneficiários.

• Mais de 1/3 da população portuguesa (33,6%), em 2016, era utente da
ADSE e/ou tinha seguro de saúde.

• As dez maiores seguradoras na área da saúde em Portugal representam
94% do mercado, sendo as maiores a Fidelidade e a Ocidental/Médis.

PESO DOS BENEFICIÁRIOS DA ADSE E 

SEGURADOS NA POPULAÇÃO TOTAL (2016)
33,6%

Os beneficiários da ADSE são 1,2 milhões e as pessoas com seguro são 2,2 milhões, ou seja, 
mais de 1/3 da população portuguesa tem ADSE e/ou seguro de saúde.

Breve enquadramento

Market share das 10 maiores empresas de seguros na saúde (2017)
Unidade: percentagem do total de prémios de seguro de saúde pagos em Portugal

94% do 

mercado 

de seguros 

de saúde

Fonte: Análise Deloitte com base em dados da ASF. Empresas Ocidental e Médis agregadas no gráfico



© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 22APHP – Sustentabilidade da ADSE | Relatório Técnico

HOMENS

946,636
48%

MULHERES

1023,29
52%

Os beneficiários da ADSE são maioritariamente mulheres, enquanto nos seguros a distribuição é 
mais equilibrada; a ADSE apresenta maior peso dos escalões etários mais velhos que os seguros.

Análise demográfica comparada

Distribuição dos segurados por género (2010)
Unidade: milhares de indivíduos e percentagem do total

Distribuição dos segurados por escalão etário (2010)
Unidade: milhares de indivíduos e percentagem do total

A distribuição dos 
indivíduos com 
seguro de saúde, 
por género, era 
bastante 
equilibrada em 
2010

• Em 2010, pouco mais de um milhão de pessoas com seguro de saúde 
eram mulheres (52%), e os homens eram cerca de 946 mil, existindo, 
portanto, uma distribuição por género equilibrada.

• No que respeita à distribuição por escalão etário, em 2010, o escalão 
predominante era o dos 30-40 anos (27%), seguindo-se o dos 40-50 anos 
(19%). A partir dos 70 anos, em 2010, existiam muito poucas pessoas 
com seguros de saúde em Portugal.

 O número de segurados homens era muito próximo do número de 

mulheres, em 2010.

 Nos beneficiários da ADSE, em 2016, havia uma clara 

predominância das mulheres (60%) face aos homens (40%).

 A maioria dos beneficiários da ADSE encontram-se nos escalões 

50-70 anos (38%), enquanto os segurados se encontram 

maioritariamente nos escalões dos 30-50 anos.

 Os resultados empíricos do capítulo seguinte, também mostram 

que a estrutura etária dos utentes da ADSE é mais envelhecida.

Fonte: Análise Deloitte com base em dados da ASF

16%
14%

27%

19%

14%

8%

2%
0%

0-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80+
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Evolução do prémio anual médio dos seguros de saúde (2013-2016) 
Unidade: euros por pessoa segura

O prémio médio do seguro de saúde por pessoa segura é de 258€, que é um encargo médio mais 
baixo quando comparado com a receita média contributiva por beneficiário da ADSE, de 466€.

Análise dos prémios dos seguros de saúde com os descontos da ADSE

• Em 2016, uma pessoa com seguro de grupo pagava em média um prémio
23% inferior a uma com seguro individual, 222,50€ versus 289,10€,
respetivamente.

• Entre 2013 e 2015, os prémios médios dos seguros individuais
aumentaram na ordem dos 2,6% ao ano, ao passo que a média dos
prémios de grupo e a média global caíram 1,0% e 0,2%, respetivamente.

-0,2%

Individual

CAGR            
2012-2016
PRÉMIOS 
MÉDIOS

-1,0%2,6%

Global Grupo

€260,50 €258,80 €260,90 

€289,10 

261,07 € 
255,09 € 

238,54 € 

258,53 € 

€231,70 
€222,60 

€202,90 

€222,50 

2013 2014 2015 2016

Prémio médio por
pessoa segura -
individual

Prémio médio por
pessoa seguro -
Global

Prémio médio por
pessoa segura -
Grupo

 A receita média contributiva por beneficiário da ADSE foi de

466,43€, em 2016, o aparenta ser um valor elevado quando comparado

com o prémio médio por pessoa segura, de 258,53€.

 Os beneficiários da ADSE aparentam ter um encargo médio contributivo

superior, embora esta média dos prémios contemple também

seguros mais baratos que não são comparáveis com a ADSE (e.g.

seguros dentários).

 Esta discrepância pode constituir um risco de desvio de mercado

de potenciais utentes da ADSE com maior capacidade contributiva

para os seguros de saúde.

Fonte: Análise Deloitte com base em dados da ASF

258,53 €

466,43 €

686,01 €

Prémio médio por pessoa
segura

Receita contributiva média por
beneficiário da ADSE

Receita contributiva média por
titular da ADSE
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Procura de serviços clínicos pelos segurados, por tipo de garantias 
(2016)
Unidade: milhares de indivíduos

Os beneficiários dos seguros de saúde apresentam uma maior taxa de incidência na garantia de 
ambulatório, que inclui as valências mais procuradas pelos utentes da ADSE.

Utilização de garantias

1.650

1.061

1.763

584

804

977

201

AMBULATÓRIO

ESTOMATOLOGIA

INT. HOSPITALAR

MEDICAMENTOS

OC. PROT. ORTOTESES

PARTO

SUBS. DIÁRIO

• As garantias que foram mais procuradas pelas pessoas com seguros de 
saúde são:

 Internamento hospitalar;

 Ambulatório.

• Já a análise de incidência revela que que existe uma elevada sinistralidade 
nas garantias:

 Ambulatório;

 Estomatologia.

 Não é possível estabelecer uma comparação direta entre as

valências da tabela da ADSE e os tipos de garantias dos seguros

de saúde.

 No entanto, considerando que as consultas médicas, serviços de

medicina, análises clínicas e imagiologia se encontram

contempladas na garantia de ambulatório, então este tipo de

atos médicos são alvo de maiores níveis de procura, quer pelos

beneficiários da ADSE, quer pelas pessoas com seguros de saúde.

Ambulatório

53%

Estomatologia

27%

Int. hospitalar

3%

Medicamentos

22%

Oc. Prot. Ortoses

14%

Parto

1%
Subs. Diário

0%

Incidência de utilizadores*, por tipo de garantias (2016)
Unidade: percentagem de indivíduos que recorrem à garantia

* Rácio entre pessoas seguras com sinistros e o total de pessoas seguras

Fonte: Análise Deloitte com base em dados da ASF
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Taxa de comparticipação**, por garantias (2016)
Unidade: percentagem da despesa paga

As seguradoras comparticipam em média 66% das despesas apresentadas pelos segurados, 
sendo os subsídios diários a garantia com maior comparticipação, ao contrário da estomatologia 
e próteses e ortóteses que são as menos comparticipadas.

Comparticipação dos seguros

61%

47%

86%

66%

47%

76%

99%

66%

Ambulatório EstomatologiaInt. hospitalarMedicamentos Oc. Prot.

Ortóteses

Parto Subs. Diário

* Soma do gasto liquidado pela ADSE/seguradoras, a dividir pela soma do custo total dos atos consumidos pelos utentes da ADSE/seguros, 

respetivamente

** Rácio entre as despesas apresentadas e os montantes pagos pelas seguradoras

TAXA DE 

COMPARTICIPAÇÃO 

MÉDIA

66%

• As seguradoras comparticipam em 
média 66% das despesas apresentadas 
pelos segurados.

• Esta taxa de comparticipação é próxima 
do rácio de despesa liquidada pelas 
seguradoras no gasto total dos atos 
médicos realizados, na amostra, de 
67,4%*.

• Este resultado compara com 68,0%* do 
rácio de despesa liquidada pela ADSE 
no gasto total dos atos médicos realizados 
pelos utentes da ADSE, na amostra.

 Também no caso das taxas de comparticipação não é possível 

estabelecer uma comparação direta com a ADSE, para além de que 

não são públicos os dados das taxas de comparticipação da ADSE.

• As garantias que, em 2016, apresentaram uma maior taxa de 
comparticipação das seguradoras foram:

 Subsídios diários (e.g. por hospitalização), de 99%;

 Internamento hospitalar, de 86%.

• Pelo contrário, as duas garantias com menor taxa de comparticipação 
foram:

 Estomatologia, de 47%;

 Próteses e ortóteses, de 47%.

Fonte: Análise Deloitte com base em dados da ASF
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Os seguros de saúde apresentam várias opções de coberturas em função do valor que se está 
disponível para pagar e a ADSE é sempre mais vantajosa para pessoas de baixos rendimentos.

Exemplo de um seguro de saúde

EXEMPLO DE UM 
SEGURO DE SAÚDE 
COMPARADO COM A 

ADSE

A B C D

• 25 anos
• Rendimento mensal 

de 600,00€
• Inclui partos e 

estomatologia

• 35 anos
• Rendimento mensal 

de 1.500,00€
• Inclui partos e 

estomatologia

• 50 anos
• Rendimento mensal 

de 3.500,00€
• Inclui estomatologia

• 70 anos
• Rendimento mensal 

de 2.000,00€
• Inclui estomatologia

Opção 
1*

Prémio mensal 28,69€ 95,98€ 43,92€ 31,73€

Hospitalização 15.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€ 2.500,00€

Ass. ambulatória 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 150,00€

Doenças graves - - - -

Opção 
2*

Prémio mensal 42,00€ 126,90€ 66,84€ 47,58€

Hospitalização 50.000,00€ 50.000,00€ 50.000,00€ 5.000,00€

Ass. ambulatória 2.000,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 250,00€

Doenças graves - - - 1.000.000,00€

Opção 
3*

Prémio mensal 64,48€ 178,85€ 97,92€ -

Hospitalização 500.000,00€ 500.000,00€ 500.000,00€ -

Ass. ambulatória 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ -

Doenças graves 1.000.000,00€ 1.000.000,00€ 1.000.000,00€ -

Contribuição para a 
ADSE

Isento 52,50€ 122,50€ 87,50€

* Opções resultantes das simulações online de seguros individuais de saúde, da Médis

• Nos casos simulados (de A a D) no quadro à
direita, a ADSE é uma opção mais barata se
incluir familiares do titular, isentos de
contribuição.

• Nesta seguradora, é aplicado um desconto de
2,5% ao prémio de cada pessoa segura
adicional, associada à apólice, enquanto que
na ADSE a extensão aos familiares não
comporta um aumento da contribuição.

• No caso D, onde a idade da pessoa segura é de
70 anos, as coberturas são significativamente
reduzidas e a seguradora em causa tem como
limite de idade de subscrição do seguro os
64 anos.

• Neste exemplo é evidente a vantagem da
ADSE para baixos rendimentos, uma vez
que as contribuições estão indexadas à
remuneração do titular, existindo situações de
isenção.

• Esta seguradora apresenta diferentes opções
de coberturas, em função do valor que a
pessoa segura está disponível para pagar pelo
seguro de saúde, enquanto que a ADSE não
apresenta esta flexibilidade.

Fonte: Análise Deloitte
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Os beneficiários dos seguros são apenas as pessoas seguras e regra geral há limites de idade 
para as pessoas seguras, enquanto que estes limites não existem para os utentes da ADSE.

Comparação das condições entre ADSE e seguros de saúde (1/2)

Pessoas Seguras (pessoa  singular ou coletiva 
dependendo da natureza do contrato) 

Beneficiários

• Titulares: trabalhadores da administração central, regional 
e local; docentes do ensino particular e cooperativo - desde 
que para o efeito seja celebrado um acordo com a ADSE

• Aposentados

• Familiares: cônjuge ou pessoa com quem viva em união 
de facto; descendentes ou equiparados - cobre até ao final 
da conclusão do mestrado/doutoramento os descendentes 
que se tenham inscrito no curso antes dos 26 anos; 
ascendentes ou equiparados que não possuam rendimentos 
próprios mensais iguais a superiores a 60% da 
remuneração mínima mensal ou à remuneração mínima 
mensal (em caso de se tratar de um casal de ascendentes)

Na rede ADSE, os descendentes 
maiores podem manter-se como 
beneficiários familiares após os 
26 anos de idade, desde que 
comprovada a sua incapacidade, 
total ou permanente, ou a 
situação de doença prolongada 
que obstem à angariação de 
meios de subsistência.

• Limite máximo de adesão é regra geral os 64 anos

• Em vários casos não existe limite de permanência 
no caso da adesão ao seguro antes dos 55 anos 

Limites de 
idade

Sem limites  

Liberdade de 
escolha total

Sim (todos os seguros que incluem reembolso) Sim (Regime Livre) 

Acesso a redes 
convencionadas

Sim (Managed Care) Sim (Regime Convencionado) 

Opção de 
terminar direito 
de acesso

Possibilidade de rescindir ou cancelar em qualquer 
momento. Contudo, na maioria das seguradoras, só por 
justa causa será possível a anulação do contrato

Sim, no entanto é irreversível a tomada a decisão de saída

Seguros Privados de Saúde ADSE

Ambos os sistemas têm liberdade 
de escolha total para o 
beneficiário e possibilitam o 
acesso a redes convencionadas.

Fonte: Análise Deloitte
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Existem diversos tratamentos que não têm cobertura 
e.g. doenças pré-existentes, intervenções estéticas ou 
plásticas, obesidade, doenças crónicas de foro psíquico, 
interrupção voluntária da gravidez, SIDA, etc.

Exclusões

Não existe comparticipações por parte da ADSE (em regime 
livre) cujo doença/acidente tenha resultado da 
responsabilidade de terceiros, ou que os atos estejam 
no âmbito da medicina de trabalho ou da saúde pública

Autorizações 
prévias

Em diversos atos é exigida autorização prévia (e.g. 
tratamentos tais como de medicina física e de 
reabilitação ou laserterapia, consultas de genética e 
consultas domiciliárias ou tratamentos na rede médica 
internacional)

Apesar de não haver a necessidade de uma autorização 
prévia, em certos casos é exigida uma justificação de 
intervenção ou uma limitação de determinados atos 
(e.g., cuidados de saúde prestados no estrangeiro) 

Algumas seguradoras permitem 
que se em caso de urgência não for 
possível solicitar a pré-autorização, 
o utente deverá contactar no prazo 
de 48 horas os serviços clínicos da 
entidade gestora.

Períodos de 
carência

Regra geral as seguradoras têm períodos de carência 
podendo variar dos 30 aos 500 dias dependendo dos 
pacotes e valências, podendo haver exceções como por 
exemplo nos seguros de grupo 

Não 

Limites de 
capital seguro

Dependendo dos seguros e pacotes existem diferentes 
limites (podendo chegar a 1.000€ em medicamentos, 
10.000€ em ambulatório, 500.000€ em internamento ou 
1.000.000€ em caso de doença grave) 

Regra geral não existem limites de capital seguro, 
contudo existem algumas restrições para certos atos (e.g. 
limites de quantidades e de montante máximo a reembolsar a 
cuidados de saúde prestados em regime livre) 

Seguros Privados de Saúde ADSE

Na ADSE não existem períodos de carência e no geral também não existem limites de capital 
seguro e são poucas as exclusões, o que pode tornar este sistema mais interessante para o 
beneficiário que os seguros de saúde.

Comparação das condições entre ADSE e seguros de saúde (2/2)

Do ponto de vista das exclusões e 
dos limites de capital seguro, no 
geral, a ADSE apresenta condições 
muito mais favoráveis para os 
beneficiários, que os seguros de 
saúde.

Contribuições

Pagam um prémio de seguro de valor fixo associado à 
apólice e pagam franquias anuais, podendo variar com 
a idade.

Fazem descontos numa proporção do rendimento auferido, 
podendo estar isentos, e não pagam franquias, existindo 
solidariedade intergeracional.

 A ADSE tem uma caraterística particular que a diferencia dos seguros de saúde: o 

financiamento é função da capacidade remuneratória ou do valor da pensão do beneficiário 

titular.

 A ADSE é vantajosa para beneficiários com idades mais elevadas e com dependentes a cargo 

(num seguro de saúde, o prémio pago pelo beneficiário depende da sua idade e, nalguns 

casos, do sexo, enquanto na ADSE é uma percentagem do vencimento mensal, não 

dependendo do número de beneficiários).

 A ADSE não possui períodos de carência, nem exclusões prévias ou exclusões associadas à 

idade, contrariamente aos seguros privados de saúde onde provavelmente a maioria têm 

restrições ao nível de pré-existências e de idade do subscritor.

