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Resumo 

 

A Organização Mundial de Saúde defende que os sistemas de saúde devem-se 

focar-se na sua eficiência e no aumento da mesma. O sistema de saúde português 

caracteriza-se por ser de cariz público, enquanto que o norte-americano se caracteriza por 

ter um cariz maioritariamente privado. Assim, esta dissertação pretende avaliar e comparar 

a eficiência técnica destes dois sistemas, em dois anos: 2007 e 2014. 

Para isso, foi utilizada a metodologia Data Envelopment Analysis (DEA), com um 

modelo de rendimentos constantes à escala orientado para os outputs, para obter um score de 

eficiência para cada região de Portugal e cada estado e distrito federal dos EUA. De 

seguida, estes scores foram utilizados na regressão de um modelo econométrico (através do 

método OLS) e foi também calculado o índice de Malmquist. 

Os resultados obtidos mostram que as regiões dos Açores, Alentejo e Algarve são 

as mais eficientes em Portugal e os estados do Alaska, New Mexico, Utah, Vermont, 

Washington e Wyoming nos EUA, nos dois anos analisados. Conclui-se também que as 

regiões de Portugal são estatisticamente mais eficientes que os estados dos EUA. E que 

houve um decréscimo, em média, da eficiência nos dois países entre 2007 e 2014, sendo 

mais acentuado nos EUA. 

Resumindo, esta dissertação serve para demonstrar que o serviço nacional de saúde 

português é mais eficiente que o sistema de saúde norte-americano. 

 

Códigos JEL: C67; D61; I11 

Palavras-chave: Eficiência, Sistemas de Saúde, DEA 
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Abstract 
 

The World Health Organization advocates that health systems should focus on 

their efficiency and on increasing it. The Portuguese health system is characterized by being 

public, whereas the North American is characterized by being mostly private. Thus, this 

dissertation intends to evaluate and compare the technical efficiency of these two systems, 

in two years: 2007 and 2014. 

For this, the Data Envelopment Analysis (DEA) methodology was used, with an output 

oriented constant returns to scale model, to obtain an efficiency score for each region of 

Portugal and each state and federal district of the United States of America. Then, these 

scores were used to regress an econometric model (using the OLS method). The Malmquist 

index was also calculated. 

The results obtained show that the regions of Azores, Alentejo and Algarve are the 

most efficient in Portugal and the states of Alaska, New Mexico, Utah, Vermont, 

Washington and Wyoming in the USA, in the two analyzed years. It is also concluded that 

the regions of Portugal are statistically more efficient than the US states. And there has 

been a decrease, on average, in efficiency in the two countries between 2007 and 2014, 

being more pronounced in the US. 

In summary, this dissertation serves to demonstrate that the Portuguese public 

health system is more efficient than the US health system. 

 

Codes JEL: C67; D61; I11 

Keywords: Efficiency, Health Systems, DEA 
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Capítulo 1. Introdução 

 

Será o sistema de saúde implementado nos Estados Unidos da América (EUA) 

mais ou menos eficiente que o sistema de saúde empregue em Portugal? Esta é a questão 

principal e tema desta dissertação. 

Foram várias as mudanças que caracterizaram o sistema de saúde português, 

durante o século XX, até ao que nós conhecemos hoje. Foi na década de 70 que se deram 

as maiores transformações em relação ao sistema de saúde em Portugal, sendo o principal 

objetivo das mesmas a diminuição dos impedimentos no acesso aos cuidados médicos quer 

no financiamento, quer no acesso físico. Em 1979, é criado o Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) caracterizado por ser universal, geral e gratuito e que teve um impacto positivo e 

eficaz no que diz respeito à cobertura da população (Baganha et al, 2002). Hoje em dia, está 

dividido em três segmentos: o Serviço Nacional de Saúde universal, os seguros de saúde 

privados voluntários e os subsistemas de saúde: regimes especiais de saúde que cobrem 

determinados grupos da população, geralmente ligados às suas profissões (como, por 

exemplo, a ADSE que oferece cobertura aos funcionários públicos) (Simões et al, 2017). 

Já o sistema de saúde norte-americano opera essencialmente por via de seguros de 

saúde privados, em que o Estado assume um papel mais limitado. Podemos chamar-lhe 

também de employer-based system, já que os empregadores recebem benefícios fiscais por 

oferecerem cobertura em seguros de saúde aos seus funcionários e daqui advém o seguro 

de saúde para a maioria da população (Amelung, 2013). 

Desde o início do século XX que a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

identifica como focos principais para os sistemas de saúde, o aumento da eficiência e a 

política “money follow the patient” (World Health Organization, 2000). Dado isto, são cada vez 

mais as análises de eficiência que se encontram na literatura para comparar diferentes 

sistemas de saúde, utilizando o método de DEA. 

Assim, visto não existir na literatura nenhuma comparação direta entre Portugal e 

os EUA, é pertinente este estudo que, através da análise de eficiência entre as diferentes 

divisões dos dois países, permitirá perceber qual dos dois sistemas opera de forma mais 

eficiente. 

Assim, para responder a esta questão de forma pertinente e relevante, decidiu-se 

estudar a eficiência técnica destes dois sistemas de saúde numa base comparativa através da 



 

 2 

análise da mesma nas diferentes regiões de Portugal e nos diferentes estados dos EUA. 

Para tal, irá ser utilizada uma técnica não-paramétrica – Data Envelopment Analysis (DEA) – 

que permite comparar uma amostra de diferentes unidades produtivas (regiões e estados 

utilizados), para as quais se conheçam dados de inputs e outputs comparáveis, seguida de uma 

estimação econométrica, através do método OLS (Ordinary Least Squares) e do cálculo do 

índice de Malmquist. 