 Apesar da ADSE tender a ser um sistema mais completo que os seguros de saúde, existem 

atos que não são comparticipados pela ADSE, e.g. cuidados intensivos.

Fonte: Análise Deloitte
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1,2 milhões

Número de 

beneficiários da 

ADSE, em 2017

3,5%
Taxa de contribuição para 

a ADSE, sobre a 

remuneração do titular

41% Titulares da ADSE no ativo

32%
Beneficiários familiares dos titulares 

da ADSE

5%
PERCENTAGEM DE TITULARES DA ADSE 

ISENTOS DE CONTRIBUIÇÕES (2015)

10%
PERCENTAGEM DE TITULARES DA ADSE 

QUE PAGAM CONTRIBUIÇÕES IGUAIS OU 

SUPERIORES A 100€ POR MÊS (2015) 

27% Titulares da ADSE aposentados

561 milhões de euros

Despesa total da ADSE, em 2017

619 milhões de euros

Receita total da ADSE, em 2017

Mais de 1/3 da população portuguesa tem 

ADSE e/ou seguro de saúde

OUTLOOK
CAPÍTULO 2
A ADSE E OS SEGUROS DE SAÚDE EM PORTUGAL

258,53€

PRÉMIO MÉDIO POR 

SEGURADO (2016)

466,43€

RECEITA MÉDIA POR 

BENEFICIÁRIO DA ADSE (2016)

66%
Taxa de comparticipação nos seguros de 

saúde

67%
Rácio da despesa liquidada pelas 

seguradoras (na amostra)

68% Rácio da despesa liquidada pela ADSE 

(na amostra)

Fonte: Análise Deloitte

€501 

€448 

Média por beneficiário da ADSE

Receita

Custo

2016

32%

20%

11%

Cirurgias

Medicina

Análises
Clínicas

Peso da despesa das três principais valências na 

despesa total da ADSE
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A análise empírica foi realizada com base numa amostra recolhida a partir dos dados de
faturação anónimos, cedidos pela APHP, enquadrados no regime convencionado da ADSE, de
diferentes zonas do país. Os dados recolhidos dizem respeito, de forma mutuamente
exclusiva, a utentes da ADSE e a utentes com seguros de saúde, doravante designados
genericamente por «utentes dos seguros».

Constam da base de dados os registos de 4.868 utentes, dos quais 2.347 são utentes da
ADSE, pelo que esta amostra corresponde a 0,2% do universo de utentes da ADSE (cf. anexo
A.1 com os conceitos e A.2 com a ficha técnica da amostra).

A BASE DE DADOS FOI ESTRUTURADA NA FORMA DE PANEL DATA E                           
CROSS-SECTIONAL DATA DE MODO A APLICAR MÉTODOS ROBUSTOS

4.868
Utentes

3
anos

20
variáveis

6.926.260
Número total de registos 

da base de dados

DIMENSÃO DA BASE 
DE DADOS

Foi realizada uma análise empírica tendo por base uma amostra de 4.868 utentes da ADSE e dos 
seguros de saúde, ao longo de três anos.

Dimensão da amostra

• Género

• Sistema de saúde

• Idade

• Data dos atos médicos

• Atos médicos (quatro níveis de 
desagregação): valência; rubrica; sub-
rubrica; descritivo do ato

• Preço pago pelo sistema de saúde

• Preço pago pelo utente

• Preço total do ato médico
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Os dados recolhidos na amostra foram tratados e analisados do ponto de vista estatístico e económico, tendo esse trabalho sido norteado pelo conjunto de
questões globais que se apresentam abaixo. No anexo A.3 encontram-se as tabelas da ADSE que serviram de base à análise, e no anexo A.4 encontram-se
algumas notas metodológicas relativas à presente análise empírica.

• A análise empírica foi desenvolvida a 
fim de fundamentar empiricamente 
as propostas de ação para a 
promoção da sustentabilidade da 
ADSE.

• Os resultados obtidos foram 
transpostos para as contas da ADSE, 
numa perspetiva de análise da sua 
sustentabilidade, no âmbito do 
regime convencionado.

• Nos pontos que se seguem, 
encontram-se apresentados e 
analisados os resultados obtidos.

Pretende-se com base na amostra responder a várias questões e, nomeadamente, perceber quais 
as diferenças de padrões de consumo entre utentes da ADSE e dos seguros de saúde.

Objetivos da análise empírica

Perfis mais frequentes
Quais são os perfis de 
utentes mais frequentes?

02
01

Valências e atos médicos
Quais os tipos de valências e 
atos médicos mais procurados 
pelos utentes da ADSE e dos 
seguros?04

03

05

06

Padrão de consumo
Qual o diferencial entre o 
perfil de consumo dos 
utentes da ADSE e dos 
seguros de saúde?

Curva da procura empírica
Como se comporta a curva da 
procura empírica gerada pelos 
utentes da ADSE e dos 
seguros?

Copagamentos e gastos
Quais são as diferenças dos 
níveis de copagamentos e os 
gastos anuais entre utentes 
dos dois sistemas?

Perspetivas
Quais são as perspetivas de 
evolução futura das contas da 
ADSE?
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4.868
Utentes 

2.347

48%
ADSE

2.521

52%
Seguros

1.549

32%
Mulheres

798

16%
Homens

1.465

30%
Mulheres

1.056

22%
Homens

Distribuição dos indivíduos por género
Unidade: número de indivíduos e percentagem do total da amostra

3.014

62%

Mulheres

1.854

38%

Homens

Distribuição dos indivíduos por sistema e género
Unidade: número de indivíduos e percentagem do total da amostra

De entre os 4.848 utentes da amostra, as mulheres são em maior número,
3.014 mulheres versus 1.854 homens, o que corresponde a 62% dos
indivíduos.

Fonte: Análise Deloitte

A maioria dos utentes da amostra são mulheres (62%), sendo que estas são predominantes quer 
no grupo dos utentes da ADSE (32%), quer no grupo dos utentes dos seguros (30%).

Distribuição dos utentes por género

Esta predominância verifica-se quer ao nível dos utentes da ADSE, quer ao
nível dos utentes dos seguros. No caso dos primeiros, constam da amostra
1.549 mulheres e 798 homens. Já no caso dos utentes dos seguros, constam
da amostra 1.465 mulheres e 1.056 homens.

Género
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GÉNERO

IDADE

ESCALÃO ETÁRIO

PREÇO PAGO PELO 

UTENTE

PREÇO TOTAL DO ATO

VALÊNCIAS

CONSUMO ANUAL

ADSE Seguro

Mulher

66 anos

60-70 anos

3,99€

18,46€

Consultas médicas

1 ato médico por ano

Mulher

36 anos

30-40 anos

15,00€

Consultas médicas

35,00€

1 ato médico por ano

Fonte: Análise Deloitte

Na ADSE os utentes mais frequentes têm 66 anos e pagam 3,99€ pelo ato médico e os utentes 
mais frequentes dos seguros têm 36 anos e pagam 15,00€ pelo ato médico.

Perfis mais frequentes

Caraterísticas mais frequentes dos utentes por sistema
Unidade: várias (moda de cada variável)
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IDADE MÉDIA 

DOS UTENTES 

DOS SEGUROS

IDADE MÉDIA 

DOS UTENTES 

DA ADSE

Distribuição dos indivíduos por sistema e escalão etário
Unidade: percentagem do total por sistemaOs utentes da ADSE tendem a ser predominantemente indivíduos com mais

idade, comparativamente aos utentes dos seguros de saúde.

50
anos

42
anos

• No grupo dos utentes da ADSE, 50% dos utentes têm 
mais de 55 anos.

• No caso dos utentes dos seguros, 50% têm mais de 41 
anos, dados pelas respetivas medianas.

Fonte: Análise Deloitte

De facto a estrutura etária dos utentes de cada sistema, mostra que os utentes da ADSE são 
mais envelhecidos que os dos seguros, com médias de idades respetivas de 50 e 42 anos.

Distribuição por escalão etário

Estrutura etária

A média de idades dos utentes da ADSE é de 50 anos e a mediana é de 55
anos. Já a média de idades dos utentes dos seguros é de 42 anos e a
mediana de 41 anos.
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17,8%

5,8%

6,4%

14,5%

16,5%

19,5%

12,3%

7,2%

17,2%

9,0%

23,5%

18,4%

13,7%

10,3%

6,0%

1,9%

<20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

>80

ADSE Seguro
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Fonte: Análise Deloitte

Clusters* dos utentes por número de episódios ao ano
Unidade: número de episódios por utente

UTENTES COM ELEVADO 
NÚMERO DE EPISÓDIOS

UTENTES COM NÚMERO MODERADO 
DE EPISÓDIOS

UTENTES COM NÚMERO 
MUITO ELEVADO DE 

EPISÓDIOS

UTENTES COM BAIXO NÚMERO DE EPISÓDIOS

Número de utentes em cada grupo e respetivo gasto médio anual
Unidade: percentagem de utentes e euros por ano (suportados pelo utente)** 

73,5%

22,4%
3,7%

0,3%

UTENTES COM BAIXO 
NÚMERO DE EPISÓDIOS

UTENTES COM 
NÚMERO MODERADO 

DE EPISÓDIOS
UTENTES COM 

ELEVADO NÚMERO 
DE EPISÓDIOS

UTENTES COM 
NÚMERO MUITO 

ELEVADO DE 
EPISÓDIOS

384,48€

121,75€

711,39€ 886,92€

A grande maioria dos utentes da amostra, 73,5%, apresentam um baixo número
de episódios, em média 3 episódios por ano, e apresentam um gasto médio de
121,75€ ao ano em copagamentos.

Os utentes com níveis elevado e muito elevado de episódios por ano,
representam apenas 4,0% do utentes da amostra, representando o maior ónus
para os sistemas de saúde pelo volume de gastos muito elevados.

* Clusters obtidos por aplicação de k-means ao número de episódios, considerando quatro grupos.

** Gastos realizados junto dos hospitais privados, não inclui os encargos com os sistemas de saúde, nomeadamente contribuições e prémios

73,5% dos utentes da amostra encontram-se no cluster de baixo nível de consumo, registam em 
média três episódios por ano e gastam em média 121,75€ em copagamentos.

Clustering por níveis de consumo (1/2)

Clusters
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Fonte: Análise Deloitte

Os utentes dos seguros são a maioria dos utentes no cluster de baixos consumos, enquanto que 
os utentes da ADSE são a maioria nos demais clusters.

Clustering por níveis de consumo (2/2)

Média de episódios e gasto anual médio 
por cluster
Unidade: episódios e euros por ano

Proporção de utentes de cada sistema, por cluster
Unidade: percentagem de utentes no cluster

Escalões etários predominantes de 
cada sistema, por cluster
Unidade: escalão etário*

70-80 anos 60-80 anos

70-80 anos 50-70 anos

60-70 anos 30-40 anos

0-20 anos 30-40 anos

63

24

10

3

886,92€

711,39€

384,48€

121,75€

* Pode incluir mais que um escalão etário se, no mesmo cluster, vários escalões etários contiverem o mesmo número máximo de utentes

87%

67%

51%

46%

13%

33%

49%

54%

MUITO 
ELEVADO

ELEVADO

MODERADO

BAIXO

ADSE Seguros

A proporção de utentes da ADSE aumenta à medida que aumenta o
consumo associado a cada cluster.

Os utentes dos seguros são a maioria apenas no cluster de baixos
consumos, 46% face aos 54% de utentes da ADSE. No lado oposto, está o
cluster de consumos muito elevados, onde 87% dos utentes deste grupo
são da ADSE, e 13% são dos seguros.

Utentes

• A análise por cluster de consumo evidencia a tendência dos consumos

elevados dos utentes da ADSE face aos dos seguros, visto que nos

clusters de maior consumo predominam os utentes da ADSE.

• Nos clusters de maiores níveis de consumo predominam os utentes de

escalões etários mais envelhecidos.



© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 41APHP – Sustentabilidade da ADSE | Relatório Técnico

Em média, os utentes da ADSE vão aproximadamente sete vezes por ano aos hospitais
privados, ao passo que os utentes dos seguros vão aproximadamente cinco vezes por ano.
Esta diferença, de 26,4%, é estatisticamente significativa, considerando um intervalo de
confiança de 95%.

À exceção dos utentes com idades entre os 20 e os 30 anos, os utentes da ADSE
apresentam níveis de consumo mais elevados, a avaliar pelo número de episódios.

Número médio de episódios por escalão etário e por 
sistema de saúde
Unidade: número médio de episódios ao ano

6,7

MÉDIA DE IDAS DOS 

UTENTES DA ADSE AOS 

HOSPITAIS PRIVADOS 

5,3

MÉDIA DE IDAS DOS 

UTENTES DOS 

SEGUROS AOS 

HOSPITAIS PRIVADOS 

Fonte: Análise Deloitte

• A diferença de episódios entre sistemas é mais elevada entre
os utentes no escalão de 70-80 anos, onde os da ADSE têm
em média mais quase 3 episódios, que os utentes dos
seguros. É neste escalão etário que, ao contrário de todos os
outros, os utentes da ADSE têm um gasto anual superior aos
utentes dos seguros, como se pode ver adiante.

• Merece ainda destaque o escalão de 50-60 anos, onde
também se regista uma diferença assinalável na média de
episódios dos utentes da ADSE e dos seguros, 7,5 versus 5,8
episódios, respetivamente.

• O facto da ADSE ter uma estrutura etária mais envelhecida
pode explicar uma parte dos consumos elevados,
apresentando um maior número de utentes que tendem a
apresentar mais episódios.

ADSE Seguros Diferença

0-20 4,6 4,2 9,5%

20-30 4,3 4,4 -2,3%

30-40 5,9 5,3 11,3%

40-50 6,3 5,0 26,0%

Média global 6,7 5,3 26,4%

50-60 7,5 5,8 29,3%

60-70 6,9 6,4 7,8%

70-80 9,6 7,0 37,1%

80+ 8,1 7,2 12,5%

Pese embora esta diferença de média na amostra, no
escalão dos 20-30 anos, os resultados da inferência
realizada apontam para a não existência de uma diferença
entre a média anual de episódios nos utentes neste
escalão.

Os utentes da ADSE apresentam, em média, mais 26% de episódios por ano que os utentes dos 
seguros, sendo que a idade pode explicar uma parte dos consumos elevados dos utentes da 
ADSE.

Número de episódios

Médias de episódios
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Neste escalão os utentes dos seguros
pagam em média mais 99,8%, por episódio
(24,37€ versus 48,70€).

Copagamentos médios por episódio por escalão etário e sistema de 
saúde
Unidade: euros por episódio

Copagamentos médios por episódio
UTENTES DA ADSE

28,16€ por episódio

Copagamentos médios por episódio
UTENTES DOS SEGUROS
43,13€ por episódio

Os utentes dos seguros pagam em média mais 53,2% por episódio, que os utentes da ADSE, o 
que também deverá contribuir para os consumos elevados dos utentes da ADSE. 

Copagamentos médios por episódio

Os copagamentos médios pagos pelos utentes também revelam diferenças
entre os sistemas de saúde.

Os utentes dos seguros, em média pagam mais 53,2% por episódio, que os
utentes da ADSE, sendo que os primeiros pagam cerca de 43,13€ cada vez
que vão a um hospital privado, quando os utentes da ADSE pagam em
média 28,16€.

Copagamentos

50-60
anos

40-50
anos

As diferenças do copagamento médio por episódio, entre os utentes dos 
dois sistemas, é particularmente mais elevado nos seguintes escalões:

Neste escalão os utentes dos seguros
pagam em média mais 103,4%, por
episódio (19,97€ versus 40,62€).

Fonte: Análise Deloitte
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Custo médio total* por episódio, por escalão etário e por sistema de 
saúde
Unidade: euros por episódio

Fonte: Análise Deloitte

O custo médio total por episódio dos utentes dos seguros é 30,4% superior ao dos utentes da 
ADSE, devido ao facto das seguradoras pagarem em média mais aos prestadores e os seus 
utentes terem copagamentos mais elevados.

Custo médio total por episódio

Custo médio total por episódio
EPISÓDIOS DOS UTENTES DA ADSE

84,26€ por episódio

Custo médio total por episódio
EPISÓDIOS DOS UTENTES DOS SEGUROS
109,91€ por episódio

84,26€
CUSTO MÉDIO TOTAL POR EPISÓDIO 

DOS UTENTES DA ADSE

109,91€
CUSTO MÉDIO TOTAL POR EPISÓDIO 

DOS UTENTES DOS SEGUROS

O custo médio total por episódio dos utentes dos seguros é superior ao dos
utentes da ADSE, em 30,4%. Esta diferença resulta não apenas do facto dos
utentes dos seguros terem copagamentos mais elevados, como também do
facto das seguradoras pagarem aos prestadores mais que a ADSE.

Custo total

56,09€
GASTO MÉDIO POR EPISÓDIO 

A CARGO DA ADSE

66,78€
GASTO MÉDIO POR EPISÓDIO 

A CARGO DAS SEGURADORAS

• Os episódios dos utentes dos seguros
custam em média 109,91€, o que
compara com os 84,26€ do custo médio
dos utentes da ADSE.

• Em média, os episódios dos utentes
com seguro têm um custo médio
superior aos dos utentes da ADSE em
30,4%.

• O facto dos custos dos episódios dos utentes
dos seguros serem em média mais caros,
resulta do gasto médio a cargo das seguradoras
ser superior ao gasto médio a cargo da ADSE
em 19,0% (66,78€ versus 56,09€,
respetivamente).

• Acresce ainda que o copagamento médio dos
utentes dos seguros é muito superior ao
copagamento médio dos utentes da ADSE.

* O custo médio total por episódio inclui o gasto do sistema (ADSE ou seguradoras) e o copagamento do utente
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Gastos médios anuais* dos utentes, por escalão etário e por 
sistema de saúde
Unidade: euros por ano

Média dos gastos anuais
UTENTES DA ADSE
208,58€ por ano

Média dos gastos anuais
UTENTES DOS SEGUROS
221,13€ por ano

Fonte: Análise Deloitte

Apesar dos utentes da ADSE consumirem mais, o gasto médio anual é inferior ao dos utentes dos 
seguros em 5,7%, conseguindo consumir mais com um gasto anual ligeiramente menor.

Gasto anual total dos utentes

Note-se que, apesar dos utentes da ADSE recorrerem mais aos serviços de
saúde, os gastos anuais que suportam são ligeiramente inferiores aos dos
utentes dos seguros. Deste modo, os utentes da ADSE conseguem consumir
mais atos com um gasto ligeiramente inferior.

Os utentes da ADSE gastam em média -5,7% que os utentes dos seguros,
208,58€, ao passo que os utentes dos seguros gastam em média 221,13€ ao
ano.

208,58€

GASTO MÉDIO ANUAL 

SUPORTADO PELOS 

UTENTES DA ADSE

221,13€

GASTO MÉDIO ANUAL 

SUPORTADO PELOS 

UTENTES DOS SEGUROS

• Entre os 0 e os 70 anos, os utentes dos seguros têm gastos médios anuais
com os atos médicos em hospitais privados superiores aos dos utentes da
ADSE.

• A diferença de gastos anuais é particularmente acentuada no escalão dos 30-
40 anos, onde os utentes dos seguros gastam em média 224,30€ ao ano e os
utentes da ADSE gastam 138,63€.

• O escalão dos 70-80 anos apresenta-se como uma exceção face aos demais
escalões etários, na medida que os utentes dos seguros suportam gastos
anuais inferiores aos utentes da ADSE.

Gastos médios

* O gasto médio anual corresponde ao volume de copagamentos suportado pelos utentes, em média por ano
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Fonte: Análise Deloitte

Da comparação com os utentes dos seguros, ressalta da amostra que a ADSE tem uma estrutura 
etária mais envelhecida, os utentes consomem mais em quase todos os escalões etários, têm 
copagamentos médios mais baixos e apresentam gastos anuais ligeiramente menores.

Principais resultados

UTENTES 
DA ADSE

INDICADOR
UTENTES 

DOS 
SEGUROS

50 Idade média 42

55 Idade mediana 41

60-70 Principal escalão etário 30-40

46% % utentes no cluster de baixo consumo 54%

87% % utentes no cluster de consumo muito elevado 13%

6,7 Nº médio de episódios ao ano 5,3

70-80 Escalão com mais episódios 80+

28,16 € Copagamentos médios por episódio 43,13 €

80+ Escalão com copagamentos médios mais elevados 80+

84,26€ Custo médio total por episódio 109,91€

56,09€ Gasto médio do sistema, por episódio 66,78€

208,58 € Gasto médio anual por utente 221,13 €

80+ Escalão com gasto médio anual por utente mais elevado 80+

Principais resultados obtidos da amostra
Unidade: várias

A estrutura etária dos utentes da ADSE é mais envelhecida, quando
comparada com a dos utentes dos seguros.

Idade

Os clusters de níveis de consumo mais elevados são maioritariamente
compostos por utentes da ADSE.

Clusters

Os utentes da ADSE apresentam uma média de episódios superior aos dos
seguros, e os utentes de 70-80 anos são os que mais consomem.

Episódios

Os copagamentos médios por episódio pagos pelos utentes da ADSE são muito
inferiores aos utentes dos seguros.

Copagamentos

Em média, o gasto médio total por ano é próximo entre os utentes da ADSE e
dos seguros.

Gasto anual

EVIDÊNCIAS RESULTANTES DA AMOSTRA

O custo médio total por episódio realizado pelos utentes dos seguros é
superior ao dos utentes da ADSE.

Custo total
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Fonte: Análise Deloitte

Valência Frequência*

Consultas médicas 43,2%

Imagiologia 26,3%

Outros serviços de medicina 24,9%

Análises clínicas 16,1%

Produtos 
medicamentosos**

15,1%

* Percentagem de utentes que recorreram à valência

** Produtos medicamentosos em ambulatório e internamento

Valências mais frequentemente usadas 
pelos utentes da ADSE
Unidade: percentagem

Valências mais frequentemente usadas 
pelos utentes dos seguros
Unidade: percentagem

Valência Frequência*

Consultas médicas 43,9%

Imagiologia 25,5%

Não comparticipados pela 
ADSE

24,1%

Outros serviços de medicina 19,8%

Análises Clínicas 16,0%

Valência Frequência*

Medicina Nuclear 0,5%

Quimioterapia 0,3%

Próteses estomatológicas 0,2%

Transporte em ambulância ≈0,0%

Radioterapia ≈0,0%

Valências menos frequentemente usadas 
pelos utentes da ADSE
Unidade: percentagem

Valências menos frequentemente usadas 
pelos utentes dos seguros
Unidade: percentagem

Valência Frequência*

Medicina nuclear 0,3%

Próteses intraoperatórias 0,2%

Quimioterapia 0,1%

Radioterapia ≈0,0%

Transporte em ambulância ≈0,0%

+0,7pp

-0,8pp

-0,8pp

-0,1pp

No geral, as valência mais e menos frequentadas são bastante semelhantes entre os sistemas, 
notando-se uma clara predominância do recurso a consultas médicas e a imagiologia.

Valências mais e menos frequentadas

• As consultas médicas são a 

valência mais frequentada, com 

mais de 40% dos utentes de 

ambos os sistemas a 

recorrerem a esta valência, 

seguindo-se imagiologia.

• Cerca de 24,1% dos utentes 

dos seguros realizam atos 

médicos que na ADSE não são 

comparticipados.

• Do ponto de vista das valências 

menos frequentadas, em ambos 

os sistemas, o número de 

utentes que recorre a 

quimioterapia, radioterapia

e ao transporte em 

ambulância é negligenciável.

• Apenas cerca de 0,3% e de 

0,5% dos utentes, nos seguros 

e ADSE respetivamente, 

recorrerem a medicina 

nuclear.
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Fonte: Análise Deloitte

* Classificação dos atos médicos de acordo com a Tabela da Ordem dos Médicos

Os atos mais realizados e não comparticipados pela ADSE são das categorias de tratamentos de 
medicina física e reabilitação, patologia clínica e urgência geral.

Atos não comparticipados

Categoria de ato médico (TOM)* % de atos

Tratamento de medicina física e 
reabilitação

25,6%

Patologia clínica 22,1%

Serviços e técnicas gerais 10,5%

Medicina nuclear 10,5%

Urgência de ortopedia 5,8%

Categoria de ato médico (TOM)* % de atos

Urgência geral 33,0%

Tratamento de medicina física e 
reabilitação

9,4%

Consumos 7,0%

Anestesia 6,1%

Estruturas dento-alveolares 6,0%

Atos médicos não comparticipados pela ADSE, realizados pelos 
utentes da ADSE
Unidade: percentagem de atos não comparticipados no total

Atos médicos não comparticipados pela ADSE, realizados pelos 
utentes dos seguros
Unidade: percentagem de atos não comparticipados no total

 De entre os atos consumidos pelos utentes da ADSE, a categoria dos tratamentos 

de medicina física e reabilitação lidera os atos não comparticipados, 25,6%. 

 Segue-se a categoria de patologia clínica, com 22,1% dos atos realizados pelos 

utentes da ADSE a não serem comparticipados.

 No caso dos atos consumidos pelos utentes dos seguros, a urgência geral é a 

categoria mais consumida por estes utentes que coincide com atos não 

comparticipados pela ADSE, 33,0%.

 Também 9,4% dos atos da categoria dos tratamentos de medicina física e 

reabilitação realizados pelos utentes dos seguros coincidem com atos não 

comparticipados pela ADSE.
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ADSE

Fonte: Análise Deloitte

 Atendimento médico permanente (AMP) –

29,5%

 Oftalmologia – 20,7%

 Medicina geral e familiar – 15,6%

 Ortopedia – 14,3%

 Ginecologia – 14,1%

SEGUROS

 Atendimento médico permanente (AMP) –

22,7%

 Ginecologia – 15,5%

 Oftalmologia – 15,2%

 Otorrinolaringologia – 12,9%

 Ortopedia – 11,5% 

No âmbito das consultas médicas, os utentes
da ADSE tendem a recorrer mais a:

• Atendimento médico permanente;

• Oftalmologia;

• Medicina geral e familiar;

• Cardiologia;

• Dermato-venereologia.

O facto de os utentes da ADSE recorrerem mais
a medicina geral e familiar pode ser
parcialmente explicado pelo baixo copagamento
destas consultas, podendo ser indutor de um
uso excessivo desta especialidade, para além da
necessidade clínica.

Pelo contrário, os utentes dos seguros tendem
a recorrer mais que os utentes da ADSE a
(embora as diferenças não sejam muito elevadas):

• Endocrinologia;

• Ginecologia;

• Obstetrícia.

O facto dos utentes dos seguros tenderem a
consumir mais de ginecologia e obstetrícia,
decorrerá da estrutura etária dos utentes dos
seguros, que se encontram maioritariamente entre
os 30 e os 40 anos.

Por outro lado, há que referir que apesar dos
utentes da ADSE tenderem a ser mais velhos,
estes consomem mais de especialidade ligadas à
pediatria** que os utentes dos seguros.

Rubricas das consultas médicas mais 
consumidas
Unidade: percentagem*

* Percentagem de utentes que recorreram aos serviços na valência respetiva

** Consultas clínicas de especialidade: pediatria, cardiologia pediátrica e cirurgia pediátrica

16,54€
Copagamento médio liquidado 

pelos utentes dos seguros pelos 

episódios com consultas médicas

8,88€
Copagamento médio liquidado 

pelos utentes da ADSE pelos 

episódios com consultas médicas

Para além da estrutura etária, o copagamento efetuado pelo utente também deverá explicar a
diferença de consumos, dado que os utentes dos seguros pagam em média mais 85,3% que
os utentes da ADSE.

Os utentes dos seguros pagam em média mais 85,3% pelos episódios com consultas médicas que 
os utentes da ADSE e, em ambos os sistemas, o AMP é o que tem maior procura.

Análise da valência de consultas médicas
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ADSE

Fonte: Análise Deloitte

 Serviços especiais de oftalmologia – 21,3%

 Serviços especiais de urologia – 16,6%

 Serviços de gastrenterologia – 11,8%

 Serviços de alergologia e imunologia – 9,8%

 Endoscopias – 5,7%

SEGUROS

 Serviços especiais de oftalmologia – 14,2% 

 Serviços especiais de urologia – 7,9%

 Serviços de gastrenterologia – 7,5%

 Serviços de alergologia e imunologia – 4,8%

 Endoscopias – 4,4%

Outros serviços de medicina mais consumidos
Unidade: percentagem*

* Percentagem de utentes que recorreram aos serviços na valência respetiva

Os serviços de medicina mais consumidos são os
mesmos em ambos os sistemas de saúde.
Contudo, é de notar que existe um maior
recurso dos utentes da ADSE, nomeadamente
aos:

• Serviços especiais de urologia;

• Serviços especiais de oftalmologia;

• Serviços de alergologia e imunologia;

• Serviços de gastrenterologia.

14,20€
Copagamento médio liquidado 

pelos utentes dos seguros pelos 

episódios com serviços de medicina

7,03€
Copagamento médio liquidado 

pelos utentes da ADSE pelos 

episódios com serviços de medicina

No caso dos serviços de medicina os utentes dos seguros tendem, em média, a pagar mais do
dobro (102,0%) pelo serviço, que os utentes da ADSE.

As frequências são semelhantes entre ambos os
utentes dos sistemas nos serviços especiais
de obstetrícia.

Pelo contrário, é de assinalar que os utentes
dos seguros tendem a ter níveis superiores
de consumo em:

• Serviços especiais de otorrinolaringologia;

• Serviços especiais de dermatologia.

À semelhança do que acontece na generalidade das valências, nos serviços de medicina a
frequência de pagamentos nulos pela ADSE é inferior à das seguradoras:

• Em pelo menos 1,2% dos outros serviços de medicina a ADSE pagou zero pelos atos realizados;

• Em pelo menos 5,1% destes serviços as seguradoras pagaram zero pela sua realização.

Os serviços de medicina mais frequentados são os mesmos em ambos os sistemas e os utentes 
da ADSE pagam em média menos de metade do que os utentes dos seguros, nesta valência.

Análise da valência de outros serviços de medicina
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ADSE

Fonte: Análise Deloitte

 Imunohemoterapia – 30,7%

 Hematologia – 27,3%

 Microbiologia – 12,2%

 Hemóstase – 9,7%

 Citometria de fluxo – 5,0%

SEGUROS

 Imunohemoterapia – 27,6%

 Hematologia – 24,3%

 Microbiologia – 11,3%

 Hemóstase – 8,6%

 Citometria de fluxo – 5,4%

Tipos de análises clínicas mais consumidas
Unidade: percentagem*

* Percentagem de utentes que recorreram aos serviços na valência respetiva

1,62€
Copagamento médio liquidado 

pelos utentes dos seguros pelos 

episódios com análises clínicas

0,84€
Copagamento médio liquidado 

pelos utentes da ADSE pelos 

episódios com análises clínicas

À semelhança da generalidade das valências, também nas análises clínicas os utentes dos
seguros pagam em média mais 92,9% que os utentes da ADSE.

Nas análises clínicas, os utentes da ADSE
apresentam consumos superiores nas seguintes
rubricas:

• Imunohemoterapia;

• Hematologia;

• Hemóstase;

• Microbiologia.

Nesta valência, a única rubrica na qual os
consumos entre ambos os sistemas é semelhante,
é a bioquímica.

As duas rubricas de análises clínicas que os
utentes dos seguros tendem a consumir
ligeiramente mais são:

• Citometria de fluxo;

• Imunologia.

As análises clínicas que são menos
consumidas por ambos os utentes dos
sistemas são:

• Imunologia;

• Bioquímica.

A frequência de pagamentos nulos pelos seguros nas análises clínicas é também superior à da
ADSE:

• Em pelos menos 1,7% das análises clínicas realizadas a ADSE fez pagamentos nulos;

• Em pelos menos 3,6% das análises clínicas realizadas as seguradoras fizeram pagamentos
nulos.

As análises clínicas mais realizadas são as mesmas em ambos os sistemas, no geral com 
frequências mais elevadas pela ADSE, sendo que os utentes dos seguros pagam mais 92,9%.

Análise da valência de análises clínicas
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ADSE

Fonte: Análise Deloitte

 Radiologia – 32,8%

 Ecotomografia (ecografia) – 29,9%

 Tomografia computorizada – 12,4%

 Ressonância magnética – 8,1%

 Estudos por doppler (duplex ou triplex) –

7,6%

SEGUROS

 Ecotomografia (ecografia) – 28,1%

 Radiologia – 22,8%

 Tomografia computorizada – 11,5%

 Ressonância magnética – 6,1%

 Estudos por doppler (duplex ou triplex) –

3,7%

Serviços de imagiologia mais consumidos
Unidade: percentagem*

* Percentagem de utentes que recorreram aos serviços na valência respetiva

Os únicos casos em que as frequências de
consumo são muito semelhantes entre ambos
os grupos de utentes são:

• Radiologia de intervenção não vascular;

• Angiografia.