Como amostra para este estudo, serão utilizadas sete regiões para Portugal e 

cinquenta estados e o único distrito federal para os EUA. Em Portugal, as sete regiões 

escolhidas para serem utilizadas correspondem ao Nível II da Nomenclatura das Unidades 

Territoriais para Fins Estatísticos (sistema hierarquizado de divisão do território português 

em diferentes regiões) que foi definido, pela primeira vez, em 1989 (Decreto-Lei nº 46/89, de 

15 de Fevereiro) e que sofreu a última alteração em 2015 (Lei nº 21/10, de 23 de Agosto), 

alterando a designação de Lisboa para área metropolitana de Lisboa (PORDATA, 2017). 

Para os EUA, serão utilizados os cinquenta estados e o único distrito federal que 

correspondem à terceira divisão territorial do país, segundo o United States Census Bureau, 

entidade criada em 1902 e que pertence ao Departamento do Comércio dos EUA e que é 

responsável por realizar os censos nos EUA de dez em dez anos (US Census Bureau, 2016 

e 2017). Assim, vai-se tentar perceber, através da análise da utilização dos inputs e outputs 

escolhidos, nos dois países considerados, quais são as regiões ou estados mais eficientes e 

se realmente existe uma diferença na eficiência, do sistema de saúde, entre os dois países. 

Sendo assim, com este trabalho pretende-se saber mais acerca da eficiência dos dois 

sistemas de saúde em análise, através da metodologia two-stage DEA que será explicada nos 

capítulos seguintes, com vista a alcançar os seguintes objetivos: 

 determinar se o sistema de saúde português é tecnicamente mais eficiente do que o 

sistema de saúde norte-americano; 

 identificar as regiões mais eficientes em cada país. 

 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos. Este primeiro capítulo de 

introdução serve para explicar o que será estudado e as motivações que levaram a este 

estudo. No segundo capítulo, temos uma revisão da literatura existente, que se centra em 

dois pontos fulcrais: a apresentação dos sistemas de saúde em estudo e as suas 

especificidades, de forma a perceber o que os difere; e a revisão literária de papers existentes 

que estudem a eficiência no sector da saúde, através da metodologia de DEA. 
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No terceiro capítulo, denominado de metodologia, irá ser feita uma descrição da 

mesma, passando pela definição da amostra e a sua análise descritiva à definição das 

variáveis input e output que são utilizadas e à recolha das mesmas, passando também pela 

explicação do two-stage DEA. 

No quarto capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados obtidos, bem 

como as respostas às questões de investigação fixadas para a presente dissertação. 

No quinto e último capítulo, podem ser encontradas as conclusões retiradas deste 

trabalho. 
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Capítulo 2. Revisão de Literatura 

 

Neste capítulo serão expostas a definição e as características dos sistemas de saúde 

dos países estudados neste trabalho, tal como o conceito de eficiência. Serão também 

apresentados estudos que estudam a eficiência no sector da saúde, através da metodologia 

DEA. 

 

2.1 Sistemas de saúde: conceito e eficiência 

Visto que vamos estudar e comparar dois sistemas de saúde diferentes, é 

importante começar por definir esse conceito. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), um sistema de saúde pode ser definido por todas as atividades que tenham como 

objetivo final promover, restaurar ou preservar a saúde da população, reconhecendo que 

um sistema de saúde é composto por todas as organizações, instituições e recursos que 

tenham como objetivo principal a produção de ações de saúde, sendo que estas podem ser 

vistas como qualquer esforço para melhorar a saúde, através de cuidados de saúde pessoal, 

de serviços de saúde pública ou de iniciativas intersectoriais (World Health Organization, 

2000). 

 Segundo a OMS, encontramo-nos numa fase, no que diz respeito às reformas dos 

sistemas de saúde, que tem como principal objetivo o aumento da eficiência (World Health 

Organization, 2000). No seguimento disto, em 2005, a World Health Assembly1 incitou os 

seus estados-membros a fazerem o melhor que conseguissem para alcançarem o objetivo 

de cobertura universal – definida como o acesso a toda a população das ações necessárias 

de promoção, prevenção, reabilitação e cuidados de saúde – mantendo-se o mais estável 

financeiramente possível, ou seja, tentando ser o mais eficientes possível (World Health 

Organization, 2010). 

Observa-se que, cada vez mais, o aumento da eficiência é um dos tópicos, 

apontados pela OMS, com maior relevância para os sistemas de saúde. Posto isto, uma das 

melhores e mais comuns formas de olharmos para a eficiência no sector da saúde, é como 

                                                 
1
 A World Health Assembly é o órgão com poder de decisão da OMS e tem a participação de todos os seus 

estados-membros. As suas principais funções são: a determinação das políticas da organização, a nomeação 
do Diretor-Geral, a supervisão das políticas financeiras e a revisão do orçamento-programa. 
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o nível mais elevado de saúde que se consegue proporcionar à população, utilizando o 

menor número de recursos necessários para o efeito (Chrisholm e Evans, 2010). 

A OMS destaca, no seu mais recente relatório, o envelhecimento da população 

como uma das suas maiores preocupações aliadas à cobertura universal da mesma, já que se 

julga que este levará a futuros gastos insuportáveis na saúde. A OMS considera que, apesar 

de este facto trazer um maior desafio aos países, não é algo insuperável e aponta como uma 

das principais medidas a tomar o aumento da eficiência dos sistemas de saúde para que os 

mesmos consigam lidar melhor com as necessidades das pessoas de maior idade, ou seja, 

que aja uma adaptação dos sistemas de saúde. A OMS conclui ainda que o custo em saúde 

com essas pessoas apenas seja substancial durante o seu último ano de vida (World Health 

Organization, 2013). 

Assim, visto que o aumento da eficiência tem sido, ao longo do final do século XX, 

um dos tópicos principais por parte dos sistemas de saúde, é pertinente a comparação de 

dois sistemas de saúde através da comparação da sua eficiência. 