16,80€
Copagamento médio liquidado 

pelos utentes dos seguros pelos 

episódios com imagiologia

6,70€
Copagamento médio liquidado 

pelos utentes da ADSE pelos 

episódios com imagiologia

No caso dos serviços de imagiologia os utentes dos seguros tendem, em média, a pagar mais
150,7% que os utentes da ADSE. De entre as valências mais frequentadas, esta é a que
apresenta o maior diferencial de preços médios entre os sistemas.

Os utentes da ADSE apresentam maiores níveis
de consumos de imagiologia que os utentes dos
seguros, na grande maioria das rubricas. É de
notar que as principais diferenças de
consumo foram identificadas nas seguintes
rubricas:

• Radiologia;

• Estudos por doppler (duplex ou triplex).

No caso da valência de imagiologia, a frequência de pagamentos nulos pelos sistemas é a
seguinte:

• Em pelo menos 1,5% dos atos de imagiologia, a ADSE fez pagamentos nulos;

• Os seguros não pagaram nada em pelo menos 4,9% dos atos de imagiologia realizados pelos
seus utentes;

Das valências mais frequentadas, a imagiologia é a que apresenta maior diferença de preço entre 
sistemas: os utentes dos seguros pagam mais 150,7% que os utentes da ADSE.

Análise da valência de imagiologia
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ADSE

Fonte: Análise Deloitte

 Cirurgia geral – 6,0%

 Olhos e anexos oculares – 1,6%

 Sistema músculo esquelético – 1,4%

 Aparelho digestivo – 1,0%

 Otorrinolaringologia – 0,8%

SEGUROS

 Cirurgia geral – 4,0%

 Partos – 1,4%

 Sistema músculo esquelético – 0,8%

 Olhos e anexos oculares – 1,2%

 Aparelho genital feminino e intersexo – 0,6%

Serviços de cirurgia mais consumidos
Unidade: percentagem*

* Percentagem de utentes que recorreram aos serviços na valência respetiva

Apesar das cirurgias não serem alvo de elevados níveis de consumos, a sua análise detalhada
justifica-se pelo facto de apresentarem o maior peso na estrutura de despesa da ADSE.

Existe uma diferença muito significativa na frequência de pagamentos nulos de cirurgias entre
os seguros e a ADSE:

• Pelos menos 0,8% das cirurgias realizadas pelos utentes da ADSE não foram comparticipadas;

• Pelos menos 5,0% das cirurgias realizadas pelos utentes dos seguros não foram
comparticipadas.

A cirurgia geral é o ato cirúrgico mais
frequente em ambos os sistemas de saúde.

Os partos são o único tipo de ato cirúrgico a
que os utentes dos seguros recorrem mais
frequentemente que os utentes da ADSE, 1,9%
versus 0,4%, respetivamente.

No geral, existe uma maior percentagem de
utentes da ADSE que recorrem a cirurgias,
que utentes dos seguros:

• 2,5% dos utentes da ADSE recorreram a
atos cirúrgicos;

• 1,5% dos utentes dos seguros recorreram
a atos cirúrgicos.

Em geral, os utentes da ADSE recorrem mais aos atos cirúrgicos que os utentes dos seguros, 
sendo que no caso dos partos, estes são mais frequentes pelas utentes dos seguros.

Análise de frequência de cirurgias

Devido às diferentes especificidades de faturação dos atos cirúrgicos, não é possível estabelecer de
forma rigorosa comparações entre os preços médios pagos pelos utentes da ADSE e dos utentes
dos seguros.
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Fonte: Análise Deloitte

A análise mais detalhada das principais valências revela que, no geral, os utentes da ADSE têm a 
mesma tipologia de consumo, mas apresentam frequências mais elevadas e pagam 
substancialmente menos que os utentes dos seguros.

Principais ilações

UTENTES DA ADSE

VALÊNCIA

UTENTES DOS SEGUROS

Frequência
Copagamento 

médio
Copagamento 

médio
Frequência

43,2% 8,88€
CONSULTAS 

MÉDICAS
16,54€ 43,9%

24,9% 7,03€
OUTROS SERVIÇOS 

DE MEDICINA
14,20€ 19,8%

16,1% 0,84€
ANÁLISES 
CLÍNICAS

1,62€ 16,0%

26,3% 6,70€ IMAGIOLOGIA 16,80€ 25,5%

2,5% - CIRURGIAS - 1,5%

Percentagem de utentes que recorrem à respetiva valência
Unidade: várias

Os utentes de ambos os sistemas evidenciam padrões de
consumo, no geral, semelhantes, no que respeita às valências
mais frequentadas.

Tipologia de consumo

Contudo, os utentes da ADSE tendem a apresentar maiores
frequências das valências analisadas, face às dos utentes dos
seguros.

Frequências

Os copagamentos médios pagos pelos utentes da ADSE nas
valências analisadas tendem a ser muito superiores aos pagos
pelos utentes dos seguros.

Copagamentos

EVIDÊNCIAS RESULTANTES DA AMOSTRA

O facto da estrutura etária dos utentes da ADSE ser mais
envelhecida, pode explicar (parcialmente) os consumos elevados
destes utentes.

Estrutura etária
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Fonte: Análise Deloitte

Os fatores idade e preço revelaram-se os principais condicionantes da curva da procura estimada 
com base na amostra, embora estas curvas, para ambos os sistemas, se revelem rígidas no preço.

Elasticidade preço-procura

Os principais fatores que condicionam a curva da procura revelada pelos utentes
da amostra, junto dos hospitais privados, são a idade e o preço.

No entanto, como a elasticidade preço-consumo estimada apresenta um valor
baixo, relativamente próximo de zero, conclui-se que os consumos variam muito
pouco face a alterações dos preços, ceteris paribus.

Elasticidade preço-procura

-0,003
ADSE

-0,595
Seguros

Se o copagamento médio 

aumentar 1€, o consumo 

dos utentes da ADSE cai 

em média -0,003 

unidades.

Se o copagamento médio 

aumentar 1€, o consumo 

dos utentes dos seguros 

cai em média -0,595 

unidades.

Elasticidades preço-procura

• As elasticidades preço-
procura estimadas são 
rígidas, quer para os utentes 
da ADSE, quer para os 
utentes dos seguros;

• Contudo, para níveis 
semelhantes de preços, o 
nível de consumos dos 
utentes da ADSE tende a ser 
superior aos consumos 
revelados pelos utentes dos 
seguros, revelando uma 
maior propensão para o 
consumo.

Retas das elasticidades preço-procura estimadas, por sistema
Unidade: n.a.

Quantidade consumida 

Episódios por ano
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UTENTES DA ADSE

UTENTES DOS SEGUROS

Adiante encontram-se uma análise mais detalhada das curvas da 
procura para as valências mais concorridas, com a diferenciação entre 
os utentes da ADSE e dos seguros.
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Por cada ano adicional 

de idade, o consumo 

aumenta 

aproximadamente em 

média 0,04 unidades

Por cada ano adicional 

de idade, o consumo 

aumenta 

aproximadamente em 

média 0,05 unidades

Fonte: Análise Deloitte

A idade também se revela um importante condicionante da procura, sendo que os níveis de 
consumo tendem a aumentar ao longo da idade, embora com maior propensão para o consumo 
por parte dos utentes da ADSE que dos seguros.

Efeitos da idade na curva da procura global

O número médio de episódios consumidos aumenta com a idade do utente,
sendo que esse aumento é tanto maior, quanto mais elevada for a idade
dos utentes.

Efeitos da idade na procura Relação entre idade e consumo dos utentes da ADSE
Unidade: n.a.
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Idade dos utentes

• À medida que a idade dos utentes aumenta, os seus níveis também
aumentam, quer na ADSE, quer nos seguros de saúde.

• O efeito médio marginal revela, no entanto, que o aumento do consumo ao
longo da idade é superior entre os utentes da ADSE face aos aumentos
verificados pelos utentes dos seguros.

• Ao longo de todas as idades, os utentes da ADSE revelam uma propensão
maior para o consumo, que os utentes dos seguros de saúde.

0,05
ADSE

0,04
Seguros

Efeito 

médio 

marginal 

da idade 

no 

consumo

Efeito médio marginal da idade
UTENTES DA ADSE

Efeito médio marginal da idade
UTENTES DOS SEGUROS
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Fonte: Análise Deloitte

Os fatores preço e idade não são significativos para explicar o consumo de outros serviços de 
medicina e de cirurgias, em ambos os sistemas, pelo que se assume que serão as necessidades 
clínicas e o rendimento que mais condicionam o consumo destes valências.

Curva da procura de outros serviços de medicina e das cirurgias

Nos outros serviços de medicina, os resultados empíricos obtidos, revelam que
o preço não é relevante para explicar o comportamento do consumo.

No caso dos utentes da ADSE, a idade do utente condiciona o comportamento
da procura destes serviços, mas o mesmo não se verifica no caso dos utentes
dos seguros

Tais resultados, sugerem que os consumos de outros serviços de medicina
serão provavelmente condicionados fundamentalmente por fatores
relacionados com a necessidade clínica e com o rendimento.

Curva da procura de serviços de medicina

• Nos outros serviços de medicina os fatores preço e idade não são
explicativos da procura destes serviços, quer entre os utentes da ADSE, quer
entre os utentes dos seguros, visto que os resultados apontam para a não
existência de significância estatística dos coeficientes associados a estes
fatores.

• Com efeito, não é possível estabelecer inferências sobre os efeitos da idade e
do preço no consumo de outros serviços de medicina de forma razoável,
sendo que muito provavelmente serão as necessidades clínicas e o
rendimento que melhor explicam o comportamento destes consumos.

• No caso das cirurgias, onde os preços e idades não são estatisticamente
significativos para explicar o consumo de cirurgias, apenas foi identificada
uma ligação entre os consumos de cirurgias e os consumos de anatomia
patológica para os utentes dos seguros.

Elasticidades 

preço-procura de 

serviços de 

medicina

O fator preço não é estatisticamente 
significativo para explicar o 
comportamento de consumo de outros 
serviços de medicina.

Efeitos da idade na 

procura de serviços 

de medicina

O fator idade contribui para explicar o 
comportamento dos utentes da ADSE, 
mas no caso dos utentes dos seguros 
a idade não é estatisticamente 
significativa para explicar estes 
consumos.

PROVAVELMENTE SERÃO FATORES COMO AS 

NECESSIDADES CLÍNICAS E O RENDIMENTO QUE MAIS 

CONDICIONAM OS COMPORTAMENTO DO CONSUMO DE 

OUTROS SERVIÇOS DE MEDICINA E DAS CIRURGIAS
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Fonte: Análise Deloitte

Ambos os sistemas de saúde revelam rigidez no consumo de consultas médicas face a alterações 
do preço, apresentando estimativas semelhantes dos efeitos do preço e da idade no consumo.

Curva da procura das consultas médicas

A elasticidade estimada do preço-procura de consultas
médicas denota uma curva da procura rígida, quer no
caso dos utentes da ADSE, quer no dos utentes dos
seguros.

Nas consultas médicas, o efeito do aumento da idade
sobre o consumo é superior nos utentes da ADSE,
embora esta diferença seja pequena.

Curva da procura de consultas médicas

• Note-se que as consultas médicas, de entre as valências
mais concorridas pelos utentes, era a única onde os
utentes dos seguros apresentavam maior frequência,
mesmo pagando mais 85,3% que os utentes da ADSE
(em copagamentos).

• Como se mostra adiante, as consultas médicas
desencadeiam um efeito de indução de consumo de
outras valências, nomeadamente de:

 Análises clínicas;

 Imagiologia.

Elasticidades preço-procura de consultas médicas

Efeitos da idade na procura de consultas médicas

-0,04
ADSE

-0,03
Seguros

Se o copagamento das consultas 

aumentar 1€, o consumo cai em média 

0,04 unidades.

Se o copagamento das consultas 

aumentar 1€, o consumo cai em média 

0,03 unidades.

Os utentes da ADSE 
retraem o seu consumo 
de consultas médicas de 
forma ligeiramente 
superior aos utentes dos 
seguros, em face de 
variações dos preços

0,02
ADSE

0,01
Seguros

Por cada ano adicional de idade, o 

consumo de consultas médicas 

aumenta em 0,02 unidades, em 

média.

Por cada ano adicional de idade, o 

consumo de consultas médicas 

aumenta em 0,01 unidades, em 

média.

O efeito da idade sobre 
o consumo de consultas 
médicas dos utentes da 
ADSE é ligeiramente 
superior ao dos utentes 
dos seguros
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Fonte: Análise Deloitte

Os utentes dos seguros ajustam mais o seu consumo de análises clínicas em face de variações 
do preço, apresentando uma procura elástica, sendo que o principal fator que condiciona o 
consumo de análises clínicas são as consultas médicas em ambos os sistemas.

Curva da procura das análises clínicas

A curva da procura de análises clínicas é elástica,
apresentando elasticidades estimadas do preço-procura de
-1,5 para a ADSE e -3,6 para os utentes dos seguros.

O efeito do aumento da idade no aumento do consumo de
análises clínicas é muito mais acentuado entre os utentes
dos seguros, que entre os utentes da ADSE.

O fator que se revela mais importante para explicar o nível
de consumos de análises clínica é o número de consultas
que os utentes realizam.

Curva da procura de análises clínicas
Elasticidades preço-procura de análises clínicas

Efeitos da idade na procura de análises clínicas

-1,5
ADSE

-3,6
Seguros

Se o copagamento médio das análises 

clínicas aumentar 1€, o consumo cai 

em média -1,5 unidades.

Se o copagamento médio das análises 

clínicas aumentar 1€, o consumo cai 

em média -3,6 unidades.

Nas análises clínicas, os 
utentes dos seguros 
revelam uma maior 
elasticidade do preço-
procura, que os utentes 
da ADSE.

0,04
ADSE

0,38
Seguros

Por cada ano adicional de idade, os 

utentes da ADSE tendem a consumir 

mais 0,04 unidades de análises 

clínicas.

Por cada ano adicional de idade, os 

utentes dos seguros tendem a 

consumir mais 0,38 unidades de 

análises clínicas.

Os utentes dos seguros 
tendem a aumentar 
mais o consumo de 
análises clínicas por 
cada ano adicional de 
idade, que os utentes da 
ADSE.

UTENTES DA ADSE
Cada ida adicional a consultas médicas, induz a um
aumento médio do consumo de análises clínicas de 2,9
unidades.

UTENTES DOS SEGUROS
Cada ida adicional a consultas médicas, induz a um
aumento médio do consumo de análises clínicas de 2,4
unidades.

O nível de consumos de análises clínicas é altamente 

condicionado pelo nível de consumos de consultas 

médicas (ceteris paribus).
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Fonte: Análise Deloitte

O número de consultas realizadas pelos utentes também é o fator que mais condiciona o 
consumos de serviços de imagiologia, seguindo-se os fatores preço e idade, em ambos os 
sistemas de saúde.

Curva da procura da imagiologia

A curva da procura na imagiologia também é rígida no
preço, sendo que os utentes da ADSE e dos seguros não
reduzem substancialmente os seus consumos em face de
aumentos dos copagamentos nesta valência.

Do ponto de vista do efeito da idade no consumo de
imagiologia, também não há diferenças expressivas entre
os grupos.

Um parte significativa dos consumos de imagiologia são
induzidos pelas consultas médicas.

Curva da procura de imagiologia

UTENTES DA ADSE
Cada ida adicional a consultas médicas, induz a um
aumento médio do consumo de imagiologia 0,34
unidades.

UTENTES DOS SEGUROS
Cada ida adicional a consultas médicas, induz a um
aumento médio do consumo de imagiologia 0,23
unidades.

Elasticidades preço-procura de imagiologia

Efeitos da idade na procura de imagiologia

-0,02
ADSE

-0,01
Seguros

Se o copagamento na imagiologia 

aumentar 1€, o consumo cai em média 

0,02 unidades.

Se o copagamento na imagiologia 

aumentar 1€, o consumo cai em média 

0,01 unidades.

As elasticidades preço-
procura estimadas para 
a imagiologia revelam 
uma maior sensibilidade 
dos utentes da ADSE às 
variações dos 
copagamentos nesta 
valência.

0,02
Seguros 

& ADSE

Por ano adicional de idade, o consumo 

médio tende a aumentar 0,02 

unidades, quer entre os utentes da 

ADSE, quer entre os dos seguros

Os utentes de ambos os 
sistemas tendem a 
aumentar o consumo de 
imagiologia à medida 
que envelhecem em 
proporções idênticas.