 

2.2 Sistemas de saúde português e norte-americano 

Como referido anteriormente, o sistema de saúde em Portugal caracteriza-se por ser 

universal e geral enquanto que o norte-americano se caracteriza por ser um sistema de 

saúde com base em seguros privados. Visto que iremos comparar estes dois países em 

relação ao seu sistema de saúde, de seguida, serão apresentadas as suas história e 

características. 

 

2.2.1 Serviço nacional de saúde, em Portugal 

De entre as diferentes tipologias dos sistemas de saúde: sistemas com base em 

seguros de saúde privados, sistemas de seguro social e serviços nacionais de saúde, Portugal 

encontra-se no terceiro tipo mencionado, tendo, portanto, um Serviço Nacional de Saúde 

como, por exemplo, a Inglaterra. De seguida, será apresentada a história do SNS, desde a 

sua origem na década de 70, até aos dias de hoje, de forma a perceber as suas características 

e como estas se foram alterando ao longo dos anos. 

A organização do sistema de saúde português sofreu transformações, ao longo dos 

anos, que foram influenciadas por fatores religiosos, políticos e sociais. Com o passar dos 

anos, o mesmo foi-se adaptando de forma a conseguir responder a novas doenças que 

foram aparecendo (Barros et al, 2011). 
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Em 1901, o Dr. Ricardo Jorge com o Regulamento Geral dos Serviços de Saúde e 

Beneficência Pública inicia o processo de organização do sistema de saúde português, 

através da criação de uma rede de serviços de saúde pública (Figueiredo, 2010). 

Em 1945 e 1946, deu-se a denominada reforma sanitária de Trigo de Negreiros 

com a publicação do Decreto-Lei Nº 35108, de 7 de Novembro de 1945, havendo a criação 

de institutos dedicados a problemas particulares, como a saúde materno-infantil, a 

tuberculose ou a saúde mental. Estes institutos foram criados com o intuito de colmatar 

lacunas na situação sanitária do país (Ribeiro, 2012). Em 1946, com a Lei da Organização 

Hospitalar (Lei Nº 2011, de 2 de Abril), foi estabelecida a organização dos serviços 

existentes de prestação de cuidados de saúde. Isto gerou a base para uma rede hospitalar 

regionalizada gerida pelas Misericórdias, mas com financiamento público (Barros e Simões, 

2007). 

A 25 de Abril de 1946, com o Decreto-Lei Nº 35611, é estabelecida a Federação 

das Caixas de Previdência, que permite a criação e o crescimento dos serviços médico-

sociais, através da atuação das caixas na prestação de cuidados de saúde em conjunto com 

o subsídio de doença (Pereirinha e Carolo, 2009). 

Cerca de 10 anos depois, dá-se a criação do Ministério da Saúde e da Assistência, 

em 1958, com o Decreto-Lei Nº 41825, de 3 de Agosto. Assim, a responsabilidade tanto 

pelos serviços de saúde pública como pelos serviços de assistência técnica deixam de estar 

sob a alçada do Ministério do Interior e passam, assim, a competir ao recém-criado 

Ministério da Saúde e Assistência. 

Cinco anos depois, com a Lei Nº 2120, de 19 de Julho de 1963, são decretadas as 

bases da política de saúde e assistência, que atribuem ao Governo a obrigação de 

cofinanciar a instalação, funcionamento e manutenção dos serviços e dos estabelecimentos 

de saúde. Isto acontece visto que se considera que estas responsabilidades são complexas e 

de importância nacional e que não poderiam ser entregues a entidades privadas (SNS, 

2018). 

Novamente cinco anos depois, a 27 de Abril de 1968, através dos Decretos-Lei Nº 

48357 e Nº 48358, são criados, respetivamente, o Estatuto Hospitalar e o Regulamento 

Geral dos Hospitais. O Estatuto Hospitalar estabelece a fundação do novo sistema de 

saúde, visto que, com este, supera-se a ideia de que as técnicas de gestão não estavam em 

nada relacionadas com a gestão dos hospitais. Assim, já nesta altura, se teve como objetivo 

principal o da maximização da eficiência. Para isso, passaram a ser utilizados processos de 
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gestão hospitalar que permitissem que um maior número de doentes fosse assistido e que, 

no geral, a assistência prestada fosse melhor. Foram determinadas as responsabilidades dos 

serviços existentes (quer fossem eles médicos, administrativos, etc.) e competia a cada um 

especificamente a obtenção da máxima eficiência, com a melhor utilização dos inputs 

disponíveis. Com o Regulamento Geral dos Hospitais foram estabelecidos alguns tópicos 

importantes para o sistema de saúde, como normas relativas à classificação e às funções 

dos hospitais, regras orientadoras da assistência aos doentes e o horário e carreiras de 

pessoal, entre outros. Os Hospitais passam a estar organizados segundo a sua área 

geográfica (centrais, regionais ou sub-regionais), o seu esquema de serviços médicos (gerais 

ou especializados) e segundo a responsabilidade da administração (oficiais ou particulares) 

(Figueiredo, 2010). 

Em 1971, com o Decreto-Lei Nº 414/71 de 27 de Setembro, dá-se a “reforma de 

Gonçalves Ferreira”, que decreta a organização do Ministério da Saúde e Assistência, 

explicitando os princípios de um serviço nacional de saúde: o direito à saúde de todos os 

cidadãos portugueses, cabendo ao Estado assegurar esse direito; a integração de todas as 

atividades de saúde e assistência; o planeamento central e descentralização na execução, 

dinamizando-se os serviços locais; e a criação dos serviços de saúde (excluindo os serviços 

médico-sociais das Caixas de Previdência). Com esta reforma, temos o primeiro esboço do 

SNS que seria criado em 1979 (Ribeiro, 2012). Em 1973, dá-se a criação do Ministério da 

Saúde, autonomizado do da Assistência, pelo Decreto-Lei Nº 584/73, de 6 de Novembro. 