O nível de consumos de imagiologia é 

fundamentalmente condicionado pelo nível de 

consumos de consultas médicas (ceteris paribus)

Este resultado pode sugerir diferenças no padrão de subscrição de imagiologia e/ou de 
necessidades clínicas entre os utentes da ADSE e os utentes dos seguros, em contexto de 
consultas médicas, à semelhança do que também se verifica com as análises clínicas.
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3. 
ANÁLISE EMPÍRICA

3.1 Metodologia e amostragem

3.2 Caraterização da amostra

3.3 Padrões de consumo

3.4 Estimação da procura de cuidados de saúde

3.5 Cenarização

3.6 Outlook
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A partir dos resultados da análise empírica e das contas da ADSE, foram conjeturados e 
analisados três cenários, numa ótica ceteris paribus.

Cenarização CENÁRIO I CENÁRIO II CENÁRIO III

CENÁRIO I

AUMENTO DOS COPAGAMENTOS

CENÁRIO II

ENVELHECIMENTO DA ESTRUTURA 

ETÁRIA

CENÁRIO III

ENTRADA DE NOVOS BENEFICIÁRIOS 

Este cenário visa essencialmente responder à 

questão «E se os utentes da ADSE 

pagassem o mesmo que os utentes dos 

seguros?»

PRESSUPOSTOS

• Todos os utentes passam a ter o copagamento 

médio global dos utentes dos seguros, de 

43,13€, em vez dos 28,16€ apurados na 

amostra;

• As simulações foram realizadas a partir das 

curvas da procura estimadas;

• A redução estimada do consumo repercute-se na 

mesma proporção na despesa do regime 

convencionado (RC), face ao cenário da ausência 

de choques.

Este é um cenário pessimista que permite 

avaliar o que poderia acontecer caso a 

estrutura etária da ADSE envelhecesse

PRESSUPOSTOS

• Não estão contempladas novas adesões nem 
novas renúncias e mantêm-se as idades 
máximas da amostra (97 anos para mulheres e 
96 anos para os homens);

• Os utentes que teriam entre 19 e 29 anos em 
2022 foram eliminados, no pressuposto que 
deixaram de ser elegíveis pela ADSE dos pais;

• As simulações foram realizadas a partir das 
curvas da procura estimadas;

• O aumento estimado do consumo repercute-se 
na mesma proporção na despesa do regime 
convencionado (RC), face ao cenário da ausência 
de choques.

Este cenário está alinhado com expectativas 

recentes sobre a entrada de novos 

beneficiários na ADSE, num contexto em 

que se discute o alargamento da elegibilidade.

PRESSUPOSTOS

• Assumiu-se que irão entrar 60.000 novos 

beneficiários na ADSE, 20.000 por ano entre os 

anos de 2019 a 2021, sem distinção de idades;

• O aumento do número de beneficiários face à 
previsão sem choques, repercute-se na mesma 
proporção na despesa do regime convencionado 
(RC) e o aumento de titulares repercute-se na 
mesma proporção na receita total, face ao 
cenário da ausência de choques.
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COPAGAMENTO MÉDIO 

POR EPISÓDIO AMOSTRAL 

DOS UTENTES DOS 

SEGUROS

COPAGAMENTO MÉDIO 

POR EPISÓDIO AMOSTRAL 

DOS UTENTES DA ADSE

As simulações revelam que se os copagamentos médios que os utentes da ADSE pagam fossem 
iguais aos pagos pelos utentes do seguro, o seu consumo cairia na ordem dos 15,7%.

CENÁRIO I – Aumento dos copagamentos

Um aumento do copagamento médio na ordem
dos 28,16€ para 43,13€ deverá causar uma
redução estimada do consumo dos utentes da
ADSE de 6,7 episódios para 5,7 episódios, por
ano, ceteris paribus.

Ou seja, um aumento nos copagamentos dos
utentes da ADSE, induziria a uma redução
estimada de 15,7% do seu nível de consumo.

Este aumento do copagamento dos utentes da
ADSE representaria um aumento de 43,2%.

Aumento dos copagamentos da ADSE E se os utentes da ADSE tivessem o 
mesmo copagamento que o 

copagamento médio dos utentes dos 
seguros, 43,13€?

• O consumo dos utentes da ADSE baixava
15,7%;

• Os níveis de consumo entre os utentes da
ADSE e os dos seguros, seriam mais
próximos;

• Apesar de serem mais próximos, os
utentes da ADSE continuavam a consumir
ligeiramente mais que os utentes dos
seguros.

28,16€

Média de episódios dos utentes da ADSE face 
ao aumento dos copagamentos
Unidade: euros e episódios por ano

43,13€

6,7
NÚMERO MÉDIO DE 

EPISÓDIOS DOS UTENTES 

DA ADSE POR ANO

5,7
NÚMERO MÉDIO DE 

EPISÓDIOS DOS UTENTES 

DA ADSE POR ANO

De acordo com os resultados da amostra, 

os utentes da ADSE pagam em média 

28,16€ por cada episódio, apresentando 

em média 6,7 episódios por ano.

Se o preço médio por episódios 

aumentasse para 43,13€, o consumo dos 

utentes da ADSE regredia e a média de 

consumos passaria a ser de 5,7 episódios 

por ano.

-15,7%
TAXA DE VARIAÇÃO

Fonte: Análise Deloitte

CENÁRIO I CENÁRIO II CENÁRIO III
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As simulações revelam que o aumento dos copagamentos aos utentes da ADSE causaria maior 
impacto no escalão dos 50-60 anos, cuja queda estimada do consumo seria de 21,3%.

Efeitos do aumentos dos copagamentos por escalão etário

Média amostral
UTENTES DA ADSE

Médias ajustadas
UTENTES DOS SEGUROS

Médias simuladas face a aumentos dos copagamentos
UTENTES DA ADSE

Comparação de médias de episódios, por escalão etário
Unidade: episódios por ano

Variação dos consumos com o aumento dos copagamentos aos 
utentes da ADSE, por escalão etário
Unidade: variação em percentagem

• O aumento dos copagamentos médios aos utentes da ADSE para o 

nível médio dos copagamentos dos utentes dos seguros, teria maior 

impacto nos consumos dos utentes no escalão 50-60 anos, que 

se estima que caia, em média, cerca de 21,3%, ceteris paribus.

• Pelo contrário, o escalão etário que deverá sofrer uma menor 

redução do consumo espoletada pelo aumento dos copagamentos é 

o dos 20-30 anos, que deverá cair, em média, 9,3%.

Fonte: Análise Deloitte

CENÁRIO I CENÁRIO II CENÁRIO III

-10,9%
-9,3%

-11,9%

-20,6% -21,3%

-11,6%

-17,7%

-12,3%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%
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O aumento dos copagamentos aos utentes da ADSE deveria causar uma redução da despesa com 
o RC, em média, na ordem dos 12,5%, não sendo ainda suficiente para conter o crescimento 
previsto desta despesa.

-12,5%

Impacto do aumento dos copagamentos na despesa da ADSE

Evolução da despesa da ADSE* do RC em resultado do aumento 
dos copagamentos para 43,13€
Unidade: despesa em milhões de euros

Previsão da despesa do RC em face de uma redução 

proporcional à redução do consumo

• O aumento dos copagamentos conduziria a uma redução da despesa da

ADSE com o regime convencionado ocasionado pela queda do

consumo.

• Assumindo que a queda do consumo se repercute na mesma proporção na

redução da despesa do regime convencionado, então em média esta cairia

12,5%, ceteris paribus. Esta redução da despesa não se afigura

suficiente para conter a tendência de crescimento da despesa da ADSE

com o RC.

Prevê-se que a despesa da ADSE com o regime 

convencionado ascenda a 548 milhões de 

euros, em 2022.

548
Milhões 

de €

4,6%
CAGR

Tal evolução representa um crescimento de 

42,2%, o que corresponde a uma CAGR na 

ordem dos 4,6% ao ano, entre 2018 e 2022.

Evolução da 

despesa do 

RC, na 

ausência de 

choques

O aumento dos copagamentos do utentes da ADSE para o valor médio de
43,13€ e a subsequente redução do consumo, reflete-se na despesa da ADSE
com o RC. Estima-se que esse impacto seja, em média, de -12,5% ao ano.

Na ausência de choques, a despesa da ADSE com o RC deverá crescer na
ordem dos 4,6% ao ano, não sendo o aumento dos copagamentos ora
simulados, suficiente para inverter esta tendência de crescimento.

Impacto estimado na despesa

Fonte: Análise Deloitte

* Previsão da despesa realizada com base num modelo autorregressivo
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224€ 340€ 485€ na ausência de choques

424€ com aumento dos copagamentos

CENÁRIO I CENÁRIO II CENÁRIO III
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COPAGAMENTO MÉDIO 

DOS EPISÓDIOS COM 

CONSULTAS MÉDICAS

(AMOSTRAL)

Se os utentes da ADSE pagassem o mesmo que os utentes dos seguros pelas consultas médicas, 
o seu consumo cairia na ordem dos 12,6%, e tal induziria também à queda do consumo de 
análises clínicas, de 22,7%, e à queda do consumo de imagiologia, de 12,7%.

Consultas médicas – efeitos do aumento dos copagamentos

Fonte: Análise Deloitte

16,53€
Seguros

8,88€
ADSE

CONSUMO MÉDIO DE 

CONSULTAS MÉDICAS 

POR ANO 

(AMOSTRAL)

2,9
Consultas 

médicas

3,6
Consultas 

médicas

A média dos consumos de consultas médicas 
dos utentes da ADSE é superior em 24,1% à 

média dos consumos de consultas dos utentes 
dos seguros.

Se os utentes da ADSE pagassem o mesmo
copagamento médio que os utentes dos seguros,
pelas consultas médicas, então a média do
consumo de consultas cairia na ordem dos 12,6%.

Consultas médicas

Com o aumento para 16,53€, a média de
consultas médicas passaria de 3,6 por ano,
para 3,1, aproximando-se, assim da média de
consumo dos utentes dos seguros.

3,1
Consultas 

médicas

16,53€

-12,6%

86,3%

3,6
Consultas 

médicas

8,88€

CONSUMOS INDUZIDOS

Análises clínicas

Imagiologia

-22,7%

Em resultado da diminuição do consumo de 
consultas médicas devido ao aumento dos 
copagamentos para 16,53€, o consumo de 
análises clínicas deverá cair 22,7%.

-12,7%

Em resultado da diminuição do consumo de 
consultas médicas devido ao aumento dos 
copagamentos para 16,53€, o consumo de 
imagiologia deverá cair 12,7%.

As consultas médicas condicionam os consumos de
análises clínicas e de imagiologia.

Assim, uma redução do consumo de consultas
médicas induz a uma queda dos consumos de
análises clínicas e de imagiologia, ceteris
paribus, como se mostra abaixo.

CENÁRIO I CENÁRIO II CENÁRIO III
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Neste cenário, em 2022 a estrutura etária dos utentes da ADSE deverá ser mais envelhecida, 
passando a idade média a ser de 55 anos, caso não hajam novas adesões nem novas renúncias. 

CENÁRIO II – Envelhecimento da estrutura etária da ADSE

Distribuição dos utentes da ADSE por escalão etário (2017 vs 2022)
Unidade: percentagem do total de utentes

Na ausência de novas adesões e renúncias à ADSE, assistir-se-á ao aumento
do número de utentes com mais idade e, consequentemente, a um maior
envelhecimento da estrutura etária, passando de uma média de 50 para
55 anos, ceteris paribus.

Evolução da estrutura etária

MÉDIA AMOSTRAL DA 

IDADE DOS UTENTES DA 

ADSE

MÉDIA PREVISTA DA 

IDADE DOS UTENTES EM 

2022

50
anos

55
anos

• Num contexto de ausência de novas entradas e
renúncias à ADSE, o número de utentes deverá
sofrer uma queda de 9,9%, até 2022, o que
corresponde a uma CAGR de -1,7% ao ano.

• A idade média dos utentes deverá aumentar de 50
anos para 55 anos, em 2022, assistindo-se a um
envelhecimento da estrutura etária dos utentes da
ADSE.

• O escalão etário com maior número de utentes
deverá passar a ser o de 70-80 anos, em vez dos
atuais 60-70 anos.

• Este envelhecimento da estrutura etário deverá
acarretar um aumento da despesa, na medida
que os utentes com mais idade tendem a ter níveis
de consumo superiores.

EFEITOS DO ENVELHECIMENTO

Fonte: Análise Deloitte

CENÁRIO I CENÁRIO II CENÁRIO III
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Em comparação com um cenário de ausência de choques, o impacto estimado do envelhecimento 
da estrutura etária dos utentes da ADSE na despesa total com o regime convencionado é 
negligenciável.

Impacto do envelhecimento dos utentes

O envelhecimento da estrutura etária dos utentes da ADSE apresenta um efeito
negligenciável sobre a despesa com o RC, num horizonte até 2022. Em face
deste envelhecimento, estima-se que a despesa da ADSE com RC aumente, em
média 0,04% ao ano, face ao cenário sem choques.

Pese embora num horizonte de cinco anos o impacto ser negligenciável, há que
notar que num horizonte temporal maior, este deverá ser mais expressivo.

Impacto estimado na despesa

Fonte: Análise Deloitte

Evolução da despesa da ADSE* do RC em resultado do 
envelhecimento da estrutura etária 
Unidade: milhões de euros

* Previsão da despesa realizada com base num modelo autorregressivo

• Num contexto de ausência de novas entradas e de novas renúncias à ADSE, o número de utentes deverá sofrer uma queda
de 9,9% entre 2017 e 2022, que deverá ter um repercussão na despesa da ADSE com o RC, de 0,04% ao ano, em média
até 2022, ceteris paribus.

• Em 2022, a despesa com o RC prevista com este envelhecimento da estrutura etária seria de 548,0 milhões de euros, que
compara com a previsão de 547,8 milhões de euros num cenário de ausência de choques.

0,04%
Impacto médio anual 

na despesa da ADSE 

com RC, até 2022, do 

envelhecimento da sua 
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A entrada de 60 mil novos beneficiários não seria suficiente para inverter a tendência 
decrescente do número de beneficiários, estimando-se ser necessária a entrada de 82 mil até 
2022 para atingir os 1,2 milhões de beneficiários.

CENÁRIO III – Entrada de novos beneficiários

Fonte: Análise Deloitte

CENÁRIO I CENÁRIO II CENÁRIO III

Mantendo-se o ritmo de perda de beneficiários dos últimos anos, em 2022 a
ADSE teria 1,118 milhões beneficiários, o que representaria uma redução
total de 6,3%, entre 2018 e 2022.

A entrada de 60 mil novos beneficiários, contribuiria para conter este ritmo
de perda de beneficiários, não se revelando ainda suficiente para recuperar
os níveis dos últimos anos. Neste caso, o número de beneficiários reduziria
3,0%, entre 2018 e 2022.

Entrada de novos beneficiários Evolução do número de beneficiários da ADSE
Unidade: milhares de indivíduos

Entre 2010 e 2017, o número de beneficiários caiu -1,6% e, caso se

mantenha este ritmo de perda de beneficiários, prevê-se que a

ADSE tenha 1,118 milhões beneficiários em 2022.

Para que em 2022 a ADSE atingisse de novo os 1,2 milhões de

beneficiários, seria necessário que entrassem nos próximos cinco

anos, o total de 82 mil novos beneficiários.

• Caso aderissem à ADSE 60 mil novos beneficiários, estima-se que em
2022 existiriam 1,176 milhões beneficiários, um valor inferior ao nível
atual.

• Estas entradas, seriam importantes para conter o ritmo de perda do
número de beneficiários, não sendo ainda suficientes para inverter a
tendência decrescente:

 Entre 2018 e 2022, o número de beneficiários cairia 1,4%, em vez
dos 6,3% do caso em que não entram novos beneficiários;

 Nesse período, a perda de beneficiários passaria de -1,6% ao ano
para -0,3% ao ano (CAGR).

EFEITOS DA ENTRADA DE NOVOS BENEFICIÁRIOS

1.291

1.275

1.254

1.223
1.212

1.193

1.174
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1.136

1.118
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Nº de beneficiários

Previsão do nº de beneficiários

Nº de novos beneficiários
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A despesa do RC deverá aumentar gradualmente com a entrada de novos beneficiários, face à 
despesa prevista na ausência de choques, apresentando o impacto mais elevado em 2022.

Impacto da entrada de novos beneficiários

Fonte: Análise Deloitte

Evolução da despesa da ADSE* do RC em resultado da entrada de 
novos beneficiários
Unidade: despesa em milhões de euros
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224€ 339€ 485€ na ausência de choques

481€ com entrada de beneficiários

A entrada de 60 mil beneficiários na ADSE implicaria um aumento gradual da
despesa do RC, face à previsão na ausência de choques.