Depois disto, a 25 de Abril de 1974, deu-se a revolução dos cravos que veio dar 

lugar uma nova Constituição da República Portuguesa, em 1976. Nesta, o artigo 64º dita 

que todos os cidadãos têm o direito à proteção da saúde e o dever de a defender e 

promover, através da criação de um serviço nacional de saúde universal, geral e gratuito 

(Baganha et al, 2002). Com a Lei Nº 56/79, de 15 de Setembro, é criado finalmente o SNS 

com uma direção unificada, uma gestão descentralizada e participada, e de carácter gratuito, 

em que o sector privado tem um papel complementar. Apesar da sua gratuitidade, existe a 

eventualidade de criação de taxas moderadoras de forma a racionalizar a utilização dos 

serviços disponíveis (Sousa, 2009). 

Em 1983, com o Despacho-Normativo Nº 97/83, de 2 de Abril, é aprovado o 

regulamento dos novos centros de saúde, havendo, assim, uma fusão entre os centros de 

saúde já existentes da Direção Geral de Saúde com os serviços médico-sociais das Caixas 

de Previdência. A partir daqui, começou-se a dar uma consolidação do SNS. 



 

 8 

Com a Lei de Bases de Saúde (Lei Nº 48/90, de 24 de Agosto), estabelece-se uma 

nova política de recursos humanos para o sector da saúde com o intuito de contentar as 

necessidades da população, garantindo a formação dos profissionais e a segurança dos 

cuidados de saúde, procurando uma cobertura adequada em todo o país. No seguimento 

desta Lei, com o Decreto-Lei Nº 11/93 de 15 de Janeiro, é aprovado o novo estatuto do 

SNS, que veio introduzir algumas mudanças ao modelo de organização do mesmo: 

regionalização da administração dos serviços em cinco regiões (respetivas sedes): Norte 

(Porto), Centro (Coimbra), Lisboa e Vale do Tejo (Lisboa), Alentejo (Évora) e Algarve 

(Faro); privatização dos setores da prestação de cuidados, isto é, a gestão privada de 

unidades públicas, havendo, assim, uma articulação entre as unidades privadas e o SNS; 

privatização de setores do financiamento de cuidados, através de incentivos a seguros 

privados; e articulação de cuidados, com a criação de unidades locais de saúde (Barros et al, 

2011). 

No seguimento do foco na eficiência por parte do SNS, foram tomadas medidas, ao 

longo dos anos, de forma a que o mesmo se fosse adaptando a novos modelos de gestão: 

criação dos centros de saúde de “3ª geração” (Decreto-Lei Nº 157/99, de 10 de Maio), 

Regime Remuneratório Experimental (Decreto-Lei Nº 117/98, de 5 de Maio), gestão 

empresarial de hospitais públicos (como o Hospital da Feira – Decreto-Lei Nº 151/98, de 

5 de Junho), parcerias público-privadas, unidades locais de saúde (Decreto-Lei Nº 156/99, 

de 10 de Maio), agências de contratualização (Despacho-Normativo Nº 46/97, de 8 de 

Agosto), entidade reguladora da saúde (Decreto-Lei Nº 309/2003, de 10 de Dezembro). 

Tendo também como finalidade principal o aumento da eficiência, foram tomadas 

medidas de reorganização do sistema: reestruturação e reforço da importância das unidades 

de saúde familiar, criação dos agrupamentos de centros de saúde (ACES), criação da rede 

de cuidados continuados (em 2006), criação da administração central do sistema de saúde 

(ACSS), transferência de poderes para as administrações regionais de saúde (ARS), 

reestruturação das redes de urgências e maternidades (em 2006/2007), e orçamentos 

vinculativos (Simões et al, 2017). 

No que diz respeito à sustentabilidade do SNS, é necessário: aumentar a eficiência 

na prestação de cuidados de saúde; aproximar os cuidados de saúde dos cidadãos; aumentar 

a qualidade dos serviços hospitalares; reformar a política do medicamento para aumentar o 

acesso e a qualidade das terapêuticas; e a redução da carga de doença (Barros et al, 2011). 
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Assim, hoje em dia, podemos dizer que o SNS se caracteriza por ser universal, geral 

e, tendencialmente, gratuito. 

 

2.2.2 Sistema de saúde norte-americano 

O sistema de saúde norte-americano pode ser considerado um caso especial no que 

toca ao funcionamento e organização dos sistemas de saúde existentes nos países 

desenvolvidos. Em contraste com o português, o norte-americano não oferece uma 

cobertura universal de cuidados primários de saúde à sua população. Esta é a diferença 

mais significativa que este sistema apresenta em relação a outros. Ao longo dos anos, foi 

tentando dar resposta a preocupações ligadas com o acesso, os custos, e a qualidade dos 

serviços prestados (Shi e Singh, 2013). 

De seguida, apresentam-se as principais características deste sistema: não tem uma 

agência governamental central, já que existem diferentes meios de pagamentos, diferentes 

seguros e diferentes sistemas de prestação de cuidados o que faz com que o sistema como 

um todo apresente pouca integração e coordenação; é impulsionado pela  tecnologia; ao 

contrário de outros países, a administração cabe ao setor privado, sendo subsidiada pelo 

Governo; existe uma fusão de mercado e justiça social; existem múltiplos players no balanço 

pelo poder, isto é, existem vários grupos ocupacionais, privados ou governamentais a 

competir pelo mercado; missão para a integração, havendo uma coordenação de todos os 

subsistemas (Affordable Care Act); acesso com base na cobertura de seguros (o Affordable 

Care Act pretende melhorar o acesso através do melhoramento da cobertura); prática 

médica influenciada por riscos legais, isto é, existe um medo de processos legais que leva a 

procedimentos extra que poderiam ser evitados (Shi e Singh, 2013). De seguida, irá ser 

revista um pouco da história do sistema de saúde americano, de forma a contextualizar as 

suas características, mencionadas anteriormente. 

Uma das primeiras propostas de cuidados de saúde de dimensão nacional foi o 

Projeto-Lei de 1854 que tinha o objetivo de beneficiar os mendigos dementes, os cegos e 

os surdos, através de doações do Governo aos estados. O Presidente Pierce vetou-a 

defendendo que o bem-estar social era responsabilidade dos estados e não uma 

responsabilidade federal (Pierce, 1854). 

Assim, os primeiros registos formalizados na história do sistema de saúde dos EUA 

são do final do século XIX e derivam da revolução industrial que se deu por esta altura. 

Esta veio trazer muitos empregos de natureza perigosa, que levaram a muitos acidentes de 
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trabalho. Por isto, os sindicatos destes trabalhadores, para protegerem os seus membros de 

eventuais perdas financeiras irrecuperáveis devido a acidentes de trabalho, começaram a 

oferecer diferentes formas de proteção contra a doença, apesar de ainda haver muito pouca 

estrutura (Griffin, 2017). 

No início do século XX, muitos dos países da Europa começaram a autorizar 

programas de bem-estar social e a formar uma base para programas de assistência médica, 

subsidiados pelo Governo (Patel e Rushefsky, 2006). Em 1912, ativistas que apoiavam o 

progressismo tentaram, com o apoio à candidatura à presidência de Roosevelt, obter um 

seguro de saúde garantido pelo Estado para a população norte-americana. Contudo, saíram 

fracassados com a derrota de Roosevelt (Igel, 2008). A AMA – American Medical Association 

– era uma entidade com bastante poder e que se opunha fortemente a esta ideia, já que 

tinha receio que isto pudesse prejudicar a classe trabalhadora médica (Walker, 1979). 

O seguro de doença industrial2 obtido através dos empregadores no início do 

século XX foram uma das influências da origem do sistema em vigor, atualmente. E teve 

também impacto para que a ideia do seguro de saúde subsidiado pelo Governo não se 

estabelecesse (Murray, 2007). Sendo assim, nas duas primeiras décadas do século XX, os 

americanos habituaram-se à ideia de o seguro de saúde estar associado aos empregadores, o 

que levou à criação do seguro de saúde de terceiros, na década de 1930. 

Com o início da Grande Depressão em 1929, o número de pessoas que não tinham 

possibilidades de pagar por serviços de saúde primários aumentou. Em 1933, Franklin D. 

Roosevelt tentou incluir programas de saúde financiados por fundos públicos, mas que, por 

forte oposição da AMA, não chegariam a lado nenhum. O receio da oposição médica 

organizada à assistência médica universal tornou-se norma durantes décadas, apos a década 

de 1930 (Coombs, 2005). Durante este período, grupos de hospitais e de médicos 

começaram a vender apólices de seguros de saúde aos empregadores que, por sua vez, os 

ofereciam aos seus funcionários e cobravam prémios, daí serem denominados de seguros 

de saúde de terceiros. 

Na década de 40, a legislação de apoio as estas novas seguradoras terceirizadas é 

aprovada (Sultz e Young, 2011). Com isto, dá-se o início do sistema de pagamentos de 

terceiros que vem substituir os pagamentos diretos de terceiros. Em 1949, após o fim da 

segunda guerra mundial, o Presidente Harry Truman tentou colocar em vigor a assistência 

                                                 
2 Estes seguros eram baratos para os empregadores devido à sua pequena escala e administração local, visto 
que impediam os doentes de o adquirir, por já serem todos trabalhadores. 
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médica universal como parte do seu Fair Deal mas, mais uma vez, devido a uma forte 

oposição, não foi avante (Poen, 1996). 

Na década de 60, a opinião pública virou-se para o problema dos não-segurados, 

como era o caso dos idosos, visto que estes, como já não trabalhavam, não teriam seguro. 

Esta preocupação surgiu com o facto deste problema vir a afetar, eventualmente, toda a 

população em algum momento (Patel e Rushefsky, 2006). Com a eleição do Presidente 

Lyndon Johnson em 1964, estava formado um cenário para a provação do Medicare e do 

Medicaid, em 1965. Estes são programas de seguro social que oferecem cobertura à 

população com mais de 65 anos ou a famílias com recursos insuficientes, respetivamente 

(Falk, 1973). 

No entanto, estes planos sofreram muita oposição, essencialmente da AMA e das 

companhias de seguros, que defendiam que estes planos representavam uma medida de 

“medicina socializada” e “antiamericana” e que reduziriam a qualidade do atendimento 

(Patel e Rushefsky, 2006). 

Em 1970, várias propostas de seguro nacional universal de saúde, financiados por 

impostos e receitas federais foram apresentadas no Congresso dos EUA. Em Setembro 

desse ano, realizaram-se as primeiras audiências sobre o seguro nacional de saúde no 

Congresso, em vinte anos (Lyons, 1970). 

Em Fevereiro de 1971, o Presidente Nixon propõe uma reforma do seguro de 

saúde mais limitada: um mandato do empregador para cobrir com um seguro de saúde 

privado os seus funcionários, caso estes se oferecessem a pagar 25% dos respetivos 

prémios de seguro; uma extensão do programa Medicaid para os pobres com filhos menores 

dependentes; e o apoio às organizações de manutenção da saúde (HMO3s) (Congressional 

Quarterly, 1971). 

Em Outubro de 1972, o Presidente Nixon estende o Medicare àqueles com menos 

de 65 anos que foram severamente incapacitados por mais de dois anos ou que tivessem 

doença renal terminal (Congressional Quarterly, 1972). 

Em Fevereiro de 1974, o Presidente Nixon propõe uma reforma do seguro de 

saúde mais abrangente: um mandato do empregador para oferecer seguro de saúde privado 

se os funcionários se oferecessem para pagar 25% do prémio; uma substituição do Medicaid 

por planos de saúde estatais disponíveis para todos com prémios e custos compartilhados; 

                                                 
3 As Health Maintenance Organization é um grupo de seguros médicos que providencia serviços de saúde a 
uma taxa fixa anual. 
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e a substituição do Medicare por um novo programa federal que eliminaria o limite de dias 

de internamento, adicionaria limites diretos baseados no rendimento e acrescentaria 

cobertura de medicamentos controlados por pacientes de ambulatório (Congressional 

Quarterly, 1975). Desde então até ao final da década de 70, foram propostas muitas 

alterações a esta reforma, mas nenhuma que tivesse sido levada avante. 