No horizonte de projeção, o impacto mais elevado deverá sentir-se em 2021 e
2022, onde a entrada de novos beneficiários deverá conduzir a um aumento da
despesa do RC de 5,2% em cada um destes anos.

Impacto estimado na despesa

CENÁRIO I CENÁRIO II CENÁRIO III

A previsão da despesa de RC para 2022 aponta para os 547,8
milhões de euros e, caso entrem os novos beneficiários, seria de
573,4 milhões. Ou seja, a entrada de beneficiários teria um impacto
no aumento da despesa do RC na ordem dos 25,6 milhões de euros, o
que representa um aumento de 4,7%, nesse ano.

• Apesar da despesa com RC aumentar em virtude da entrada de 60 mil novos
beneficiários, do ponto de vista do impacto na despesa com RC média por
beneficiário, prevê-se que a entrada desses novos beneficiários contribua
para a redução da despesa média por beneficiário, atingindo a média de 481€
por beneficiário.

• A entrada de beneficiários deverá apresentar maior impacto no lado das
receitas, que no lado das despesas da ADSE, como se pode verificar nas
estimativas apresentadas adiante, na página 79.
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OUTLOOK
CAPÍTULO 3
ANÁLISE EMPÍRICA
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Copagamento médio 

dos utentes dos seguros
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Custo médio total por episódio 

dos utentes dos seguros

221,13€
Média dos gastos anuais liquidados 

pelos utentes dos seguros
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Copagamento médio 

dos utentes da ADSE

84,26€
Custo médio total por 
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utentes da ADSE (19,5%)

30-40
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-15,7%

Se os copagamentos médios

aumentarem para 43,13€, o consumo dos 

utentes da ADSE cai 15,7%

55 

anos

Com o envelhecimento dos utentes da 

ADSE e a não entrada de beneficiários, a 

idade média aumenta 5 anos

82 mil

Seria necessária a entrada de 82 mil 

novos beneficiários para que a ADSE, em 

2022, voltasse a ter 1,2 milhões de 

beneficiários

Fonte: Análise Deloitte
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Num cenário de ausência de choques, mantendo-se a dinâmica recente das receitas e despesas, 
prevê-se que o nível de receitas e despesas se aproximem, culminando em défices a partir de 2021.

Sustentabilidade da ADSE na ausência de choques

Fonte: Análise Deloitte

Evolução da receita e da despesa totais da ADSE, na ausência de 
choques*
Unidade: milhões de euros

4,5% 1,6%

• Neste cenário são evidentes os desafios de sustentabilidade que a ADSE
deverá enfrentar no médio/longo prazo.

• Na ausência de choques, com a manutenção da dinâmica recente, as
previsões apontam para uma aproximação paulatina das receitas às
despesas.

• O ritmo de crescimento da despesa deverá ser mais acelerado que
o da receita, de 4,5% e 1,6% ao ano, respetivamente, entre 2018 e
2022, culminando em saldos negativos a partir de 2021.

CENÁRIO DE REFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE CHOQUES

CAGR 

2018-2022

Despesa Receita

Evolução dos saldos das contas da ADSE, na ausência de choques
Unidade: milhões de euros

-

26,7%

Saldo
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Considerando o aumento dos copagamentos para o mesmo nível médio dos copagamentos pagos 
pelos utentes dos seguros (43,13€), o ritmo de crescimento da despesa deverá abrandar, 
contribuindo para a melhoria dos saldos das contas da ADSE.

Impacto do aumento dos copagamentos na sustentabilidade da ADSE

Fonte: Análise Deloitte

Evolução da receita e da despesa totais* com aumento dos 
copagamentos 
Unidade: milhões de euros

CAGR 

2018-2022

Evolução dos saldos das contas da ADSE, com aumento dos 
copagamentos
Unidade: milhões de euros

CENÁRIO I – AUMENTO DOS COPAGAMENTOS

• Os desafios de sustentabilidade da ADSE são muito mitigados no
cenário do aumento dos copagamentos para 43,13€, comparativamente
aos resultados do cenário anterior de ausência de choques, embora este
cenário seja de difícil concretização.

• O ritmo de crescimento da despesa é mais acelerado que o da
receita, de 4,3% e 1,6% ao ano, respetivamente.

• Por força da contenção do crescimento da despesa ocasionada pela
moderação dos consumos, os saldos previstos apresentam notáveis
melhorias, face aos do cenário da ausência de choques.

4,3% 1,6%

Despesa Receita

-

10,3%

Saldo

* Inclui “custos administrativos e juntas médicas” que em 2016 foi de cerca de 11 milhões de euros (2% da despesa total da ADSE)
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Contrariamente ao impacto do aumento dos copagamentos, o envelhecimento da estrutura etária 
deverá antecipar o aparecimento de défices nos saldos das contas da ADSE.

Impacto do envelhecimento na sustentabilidade da ADSE

Fonte: Análise Deloitte

Evolução da receita e da despesa totais* com envelhecimento
Unidade: milhões de euros

CAGR 

2018-2022

Evolução dos saldos das contas da ADSE, com envelhecimento 
Unidade: milhões de euros

CENÁRIO II – ENVELHECIMENTO DA ESTRUTURA ETÁRIA

4,5% 0,5%

Despesa Receita

-

51,0%

Saldo

* Inclui “custos administrativos e juntas médicas” que em 2016 foi de cerca de 11 milhões de euros (2% da despesa total da ADSE)

• Contrariamente ao cenário do aumento dos copagamentos que contribui
favoravelmente para a sustentabilidade da ADSE, o envelhecimento da
estrutura etária deverá contribuir para a degradação das contas da ADSE.

• Neste cenário, prevê-se que haja um défice das contas da ADSE em
2020, ocasionado pelo aumento dos consumos e pelo abrandamento do
crescimento da receita resultante da redução do número de utentes (neste
cenário entre 2018 e 2022, cai 6,6%).

• Numa lógica ceteris paribus, neste cenário, prevê-se que a despesa
aumente na ordem dos 4,5% ao ano e a receita aumente apenas
0,5%.

• O ritmo de crescimento da despesa neste cenário é muito semelhante ao
ritmo de crescimento da despesa no cenário de ausência de choques, o que
se justifica com a ligeira redução das outras despesas que não a do regime
convencionado.
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A entrada de 60 mil novos beneficiários contribuirá para mitigar os défices dos saldos da ADSE que 
se prevê que surjam no fim do período de projeção.

Impacto da entrada de beneficiários na sustentabilidade da ADSE

Evolução da receita e da despesa totais* com a entrada de novos 
beneficiários
Unidade: milhões de euros

CAGR 

2018-2022

CENÁRIO III – ENTRADA DE NOVOS BENEFICIÁRIOS

5,4% 2,9%

Despesa Receita

-

23,7%

Saldo

• A entrada de 60 mil novos beneficiários irá refletir-se no aumento da receita
e da despesa, contribuindo para mitigar os défices que se prevê que
aparecerão no fim do horizonte de projeção considerado.

• Entre 2018 e 2022, no cenário do aumento do número de beneficiários,
prevê-se que a despesa total cresça 23,6%, o que corresponde a um
crescimento médio de 5,4% ao ano.

• Por seu turno, prevê-se que a receita total aumente 12,0%, entre 2018
e 2022, o que corresponde a um crescimento médio anual de 2,9%.

• Com esta dinâmica, prevê-se que o saldo fique deficitário apenas em
2022, de -9,4 milhões de euros, ao passo que na ausência de choques os
défices apareciam em 2021.

Evolução dos saldos das contas da ADSE, com entrada de beneficiários 
Unidade: milhões de euros

Fonte: Análise Deloitte

* Inclui “custos administrativos e juntas médicas” que em 2016 foi de cerca de 11 milhões de euros (2% da despesa total da ADSE)
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Os resultados apresentados nos cenários refletem as recentes alterações ocorridas na ADSE, com 
impactos nas suas contas, sendo por isso possível uma evolução futura com desvios face ao 
previsto.

Considerações adicionais sobre os cenários

Fonte: Análise Deloitte

Os resultados apresentados em ambos os cenários construídos, refletem
significativamente as recentes alterações sofridas na ADSE, com
impacto nas suas contas, nomeadamente:

 A possibilidade de renúncia;

 O aumento das contribuições dos beneficiários para 3,5% do
rendimento.

2010

Todos os 
beneficiários 
titulares da ADSE 
passam a poder 
renunciar à sua 
inscrição, sendo esta 
definitiva

2014
v

Após vários 
aumentos, a 
taxa de 
contribuição 
é fixada nos 
3,5%

2011

Pensões de 
aposentação e 
de reforma ficam 
sujeitas à 
contribuição de 
1,5%

…

Considerando estes eventos pontuais recentes, e dado o seu impacto

nas contas da ADSE, é possível que a evolução futura da despesa não seja

tão acentuada quanto a apresentada por diluição dos efeitos destes

eventos no tempo, sobretudo no contexto do cenário de ausência de

choques futuros.

Note-se, no entanto, que as evidências que colocam em causa a

sustentabilidade da ADSE no médio/longo prazo são bastante fortes e

inequívocos, apesar dos riscos inerentes à concretização dos cenários ora

conjeturados.

Riscos inerentes aos cenários

Os modelos utilizados não esgotam todas as formas de consumos induzidos
entre valências, o que poderá condicionar a concretização dos cenários.

Para além disso, não foram analisadas detalhadamente todas as valências,
apenas as mais relevantes do ponto de vista da despesa da ADSE, não
sendo também consideradas questões de natureza patrimonial e
contabilística.

Outro risco inerente à concretização dos cenários está ligado a fatores
exógenos, sendo de destacar:

• À evolução futura do número de funcionários públicos elegíveis para
aderirem à ADSE;

• A concretização de eventuais reformas da ADSE que introduzam choques,
à semelhança das elencadas à direita;

• A evolução do rendimento dos funcionários públicos.
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Uma vez analisada a ADSE, destacam-se como grandes desafios nas dimensões demográfica e 
económica, o aumento dos beneficiários jovens e a moderação dos consumos.

Principais evidências e desafios à sustentabilidade da ADSE (1/2)

PRINCIPAIS EVIDÊNCIAS DESAFIOS

Redução do número de beneficiários

 Entre 2012 e 2017, o número de beneficiários caiu em média 1,9% ao ano.

 Neste período o número de renúncias de beneficiários quase duplicou.

I. 

Aumentar o número de beneficiários

DIMENSÃO

DEMOGRÁFICA

Envelhecimento da estrutura etária dos utentes

 A idade média amostral é de 50 anos, que compara com a média amostral 

dos utentes dos seguros que é de 42 anos.

 Se não entrarem novos beneficiários, em 2022 a idade média dos utentes 

da ADSE será de 55 anos, e agravar-se-ão os défices das contas da ADSE.

II. 

Conter a continuação do envelhecimento da 

estrutura etária dos beneficiários da ADSE

Os utentes da ADSE apresentam níveis elevados de consumos

 A média de episódios por ano dos utentes da ADSE é 26,4% superior à 

média de episódios dos utentes dos seguros.

 À exceção do escalão dos 20-30 anos, em todos os restantes escalões 

etários os utentes da ADSE apresentam mais episódios por ano que os 

utentes dos seguros.

III. 

Moderar os consumos dos beneficiários

ECONÓMICAExiste o risco de desvio de mercado da ADSE para os seguros de saúde de 

pessoas com rendimentos mais elevados

 Os descontos para a ADSE são proporcionais ao rendimento e tem vindo a 

aumentar o número de titulares que pagam mais de 100€ por mês.

IV.

Manter a atratividade da ADSE para pessoas 

com elevados rendimentos
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Já nas dimensões social e financeira, são de destacar os desafios ligados à reavaliação da isenção e 
extensão a familiares e à melhoria dos saldos entre receita e custos, mantendo-se autossuficiente.

Principais evidências e desafios à sustentabilidade da ADSE (2/2)

PRINCIPAIS EVIDÊNCIAS DESAFIOS

Existe a possibilidade dos beneficiários estarem isentos e serem familiares 

dos titulares:

 Os titulares isentos são 5,2% do número total de beneficiários da ADSE

 Os beneficiários familiares representam 32% do número total de 

beneficiários, que estão isentos de contribuições

V. 

Reavaliar a isenção e a extensão aos familiares 

dos titulares

DIMENSÃO

SOCIAL

FINANCEIRA

Nos últimos anos os níveis de receita e de custos têm vindo a aproximar-se:

 Em 2017 as receitas foram de 619 milhões de euros e os custos de 561 

milhões de euros, apresentando um excedente de 66 milhões de euros 

No curto prazo as previsões apontam para a existência de défices:

 No cenário sem choques, as previsões apontam para um saldo de -17 

milhões de euros, em 2022

VI. 

Conter o crescimento dos custos

VII. 

Continuar a ser um subsistema de saúde 

autossuficiente

Em 2012 a ADSE tornou-se num subsistema de saúde autossuficiente:

 Nesse ano cessaram as transferências do Orçamento do Estado

 Atualmente é um subsistema totalmente financiado pelos descontos dos 

beneficiários
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Adiante serão apresentadas para cada dimensão de sustentabilidade, algumas propostas de ação 
com vista à melhoria da sustentabilidade da ADSE.

Dimensões e desafios à sustentabilidade da ADSE DEMOGRÁFICA ECONÓMICA SOCIAL FINANCEIRA

• As diferentes dimensões da 
sustentabilidade da ADSE, bem como os 
respetivos desafios identificados, são 
interdependentes entre si. Com efeito, 
uma mesma proposta de ação pode 
impactar diferentes dimensões e/ou 
desafios, podendo até gerar impactos 
adversos para outras dimensões.

• O esquema à direita ilustra de forma 
simplificada as relações de 
interdependência diretas entre as 
diferentes dimensões e respetivos desafios.

I. Aumentar o número de 

beneficiários

II. Conter a continuação 

do envelhecimento da 

estrutura etária dos 

beneficiários da ADSE

DEMOGRÁFICA
III. Moderar os 

consumos dos 

beneficiários

IV. Manter a atratividade 

da ADSE para pessoas 

com elevados 

rendimentos

ECONÓMICA

VI. Reduzir os custos e 

aumentar a receita

VII. Continuar a ser um 

subsistema de saúde 

autossuficiente

FINANCEIRA

V. Reavaliar a isenção e a 

extensão aos familiares 

dos titulares

SOCIAL

SUSTENTABILIDADE 
DA ADSE

Para cada uma das dimensões,

encontram-se apresentadas propostas

de ação para enfrentar estes desafios

da ADSE, no sentido de promover a sua

sustentabilidade

A promoção da sustentabilidade da ADSE
carece de intervenção em múltiplas
dimensões de sustentabilidade.

Propostas de ação
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As propostas de ação para a dimensão social poderão ter impactos negativos sobre a evolução da 
despesa no curto prazo.

Dimensão demográfica DEMOGRÁFICA ECONÓMICA SOCIAL FINANCEIRA

I. 

Aumentar o número de beneficiários

II. 

Conter a continuação do envelhecimento da 

estrutura etária dos beneficiários da ADSE

PROPOSTAS DE AÇÃO

1. Alargar a elegibilidade de admissão à ADSE a todos os 
funcionários das administrações central, regional e local, mesmo 
que não tenham vínculo de emprego público.

MOTIVAÇÃO

2. Avaliar a possibilidade de revogar a definitividade da renúncia e 
possibilitar a reentrada de funcionários públicos (FP) que 
renunciaram e que tenham idade até 40 anos.

3. Reduzir o valor de contribuição pago pelo beneficiário no primeiro 
ano de adesão de beneficiários até aos 40 anos.

Visto que nos últimos anos a entrada de funcionários públicos nas
administrações central, regional e local tem sido pouco dinâmica, alargar a
admissibilidade permitirá aceder a um universo maior de potenciais
beneficiários.

Possibilitar que os utentes mais jovens que renunciaram possam voltar a aderir
à ADSE, contribuindo assim para o aumento do número de beneficiários.

Note-se que até aos 50 anos os utentes consomem menos, partir dos 50 anos os
utentes tendem a consumir muito mais que os utentes dos seguros, sendo que
estas admissões deverão ser no geral de contribuintes líquidos.

Constitui um atrativo à admissão na ADSE de novos beneficiários uma vez que
beneficiam de uma redução do valor da contribuição no ano em que aderem.

DESAFIOS DA DIMENSÃO 

DEMOGRÁFICA



© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 86APHP – Sustentabilidade da ADSE | Relatório Técnico

O aumento dos copagamentos, os limites de cobertura e os períodos de carência são propostas de 
ação relevantes para promover a moderação do consumo.