Em 1985, o Presidente Reagan assina o Consolidated Omnibus Budget Reconciliation 

Act (COBRA) que permite que os idosos continuem a usufruir do seguro do seu 

empregador, desde que concordassem em pagar o prémio total. Esta medida vem aumentar 

bastante a cobertura deste grupo em específico da população. 

No Governo do Presidente Bill Clinton, foi sugerido um plano de saúde que 

incluiria a inscrição obrigatória num plano de seguros de saúde, o estabelecimento de 

“alianças” de saúde em cada Estado e subsídios para que se garantisse o acesso aos serviços 

a todos os níveis de rendimento. Assim, toda a população teria acesso a assistência médica. 

Contudo, este plano não foi promulgado, devido a uma forte oposição dos republicanos 

(Kristol, 1993). 

Mais tarde, em 2001, a Patients’ Bill of Rights foi discutida no Congresso, de forma a 

fornecer uma lista explícita dos direitos da população sobre os cuidados de saúde, havendo 

um esforço para garantir a qualidade do atendimento de todos os pacientes. No entanto, 

tanto a AMA como o setor da indústria farmacêutica saíram intensamente contra este 

Projeto-Lei e esta reforma acabou não ser aprovada em 2002. 

Em 2008, é publicado o Economic Survey of the United States 2008: Health Care Reform, 

pela OCDE, que diz que: os benefícios fiscais obtidos por via dos seguros de saúde com 

base no empregadores deviam ser abolidos; as receitas fiscais deveriam ser utilizadas para 

subsidiar a compra de seguros de saúde por pessoas físicas; e que esses subsídios 

alcançariam aqueles que, nesse momento, não tinham o beneficio da exclusão fiscal e 

também que serviriam de encorajamento para a compra de planos de seguros de saúde 

mais conscientes (OCDE, 2008). 

Ainda no ano de 2008, é lançada uma proposta que defende que o Governo deve 

oferecer um plano de seguros de saúde pública para competir em igualdade de condições 

com os planos de seguros do setor privado (Hickey et al, 2008). Durante a campanha das 

eleições em 2008, ambos os candidatos apresentaram sistemas de saúde que giravam em 

torno do mercado de seguros privados, com a ajuda de programas de seguro público 

(Collins et al, 2008). No entanto, McCain apontava para um sistema universal de créditos 
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fiscais como substituto do atual (The Heritage Foundation), enquanto que Obama apontava 

para um plano que aumentasse o número de pessoas seguradas, pedindo assistência médica 

universal, através duma bolsa nacional de seguro de saúde que garantiria a cobertura. 

Quando Barrack Obama era Presidente, este assinou o ACA (Affordable Care Act), 

convertendo-o em lei. O ACA trouxe utilidade através da sua cláusula da condição pré-

existente, já que, ao longo de todo o século passado, as companhias de seguros começaram 

a negar a cobertura a indivíduos com condições pré-existentes (como asma, ataques 

cardíacos, derrames e SIDA, entre outros). Antes do ACA ser aprovado, estima-se que, a 

um em cada sete cidadãos americanos tenha sido negada a cobertura devido a uma 

condição pré-existente. Além disto, o ACA permitiu a cobertura imediata dos cuidados 

maternos e pré-natais (Griffin, 2017). 

Neste momento, permanece a dúvida do que o Presidente Trump fará como 

medida quanto à reforma da saúde e quanto ao ACA. 

 

2.3 Eficiência: o que é e como se mede? 

Já que vamos comparar dois sistemas de saúde através de uma análise de eficiência, 

é importante definir-se tanto esse conceito como o de eficiência técnica e distingui-los de 

eficácia, já que podem ser dois conceitos facilmente confundíveis no setor da saúde. 

No setor da saúde, os administradores devem inovar nos seus métodos de forma a 

utilizarem os recursos ao seu dispor da melhor maneira, adquirindo resultados médicos de 

alta qualidade. Assim, eficiência refere-se à utilização do mínimo de recursos possíveis para 

obter determinado resultado, isto é, refere-se à maximização da relação entre inputs e outputs 

(Ozcan, 2008). 

Um serviço de saúde eficiente refere-se àquele que produz cuidados de saúde com 

uma determinada qualidade, utilizando a menor combinação dos recursos disponíveis. A 

um aumento de eficiência corresponde um aumento da performance de um serviço de saúde, 

mantendo-se constante a qualidade do serviço prestado. Já eficácia avalia os resultados 

médicos obtidos, permitindo conferir se os recursos necessários estão a ser utilizados para 

que se obtenham os melhores resultados. A eficácia pode afetar ou ser afetada pela 

eficiência. Um serviço de saúde tanto pode ser eficiente e não ser eficaz, como pode ser 

eficaz e não ser eficiente. O propósito principal é ser os dois (Ozcan, 2008). 

No que diz respeito aos sistemas de saúde, podem ser consideradas duas medidas 

de eficiência: a eficiência técnica e a eficiência alocativa (Akazili et al, 2008). No contexto 
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da avaliação da eficiência no setor da saúde, quer seja uma avaliação entre setores de saúde 

de diferentes países, quer seja entre diferentes procedimentos de atendimento, é importante 

perceber que o objetivo da produção de saúde deve ser visto como o de fornecer serviços 

ou como o de alcançar resultados. Sendo o setor da saúde diferente dos outros setores 

(como o da indústria, por exemplo), é importante a definição do conceito de eficiência no 

contexto específico da saúde. Dado que, um serviço de saúde tem com objetivo uma 

melhoria do estado de saúde da população, a eficiência da assistência médica refere-se a 

quão bem os recursos disponíveis são empregues de forma a melhorar a saúde das pessoas 

(Peacock et al, 2001). 

No que diz respeito à medição da eficiência no setor da saúde, podem ser utilizados 

métodos paramétricos ou não-paramétricos. Uma regressão econométrica, através do 

método OLS, ou a Stochastic Frontier Analysis (SFA) são exemplos de técnicas paramétricas, 

enquanto que o Data Envelopment Analysis (DEA) é um exemplo de uma técnica não-

paramétrica (Ozcan, 2008).  A principal diferença entre os métodos SFA e DEA é que no 

de DEA apenas são utilizadas as quantidades de inputs e outputs, estando assim este método 

centrado na medição da eficiência técnica, enquanto que o SFA considera também os 

preços dos inputs (Hjalmarsson et al, 1996). 

Nos métodos não-paramétricos, não se supõe nenhum relação funcional ou 

restrição entre os inputs e outputs, já que se considera que o resultado máximo que seria 

possível de se produzir é obtido pelas unidades mais eficientes, comparativamente (Mello 

et al., 2005). 

 

2.4 Medição de eficiência no setor da saúde, através de DEA 

Em 1998, foram revistas todas as publicações (91) até 1997 que medissem a 

performance produtiva dos serviços de saúde e observa-se que, cerca de 60% das 

publicações analisadas utilizam DEA como metodologia principal (Hollingsworth, 1998). 

Em 1999, é estudado o impacto da criação de mercados internos no sistema de 

saúde da Suécia, avaliando-se as diferenças de eficiência existentes entre os hospitais que 

tinham reembolsos com base nos outputs produzidos e aqueles que eram consoante o 

orçamento. Foram utilizados dois inputs: os custos totais dos cuidados de saúde e o número 

de camas. E como outputs foram utilizadas cinco variáveis: o número de altas cirúrgicas e de 

internamento de curto prazo, o número de internamentos de curto prazo, o número de 

visitas de internamento e de ambulatório. Utilizando a metodologia two-stage DEA, 
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concluiu-se que ao mudar a alocação de recursos, duma baseada no orçamento para uma 

assente nos resultados, gerou-se uma poupança de custos na ordem dos 13%. Foi possível 

concluir-se, também, que os hospitais de maior dimensão eram mais eficientes que os de 

menor, tal como as instituições que serviam a população mais velha (Gerdtham et al, 1999). 

Em 2003, 188 papers publicados acerca da medição da fronteira de eficiência foram 

revistos, constatando-se assim que o número de estudos que pretendem analisar a eficiência 

dos serviços de saúde passou para quase o dobro desde 1998, permitindo perceber e 

demonstrar que, com o passar dos anos, os autores têm optado por complementar as suas 

análises DEA com técnicas paramétricas. Verifica-se que, cerca de 50% dos papers 

analisados usam apenas o DEA como metodologia e que cada vez mais outras técnicas 

mais complexas são utilizadas para complementar a de DEA como, por exemplo, o uso do 

score de eficiência obtido com DEA como variável dependente numa regressão simples ou a 

aplicação do índice de Malmquist. Concluiu-se também que a escolha da metodologia 

apropriada a utilizar depende da organização que se pretenda analisar, da perspetiva 

utilizada e também da qualidade dos dados que se tenham disponíveis (Hollingsworth, 

2003). 

Em 2004, é avaliada e comparada a eficiência técnica de hospitais federais nos EUA 

em 1998 (utilizando como amostra 280 hospitais) e em 2001 (utilizando 245 hospitais). 

Esta análise é realizada através de DEA, utilizando um modelo de rendimentos variáveis à 

escala e orientado para os inputs, de forma a medir a eficiência destas instituições. Conclui-

se que, apesar de ter havido um grande aumento de eficiência ao longo destes dois anos (de 

68% em 1998 para 79% em 2001), ainda há muito a trabalhar na área da gestão de recursos 

tendo como foco a eficiência organizacional e que se devem aplicar melhores políticas 

específicas na indústria federal dos cuidados de saúde nos EUA (Harrison et al, 2004). 

Também no ano de 2004, foi avaliado o impacto do programa de cobertura 

nacional de saúde na eficiência operacional dos hospitais distritais em Taiwan entre 1994 e 

1997, utilizando a metodologia DEA. Para o modelo DEA, foram escolhidas quatro 

variáveis input: número de camas de hospital, número de médicos, número de enfermeiros e 

número de pessoal médico técnico qualificado, e três variáveis output: número de dias em 

que esteve hospitalizado, número de visitas clínicas e número de pacientes que receberam 

cirurgias, e foi medido segundo rendimentos constantes à escala e segundo rendimentos 

variáveis à escala. Conclui-se que, em média, a eficiência destes hospitais diminuiu com a 

implementação deste programa (Chang et al, 2004). 



 

 16 

Em 2005, estudaram-se as ineficiências gerais dos hospitais do estado da Califórnia, 

nos EUA, assim como as ineficiências dos inputs desses mesmos hospitais. Os inputs 

utilizados foram: os custos de serviços gerais, de rotina, de cuidados especiais e de serviço 

auxiliar e os investimentos de capital. Já os outputs utilizados foram: o número de camas dos 

cuidados de rotina e o número de camas dos cuidados especiais. Através dos resultados 

obtidos, conclui-se que existiam diferenças significativas entre os fatores que influenciavam 

a ineficiência geral dos que afetavam a ineficiência individual dos inputs (Chen et al, 2005). 

Em 2007, é avaliado o efeito de novas reformas implementadas no sistema de 

saúde da Grécia nas eficiências técnica e de escala, que solicitava que os hospitais 

passassem a operar como instituições descentralizadas e controladas pelo novo sistema 

regional de saúde. Os inputs utilizados foram: o número de camas, o número de médicos e 

o número de outro pessoal médico. E o os outputs usados foram: o número de 

internamentos ajustados pelo índice case-mix, pelas visitas de ambulatório e pelas cirurgias 

efetuadas. Através dos resultados obtidos, conclui-se que, após a implementação desta 

nova reforma, houve uma diminuição das eficiências consideradas (Aletras et al, 2007). 