Dimensão económica (1/2) DEMOGRÁFICA ECONÓMICA SOCIAL FINANCEIRA

III. 

Moderar os consumos dos beneficiários

IV.

Manter a atratividade da ADSE para 

pessoas com elevados rendimentos

4. Aumentar o copagamento das consultas médicas, das análises 
clínicas e da imagiologia.

PROPOSTAS DE AÇÃO MOTIVAÇÃO

DESAFIOS DA DIMENSÃO ECONÓMICA

Embora a procura seja rígida, o aumento do copagamento deverá contribuir
para moderar os consumos de consultas médicas e, por indução, moderar os
consumos de análises clínicas e de imagiologia.

O aumento do copagamento das consultas médicas conjugado com o aumento
dos copagamentos das análises clínicas e da imagiologia, deverá contribuir para
uma redução os consumos (que depende da magnitude do aumento).

5. Estabelecer limites de cobertura para cirurgias e medicina 
dentária.

Mesmo não conhecendo do ponto de vista quantitativo o impacto do
estabelecimento de limites de cobertura para estas valências, decerto que esta
ação contribuirá para a moderação do consumo destas valências,
nomeadamente dos atos que seriam consumidos sem uma verdadeira
necessidade clínica (MFR recentemente foi alvo de medidas de moderação de
consumo).

6. Introduzir períodos de carência.

Os períodos de carência também são um instrumento de moderação de
consumo, devendo estes ser mais longos para os atos médicos mais caros (e.g.
cirurgias, MFR, radioterapia e quimioterapia) e mais reduzidos para atos
médicos mais baratos, acautelando exceções (e.g. consultas médicas, análises
clínicas e imagiologia).
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A produtização e a introdução de limites às contribuições são relevantes para a melhoria da 
atratividade da ADSE. 

Dimensão económica (2/2) DEMOGRÁFICA ECONÓMICA SOCIAL FINANCEIRA

III. 

Moderar os consumos dos beneficiários

IV.

Manter a atratividade da ADSE para 

pessoas com elevados rendimentos

PROPOSTAS DE AÇÃO MOTIVAÇÃO

DESAFIOS DA DIMENSÃO ECONÓMICA

7. Criar produtos diferentes que respondam a necessidades 
diferentes dos beneficiários - produtização

A criação de diferentes produtos é uma forma de conseguir criar ofertas mais
próximas do que os beneficiários estão dispostos a pagar, tornando a ADSE mais
atrativa pela flexibilidade de soluções.

8. Introduzir limites às contribuições de beneficiários com 
rendimentos muito elevados 

Apesar desta medida ter um impacto penalizador para a receita da ADSE, esta é
uma forma de tornar a ADSE mais atrativa para os funcionários públicos que
aufiram rendimentos muito elevados, mitigando assim o risco de desvio de
mercado destes contribuintes para os seguros de saúde.

Um melhor conhecimento dos beneficiários da ADSE, quanto às suas expectativas e preferências em relação ao produto saúde, bem como o seu grau de
aversão ao risco e sensibilidade ao preço do seguro, daria um input relevante e útil para complementar a análise de sustentabilidade aqui realizada.
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Na dimensão social as propostas de ação respeitam o compromisso social da ADSE. 

Dimensão social DEMOGRÁFICA ECONÓMICA SOCIAL FINANCEIRA

V. 

Reavaliar a isenção e a extensão aos 

familiares dos titulares

9. Alterar o referencial para a aplicação da isenção de contribuições 
dos titulares, passando do atual RMMG para o IAS

PROPOSTAS DE AÇÃO MOTIVAÇÃO

DESAFIO DA DIMENSÃO SOCIAL

A utilização dos IAS afigura-se como mais adequado para a aplicação das
isenções de contribuições, visto que é este o indexante comummente utilizado
para fins de política social. Ora considerando que esta isenção se insere num
contexto de compromisso social da ADSE, recomenda-se a alteração do
referencial do atual RMMG para o IAS.

Esta alteração deverá ter um impacto positivo sobre a receita, contribuindo para
uma ligeira redução do número de beneficiários com isenção.

10. Introduzir uma majoração per capita às contribuições pagas 
pelos titulares, aplicada por cada beneficiário familiar associado ao 
titular

A introdução de uma majoração per capita por cada beneficiário familiar
associado ao titular, num montante reduzido (e.g., de apenas alguns euros),
faria aumentar a receita da ADSE, já que os beneficiários familiares representam
32% do total de beneficiários da ADSE.

Recomenda-se que este valor seja baixo de modo a não introduzir “barreiras” à
extensão aos familiares, para não conduzir a uma perda de beneficiários
familiares.
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As 11 propostas de ação contribuem de forma diferente para os desafios da dimensão financeira, 
sendo que os seus impactos dependem da forma como forem concretizadas e implementadas.

Dimensão financeira (1/2) DEMOGRÁFICA ECONÓMICA SOCIAL FINANCEIRA

VI. 

Conter o crescimento dos custos

VII. 

Continuar a ser um subsistema de saúde 

autossuficiente

DESAFIOS DA DIMENSÃO FINANCEIRA

11. As contribuições respeitantes a titulares isentos de pagamento 
por carência económica, devem ser assumidas pelo Estado

PROPOSTA DE AÇÃO MOTIVAÇÃO

Atualmente as isenções por carência económica, comportam um custo para a
ADSE na medida que os utentes isentos não pagam contribuições, sendo a sua
participação na ADSE assegurada pela solidariedade dos beneficiários
contribuintes.

As 11 propostas de ação apresentadas para as dimensões demográfica,
económica e social, geram impactos ao nível da dimensão financeira. Com
efeito, adiante apresenta-se uma análise qualitativa dos impactos destas 11
propostas de ação na redução da despesa e aumento da receita, preservando
a autossuficiência da ADSE.

Note-se que os impactos quantitativos de cada proposta de ação
apresentada variam em função do detalhe da sua concretização e da
magnitude com que forem implementadas, e.g. o nível de aumentos dos
copagamentos.

Contudo, de acordo com os resultados obtidos – apresentados no quadro
da próxima página – de um modo geral, o conjunto das 11 propostas de
ação deverão proporcionar um impacto mais expressivo no aumento
da receita, que na redução da despesa.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS IMPACTOS

• Para cada ação foi atribuída uma classificação do impacto potencial numa 
escala de -3 a 3, do seguinte modo:

-3

-2

-1

• O impacto global resultante das 11 propostas de ação é apresentado como
o somatório das classificações atribuídas ao impacto de cada proposta.

Impacto negativo elevado

Impacto negativo moderado

Impacto negativo baixo

-3

-2

-1

Impacto positivo elevado

Impacto positivo moderado

Impacto positivo baixo

0

Impacto 

nulo
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O conjunto das 11 propostas de ação poderão proporcionar um maior impacto sobre o aumento da 
receita que sobre a redução da despesa. 

Dimensão financeira (2/2) DEMOGRÁFICA ECONÓMICA SOCIAL FINANCEIRA

Dimensão Ação
Contributo para

a redução da 
despesa

Contributo para 
o aumento da 

receita

Impacto 
financeiro

Demográ-
fica

1. Alargar a elegibilidade de admissão à ADSE a todos os funcionários das administrações 
central, regional e local

-2 2 0

2. Revogar a definitividade da renúncia e possibilitar a reentrada de FP que renunciaram 
e tenham idade até 40 anos

-1 2 1

3. Reduzir o valor de contribuição pago pelo beneficiário no primeiro ano de adesão 0 -1 -1

Económica

4. Aumentar o copagamento de consultas médicas, das análises clínicas e de imagiologia 2 0 2

5. Estabelecer limites de cobertura para cirurgias e medicina dentária 3 0 3

6. Introduzir períodos de carência 2 1 3

7. Criar produtos diferentes que respondam a necessidades diferentes dos beneficiários -1 2 1

8. Introduzir limites às contribuições de beneficiários com rendimentos muito elevados 0 1 1

Social

9. Alterar o referencial para isenção de contribuições dos titulares para a ADSE, 
passando do atual RMMG para o IAS

0 2 2

10. Introduzir uma majoração per capita às contribuições pagas pelos titulares, aplicada 
por cada beneficiário familiar

0 3 3

Financeira
11. As contribuições respeitantes a titulares isentos de pagamento por carência 
económica, devem ser assumidas pelo Estado

0 3 3

TOTAL 3 15 18
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4. 
SUSTENTABILIDADE E 
PROPOSTAS DE AÇÃO

4.1 Desafios da sustentabilidade da ADSE

4.2 Propostas de ação

4.3 Outlook
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OUTLOOK
CAPÍTULO 4
SUSTENTABILIDADE E PROPOSTAS DE AÇÃO

GRANDES DESAFIOS DA ADSE

Aumentar o número de beneficiários

Conter a continuação do envelhecimento da estrutura etária 

Moderar os consumos dos beneficiários

Manter a atratividade da ADSE para as pessoas com elevados rendimentos

Reavaliar a isenção e a extensão aos familiares dos titulares

Continuar a ser um subsistema de saúde autossuficiente 

CAGR 
2018-2022

Despesa Receita Saldo

CENÁRIO DE REFERÊNCIA
AUSÊNCIA DE CHOQUES

4,5% 1,6% -26,7%

CENÁRIO I
AUMENTO DOS COPAGAMENTOS

4,3% 1,6% -10,3%

CENÁRIO II
ENVELHECIMENTO DOS UTENTES

3,5% 0,5% -51,0%

CENÁRIO III
ENTRADA DE BENEFICIÁRIOS

5,4% 2,9% -23,7%

1.
Alargar a elegibilidade de admissão à ADSE de todos os funcionários das 

administrações central, regional e local, mesmo que não tenham vínculo de 

emprego público

2.
Revogar a definitividade da renúncia e possibilitar a reentrada de funcionários 

públicos que renunciaram e que tenham idade até 40 anos

3.
Reduzir o valor de contribuição pago pelo beneficiário no primeiro ano de 

adesão de beneficiários até aos 40 anos

4.
Aumentar o copagamento das consultas médicas, das análises clínicas e da 

imagiologia

5. Estabelecer limites de cobertura para cirurgias e medicina dentária

6. Introduzir períodos de carência

8.
Introduzir limites às contribuições de beneficiários com rendimentos muito 

elevados

10.
Introduzir uma majoração per capita às contribuições pagas pelos titulares, 

aplicada por cada beneficiário familiar associado ao titular

7.
Criar produtos diferentes que respondam a necessidades diferentes dos 

beneficiários – produtização

9.
Alterar o referencial para a aplicação da isenção de contribuições dos titulares, 

passando do atual RMMG para o IAS

11.
As contribuições respeitantes a titulares isentos de pagamento por carência 

económica, devem ser assumidas pelo Estado

11 PROPOSTAS DE AÇÃO PARA A MELHORIA DA SUSTENTABILIDADE DA ADSE

Conter o aumento dos custos
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5. 
CONCLUSÕES
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Os elevados consumos e a estrutura etária dos beneficiários da ADSE envelhecida, são os principais 
fatores que colocam em causa a sustentabilidade da ADSE.

CONCLUSÃO (1/2)

Os consumos de análises clínicas e de imagiologia induzido pelas 
consultas médicas é mais elevado junto dos utentes da ADSE.

As evidências dos padrões de consumo não revelam diferenças 
significativas entre os utentes da ADSE e os utentes dos seguros.

Os utentes da ADSE apresentam consumos mais elevados que os 
utentes dos seguros em quase todos os escalões, mesmos nos mais 
jovens.

Existem diferenças muito significativas entre os copagamentos 
médios liquidados pelos utentes da ADSE e os liquidados pelos 
seguros.

A estrutura etária dos utentes da ADSE é mais envelhecida e, à 
medida que envelhecem, os utentes da ADSE tendem a aumentar 
mais os consumos que os utentes dos seguros.

As cirurgias são a valência que representam maior peso na estrutura 
da despesa da ADSE, seguindo-se a medicina (que inclui as consultas 
médicas).

As previsões num cenário de ausência de choques, apontam para 
saldos negativos das contas da ADSE, com tendência para agravar 
num horizonte até 2022.

Destas evidências resultantes da análise desenvolvida no

presente relatório, ressalta desde logo que os principais

fatores que comprometem a sustentabilidade futura da ADSE

são:

 Elevados consumos dos utentes da ADSE;

 Estrutura etária envelhecida;

Em função das evidências encontradas e dos desafios que

constituem o caminho da melhoria da sustentabilidade da

ADSE, são apresentadas 11 propostas de ação, distribuídas por

quatro dimensões:

 Demográfica;

 Económica;

 Social;

 Financeira.
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São prementes ações que tendam à moderação dos consumos e ao rejuvenescimento da estrutura 
etária dos beneficiários, no sentido de promover a sustentabilidade da ADSE.

CONCLUSÃO (2/2)

• As 11 propostas de ação implementadas de forma conjunta, deverão ter
um efeito positivo sobre os saldos entre as receitas e despesas no curto
prazo, de acordo com os resultados obtidos na análise qualitativa dos
impactos.

• A magnitude e os contornos da implementação de cada proposta de ação
deverá ter impactos quantitativos diversos sobre a sustentabilidade da
ADSE, pelo que se recomenda uma análise aprofundada sobre os impactos
quantitativos destas ações.

• Não obstante, a análise qualitativa dos impactos gerados pelo conjunto das
11 propostas de ação, remetem para um possível impacto mais expressivo
do lado da receita, que do lado da despesa.

A elaboração destas propostas teve como ponto de partida a especial
preocupação de não desvirtuar os objetivos da ADSE, preservando os seus
valores.

VALORES 
DA ADSE

Garantia de liberdade de 
escolha para os 
beneficiários

Garantia de acesso aos 
cuidados de saúde pelos 

utentes

Incentivo à qualidade e 
diferenciação dos 
prestadores

Sustentabilidade na 
relação com o setor 

privado

As 11 propostas de ação, embora muito centradas no regime
convencionado da ADSE, também se refletem no regime livre.

São disso exemplo, o estabelecimento de limites de cobertura ou a
introdução de períodos de carência que não se cingem ao regime
convencionado, refletindo-se também no regime livre.

No entanto, recomenda-se a replicação da análise aqui desenvolvida,
aplicada ao regime livre, que possa a atender às especificações deste
regime.

Recomendação
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ANEXOS
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A.1 Conceitos

Conceito Definição

Ato
Ato consumido num hospital privado, dado pela proxy do número de linhas da fatura entregue ao utente. Trata-se de uma proxy na medida 
que o mesmo ato médico pode ter diferentes linhas de faturação.

Atos médicos não comparticipados pela ADSE Atos médicos realizados pelos utentes que, na tabela da ADSE, são tidos como «não comparticipados».

Copagamento Corresponde ao valor de copagamento liquidado pelo utente aos hospitais privados.

Copagamento médio por utente Soma de copagamentos liquidados num ano a dividir pelo número de utentes.

Copagamento médio por episódio Média dos valores de copagamentos liquidados pelo utente, por cada episódio.

Episódio
Número de vezes que o utente recorreu aos serviços dos hospitais privados, dado pela proxy da contagem do número de diferentes dias em 
foram emitidas as faturas. Trata-se de uma proxy na medida que, no mesmo dia, um utente poderá ter mais que um episódio.

Frequência (valência) Número de utentes que recorreram à respetiva valência a dividir pelo número total de beneficiários.

Frequência de pagamentos nulos Percentagem de atos médicos realizados pelos utentes pelos quais a ADSE ou as seguradoras pagaram 0€.

Gastos médio anual do utente Somatório de todos os copagamentos liquidados pelos utentes nos hospitais privados, num ano, a dividir pelo número de utentes.

Média de episódios por utente Número de episódios anuais a dividir pelo número de utentes.

Gasto médio da ADSE por episódio Valor médio liquidado pela ADSE pelo uso de serviços nos hospitais privados pelos seus utentes.

Gasto médio das seguradoras por episódio Valor médio liquidado pela seguradora pelo uso de serviços nos hospitais privados pelos seus utentes.

Custo médio total Somatório do copagamento, do preço pago pela ADSE ou pela seguradora, por cada ato ou episódio.

Utentes da ADSE Beneficiários da ADSE que consumiram atos num hospital privado, constante da amostra analisada.

Utentes dos seguros Pessoas seguras com seguro de saúde que consumiram atos num hospital privado, constante da amostra analisada.
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A.2 Ficha técnica da amostra

Número de utentes
4.868 utentes, dos quais: 

• 2.347 da ADSE 
• e 2.521 dos seguros (mutuamente exclusivos)

Número de anos 3 anos: 2015, 2016 e 2017

Número de observações da base de dados 6.926.260 observações recolhidas

Variáveis

• Género
• Sistema de saúde (ADSE ou seguro)
• Data de nascimento
• Atos médicos com 4 níveis de desagregação: tabela, rubrica, sub-rubrica, descritivo do ato
• Preço pago pelo sistema de saúde por cada descritivo da fatura
• Preço pago pelo utente por cada descritivo da fatura
• Preço total de descritivo da fatura

Origem dos dados
Os dados de faturação anónimos foram cedidos pela Direção da APHP que, de acordo com a Associação, são 
representativos do universo dos hospitais privados em Portugal Continental, das regiões Norte a Sul do país

Consolidação da base de dados

• Os dados oriundos dos diferentes hospitais foram consolidados tendo por base os códigos das tabela da ADSE 
(detalhadas no anexo A.3 adiante)

• Cada ato realizado pelos utentes, foi classificado em conformidade com a tabela da ADSE, independentemente de 
terem sido realizados por utentes da ADSE ou dos seguros

• Apesar de ter sido usada a tabela da ADSE na análise empírica, as valências nela constantes não corresponde na 
integra ao âmbito das valências apresentadas no capítulo 2 (são usadas as que se encontram nos relatórios e 
contas da ADSE, de 2012 a 2017)
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A.3 Rubricas e sub-rubricas das valências da tabela da ADSE (1/5)

VALÊNCIA: AMBULATÓRIO

Rubricas Sub-rubricas

Honorários de anestesia geral Honorários de anestesia geral

Sala cirúrgica

Consumos em sala cirúrgica (preço global) 

Consumos em sala cirúrgica

VALÊNCIA: ANATOMIA PATOLÓGICA

Rubrica Sub-rubrica

Anatomia Patológica Anatomia Patológica

VALÊNCIA: ANÁLISES CLÍNICAS (CONTINUAÇÃO)

Rubricas Sub-rubricas

CITOMETRIA DE FLUXO
POPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS E LEUCOCITÁRIAS, 
QUANTIFICAÇÃO

MICROBIOLOGIA

Serologia

Antigénios

Bacteriologia

MICOBACTERIOLOGIA

PARASITOLOGIA

VIROLOGIA 

VALÊNCIA: ANÁLISES CLÍNICAS

Rubricas Sub-rubricas

IMUNOHEMOTERAPIA IMUNOHEMOTERAPIA

BIOQUÍMICA BIOQUÍMICA

BIOQUÍMICA GENÉTICA BIOQUÍMICA GENÉTICA

HEMATOLOGIA HEMATOLOGIA

HEMOSTASE HEMOSTASE

IMUNOLOGIA IMUNOLOGIA

CITOMETRIA DE FLUXO

ANTICORPOS, PESQUISA EM CÉLULAS E EM SORO

DOENÇAS LINFOPROLIFERATIVAS, IMUNOFENOTIPAGEM

IMUNODEFICIÊNCIAS E DOENÇAS AUTOIMUNES, 
CARATERIZAÇÃO DE DISTÚRBIOS DA IMUNIDADE

VALÊNCIA: CIRURGIA

Rubricas Sub-rubricas

CIRURGIA GERAL CIRURGIA GERAL

SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO

APARELHO RESPIRATÓRIO E SISTEMA 
CARDIOVASCULAR

APARELHO RESPIRATÓRIO E SISTEMA 
CARDIOVASCULAR

APARELHO DIGESTIVO APARELHO DIGESTIVO

APARELHO URINÁRIO E GENITAL MASCULINO APARELHO URINÁRIO E GENITAL MASCULINO

APARELHO GENITAL FEMININO E INTERSEXO APARELHO GENITAL FEMININO E INTERSEXO

SISTEMA NERVOSO SISTEMA NERVOSO

OLHOS E ANEXOS OCULARES OLHOS E ANEXOS OCULARES

OTORRINOLARINGOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA
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A.3 Rubricas e sub-rubricas das valências da tabela da ADSE (2/5)

VALÊNCIA: CIRURGIAS PREÇOS GLOBAIS

Rubricas Sub-rubricas

PARTOS PARTOS

OLHOS E ANEXOS OCULARES OLHOS E ANEXOS OCULARES

CIRURGIA GERAL CIRURGIA GERAL

SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO

SISTEMA NERVOSO SISTEMA NERVOSO

OTORRINOLARINGOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA

APARELHO GENITAL FEMININO E INTERSEXO
APARELHO GENITAL FEMININO E 
INTERSEXO

APARELHO URINÁRIO E GENITAL MASCULINO
APARELHO URINÁRIO E GENITAL 
MASCULINO

APARELHO DIGESTIVO APARELHO DIGESTIVO

VALÊNCIA: CONSULTAS MÉDICAS

Rubricas Sub-rubricas

Especialidade Especialidade

Clínica Geral Clínica Geral

Atendimento Médico Permanente Atendimento Médico Permanente

Doente Portador de Paramiloidose Doente Portador de Paramiloidose

VALÊNCIA: CONSUMOS NÃO ESPECIFICADOS

Rubrica Sub-rubrica

Consumos (não especificado) Consumos (não especificado)

VALÊNCIA: IMAGIOLOGIA

Rubricas Sub-rubricas

RADIOLOGIA

CABEÇA E PESCOÇO

EXAMES ESPECIAIS DE CABEÇA E PESCOÇO

COLUNA VERTEBRAL E BACIA

TÓRAX

MAMA

ABDÓMEN E PÉLVIS

TRATO DIGESTIVO

APARELHO GENITO-URINÁRIO

ESQUELETO APENDICULAR / MEMBROS SUPERIORES

ESQUELETO APENDICULAR / MEMBROS INFERIORES

ESQUELETO APENDICULAR / EXAMES ESPECIAIS 
MEMBROS

TOMOGRAFIAS CLÁSSICAS (CONVENCIONAIS)

ECOTOMOGRAFIA (ECOGRAFIA)

CABEÇA E PESCOÇO

MAMA

ABDÓMEN E PÉLVIS

SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO

ESTUDOS POR DOPPLER (DUPLEX 
OU TRIPLEX)

ESTUDOS POR DOPPLER (DUPLEX OU TRIPLEX) 

TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA 
(TC)

CABEÇA E PESCOÇO
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A.3 Rubricas e sub-rubricas das valências da tabela da ADSE (3/5)

VALÊNCIA: IMAGIOLOGIA (CONTINUAÇÃO)

Rubricas Sub-rubricas

TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA 
(TC)

COLUNA VERTEBRAL E BACIA

TÓRAX

ABDÓMEN E PÉLVIS

MEMBROS

SUPLEMENTOS E EXAMES ESPECIAIS

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM)

CABEÇA E PESCOÇO

COLUNA VERTEBRAL E BACIA

TÓRAX

MAMA

ABDÓMEN E PÉLVIS

MEMBROS

OUTROS / SUPLEMENTOS E EXAMES ESPECIAIS

ANGIOGRAFIA

CABEÇA E PESCOÇO

TÓRAX

ABDÓMEN E PÉLVIS

MEMBROS

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

VALÊNCIA: IMAGIOLOGIA (CONTINUAÇÃO)

Rubricas Sub-rubricas

RADIOLOGIA DE INTERVENÇÃO NÃO VASCULAR

PESCOÇO

TÓRAX

MAMA

ABDÓMEN E PÉLVIS

MUSCULO-ESQUELÉTICO

RADIOLOGIA DE INTERVENÇÃO VASCULAR

CABEÇA E PESCOÇO

TÓRAX

ABDÓMEN E PÉLVIS

MUSCULO-ESQUELÉTICO

OSTEODENSITOMETRIA OSTEODENSITOMETRIA

DIVERSOS DIVERSOS

VALÊNCIA: INATIVO

Rubrica Sub-rubrica

Inativo Inativo 
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A.3 Rubricas e sub-rubricas das valências da tabela da ADSE (4/5)

VALÊNCIA: INTERNAMENTO 

Rubricas Sub-rubricas

Diária de internamento Diária de internamento

Honorários de anestesia geral Honorários de anestesia geral

Sala cirúrgica Consumos em sala cirúrgica (preço global)

Sala cirúrgica Consumos em sala cirúrgica

Sala cirúrgica Utilização de sala cirúrgica

VALÊNCIA: MATERIAIS DE PENSO, ANTISSÉPTICOS E OUTROS CONSUMOS 

Rubrica Sub-rubrica

Materiais de penso, antissépticos e 
outros consumos

Materiais de penso, antissépticos e outros consumos

VALÊNCIA: MEDICINA*

Rubricas Sub-rubricas

SERVIÇOS E TÉCNICAS GERAIS SERVIÇOS E TÉCNICAS GERAIS

DIÁLISE DIÁLISE

ACESSO AOS VASOS ACESSO AOS VASOS

SERVIÇOS DE GASTRENTEROLOGIA SERVIÇOS DE GASTRENTEROLOGIA

SERVIÇOS ESPECIAIS DE OFTALMOLOGIA SERVIÇOS ESPECIAIS DE OFTALMOLOGIA

SERVIÇOS ESPECIAIS DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA

SERVIÇOS ESPECIAIS DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA

SERVIÇOS CÁRDIO VASCULARES SERVIÇOS CÁRDIO VASCULARES

SERVIÇOS DE PNEUMOLOGIA SERVIÇOS DE PNEUMOLOGIA

SERVIÇOS DE ALERGOLOGIA E IMUNOLOGIA SERVIÇOS DE ALERGOLOGIA E IMUNOLOGIA

SERVIÇOS ESPECIAIS DE GINECOLOGIA SERVIÇOS ESPECIAIS DE GINECOLOGIA

SERVIÇOS ESPECIAIS DE OBSTETRÍCIA SERVIÇOS ESPECIAIS DE OBSTETRÍCIA

SERVIÇOS ESPECIAIS DE NEUROFISIOLOGIA SERVIÇOS ESPECIAIS DE NEUROFISIOLOGIA

SERVIÇOS ESPECIAIS DE DERMATOLOGIA SERVIÇOS ESPECIAIS DE DERMATOLOGIA

SERVIÇOS ESPECIAIS DE UROLOGIA SERVIÇOS ESPECIAIS DE UROLOGIA

ENDOSCOPIAS ENDOSCOPIAS

APLICAÇÃO APARELHOS GESSADOS OU 
ORTOPÉDICOS

APLICAÇÃO APARELHOS GESSADOS OU 
ORTOPÉDICOS

DIVERSOS DIVERSOS

* Ao longo do capítulo 3 – Análise empírica - estaa valência é referida como «outros serviços de medicina»

VALÊNCIA: MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO

Rubrica Sub-rubrica

Medicina física e reabilitação Medicina física e reabilitação

VALÊNCIA: MEDICINA NUCLEAR

Rubricas Sub-rubricas

EXAMES

APARELHO CARDIOVASCULAR

SISTEMA NERVOSO CENTRAL

APARELHO DIGESTIVO

SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO

APARELHO RESPIRATÓRIO

GLÂNDULAS ENDÓCRINAS

APARELHO URINÁRIO

VALÊNCIA: MEDICINA NUCLEAR

Rubrica Sub-rubrica

EXAMES

ESTUDOS HEMATOLÓGICOS

TOMOGRAFIA DE POSITRÕES

OUTROS ESTUDOS

TERAPÊUTICAS TERAPÊUTICAS



© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 103APHP – Sustentabilidade da ADSE | Relatório Técnico

A.3 Rubricas e sub-rubricas das valências da tabela da ADSE (5/5)

VALÊNCIA: MEDICINA DENTÁRIA

Rubrica Sub-rubrica

Medicina dentária Medicina dentária

VALÊNCIA: NÃO COMPARTICIPADO PELA ADSE

Rubrica Sub-rubrica

Não comparticipado pela ADSE Não comparticipado pela ADSE

VALÊNCIA: OUTROS

Rubrica Sub-rubrica

Outros Outros 

VALÊNCIA: OUTROS

Rubricas Sub-rubricas

Produtos medicamentosos (em 
ambulatório e internamento)

Produtos medicamentosos (em ambulatório e 
internamento)

MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS

VALÊNCIA: PRÓTESES ESTOMATOLÓGICAS

Rubricas Sub-rubricas

PRÓTESES ESTOMATOLÓGICAS

PRÓTESES EM ACRÍLICO

PRÓTESES ESQUELÉTICAS

PRÓTESES FIXAS

DIVERSOS DIVERSOS

ORTODONTIA ORTODONTIA

VALÊNCIA: PRÓTESES INTRAOPERATÓRIAS E OUTRAS

Rubrica Sub-rubrica

Próteses intraoperatórias e outras Próteses intraoperatórias e outras

VALÊNCIA: QUIMIOTERAPIA

Rubrica Sub-rubrica

Quimioterapia Quimioterapia

VALÊNCIA: RADIOTERAPIA

Rubricas Sub-rubricas

RADIOTERAPIA EXTERNA RADIOTERAPIA EXTERNA

BRAQUITERAPIA BRAQUITERAPIA

VALÊNCIA: TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA NO DECURSO DO INTERNAMENTO

Rubrica Sub-rubrica

Transporte em ambulância no decurso 
do internamento

Transporte em ambulância no decurso do 
internamento

VALÊNCIA: CUIDADOS RESPIRATÓRIOS DOMICILIÁRIOS

Rubricas Sub-rubricas

AEROSSOLTERAPIA AEROSSOLTERAPIA

OXIGENOTERAPIA OXIGENOTERAPIA

VENTILOTERAPIA VENTILOTERAPIA

OUTROS TRATAMENTOS OUTROS TRATAMENTOS
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A.4 Nota metodológica

3.2 Caraterização da amostra

Foram realizadas contagens e calculadas médias, modas e medianas a partir dos dados 
estruturados em panel data

Foram realizados alguns ensaios estatísticos de diferenças de médias, sobretudo quando os 
resultados amostrais pudessem ser indutores de conclusões erróneas

3.3 Padrões de consumo

Foram realizadas contagens dos utentes que consumiram as respetivas valências, através de 
variáveis binárias para cada valência e respetivas desagregações, a partir dos dados 
estruturados em panel data

As frequências apresentadas resultam do rácio do número de utentes que consumiram as 
respetivas valências no total de utentes.
Exemplo 1: A frequência das consultas médicas dos utentes da ADSE é de 43,2%, o que deve 
ser interpretado como «43,2% dos utentes realizaram consultas médicas»
Exemplo 2: A frequência do AMP dos utentes dos seguros é de 22,7%, o que deve ser 
interpretado como «de entre os utentes que realizaram consultas médicas, 22,7% recorreram 
ao AMP»

A frequência de pagamentos nulos pelos sistemas de saúde resultam da contagem do número 
de atos em que os sistemas pagaram 0€ ao hospital privado

Os copagamentos médios apresentados resultam da média do copagamento liquidado pelo 
utente no hospital privado, através de variáveis binárias para cada valência e respetivas 
desagregações, a partir dos dados estruturados em panel data

3.4 Estimação da curva da procura empírica

Foram realizados ensaios estatísticos que conduziram à conclusão que era admissível fazer 
poolability dos dados em painel

A curva da procura empírica e os efeitos que a condicionam, foram estimados com base em 
modelos de regressão (lineares e não lineares), a partir dos dados cross-sectional

Nas calibrações dos modelos estimados foi considerado um grau de confiança de 5%

3.5 Cenarização

Na simulação do aumento dos copagamentos, foi projetado o número de episódios para cada 
utente da ADSE na amostra, com os resultados alcançados no sub-capítulo 3.4. De seguida, 
foram analisadas as alterações ocorridas ao nível das médias de consumo.
Na estimava de impacto deste cenário, considerou-se que a despesa com RC cairia na mesma 
proporção que os consumos dos utentes.

Na simulação dos efeitos do envelhecimento, foi adicionado 1 ano à idade de cada utente da 
ADSE na amostra, num horizonte até 2022, de acordo com os pressupostos enunciados. De 
seguida foram analisadas as alterações ocorridas na estrutura da pirâmide etária.
Na estimativa de impacto deste cenário, foi projetado o número de episódios para cada utente 
da ADSE na amostra, e foi estabelecida uma relação com o comportamento da despesa em 
RC.

4.1 Desafios da sustentabilidade da ADSE

As previsões da despesa e da receita na ausência de choques, foram realizadas com base na 
estimação de modelos autorregressivos.

No caso da despesa, a previsão da despesa total resulta da soma da previsão da despesa do 
RC, do RL e da previsão da parte remanescente da despesa total.

Os saldos previstos resultam da mera diferença dos valores observados e previstos das 
receitas e despesas totais da ADSE, para cada ano.
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