Também no ano de 2007, foram estudadas as diferenças de comportamento entre 

hospitais públicos e privados sem fins lucrativos do sistema de saúde em Itália, entre 1995 

e 2000. Os inputs utilizados foram: o número de camas para hospitalização normal, o 

número de camas para hospital de dia, o número de médicos, o número de enfermeiros, o 

número de pessoal de ensino e o número de outros funcionários. E os outputs utilizados 

foram: o número de altas médicas, de urgências e de tratamentos em hospital de dia. Com 

os resultados obtidos, conclui-se que existem eficiências convergentes entre as duas 

naturezas dos hospitais considerados (Barbetta et al, 2007). 

Em 2008, foi analisada e comparada a eficiência de sistemas de saúde de economias 

transitórias (Albânia, Arménia, Estónia, Lituânia, Roménia, Rússia, Letónia e Bielorrússia) 

em relação à média da OCDE entre 1997 e 2001, através de dois modelos DEA: um com 

orientação para os inputs e outro com orientação para os outputs, ambos com rendimentos 

constantes à escala. Foram escolhidas duas variáveis como output: esperança média de vida e 

taxa de mortalidade infantil, e 4 variáveis como input: gastos em saúde per capita, número de 

camas hospitalares por cada 1.000 habitantes, número de médicos por cada 1.000 

habitantes e “imunizações” (percentagem de crianças vacinadas contra o sarampo como 

proxy). Conclui-se que a Albânia e a Arménia foram os países mais eficientes durante o 
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período considerado e que a Rússia e a Bielorrússia foram os países que se mostraram mais 

ineficientes durante um período mais longo de tempo (Mirmirani et al, 2008). 

Em 2008, analisou-se a eficiência dos hospitais-empresa em Portugal, aplicando-se 

o método de DEA. Nesta análise, foram utilizados dados de 64 hospitais públicos entre 

2001 e 2005 e foram utilizadas cinco variáveis output: internamento, consultas externas, 

hospital de dia, urgências e cirurgia de ambulatório, e dez variáveis input: lotação, médicos, 

enfermeiros, paramédicos, outros efetivos, total de efetivos, consumíveis, custo dos 

fornecimentos e serviços externos ajustados, custos das remunerações do pessoal e o custo 

total. Conclui-se que houve ganhos de eficiência técnica dos hospitais-empresa em relação 

aos hospitais que foram mantidos dentro da administração pública, apesar dos resultados 

ainda não se mostrarem muito expressivos (Moreira, 2008). 

Ainda no ano de 2008, foram revistos 317 papers publicados acerca da medição da 

fronteira de eficiência de serviços de saúde. Observa-se que as técnicas não-paramétricas 

são as mais utilizadas, como a DEA, mas que se utilizam cada vez mais técnicas 

paramétricas, como a SFA. Conclui-se que os hospitais e outras organizações de saúde de 

natureza pública são potencialmente mais eficientes que as de natureza privada 

(Hollingsworth, 2008). 

Em 2010, estudou-se, pela primeira vez, a eficiência técnica na produção de 

serviços de saúde por parte dos departamentos locais de saúde nos EUA, para o ano de 

2005. Para isto, utilizou-se a metodologia DEA e concluiu-se que, em média, os 

departamentos locais de saúde analisados estão a operar com cerca de 28% de ineficiência 

(Mukherjee et al, 2010). 

Também em 2010, é estudado e avaliado o desempenho dos hospitais portugueses, 

através da aplicação do método não-paramétrico de DEA. Consideram-se 38, 41, 40 e 40 

entidades de serviços de saúde, respetivamente, por um período de 4 anos. Conclui-se que, 

no período em estudo (2005-2008), observaram-se ineficiências na ordem dos 20% que, 

caso fossem corrigidas, poderiam trazer poupanças na ordem dos milhões de euros 

(Figueiredo, 2010). 

Em 2014, são avaliados os sistemas de saúde públicos de trinta países da Europa no 

que diz respeito à eficiência para o ano de 2010. Para isto, é utilizada a metodologia DEA, 

com um modelo orientado para os inputs e de rendimentos variáveis à escala, para o qual se 

utilizam três variáveis output: esperança média de vida à nascença, taxa de mortalidade 

infantil e esperança média de vida, ajustada à falta de saúde, e três variáveis input: número 
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de médicos, número de camas de hospital e gastos com a saúde pública (em % do PIB). 

Conclui-se que tanto há países desenvolvidos como em desenvolvimento (como, por 

exemplo, a Roménia e a Bulgária) que se encontram na fronteira de eficiência e que a 

grande maioria dos sistemas analisados se mostram ineficientes (Asandului et al, 2014). 

Também no ano de 2014, a eficiência de vinte e sete países europeus é analisada 

com o objetivo de se perceber em que situação se encontra o sistema de saúde romeno, em 

comparação com as outras vinte e seis nações. Para tal, é utilizada uma metodologia DEA, 

na qual se usam duas variáveis como inputs: gastos em saúde (per capita, por parte do 

Estado) e taxa de “não-imunização” (que é obtida da taxa de imunização infantil, isto é, 

refere-se à percentagem de crianças que chegam ao seu primeiro ano de vida sem estarem 

completamente protegidas contra o sarampo), e duas variáveis como outputs: taxa de 

sobrevivência adulta (obtida da taxa de mortalidade adulta) e taxa de tuberculose (número 

estimado de novos casos por cada 100.000 habitantes). Deste modelo, resulta que a 

Roménia se encontra na posição número vinte e três (três posições abaixo de Portugal) e 

conclui-se que a Roménia, apesar das melhorias observadas nos últimos anos, ainda é 

ineficiente e que precisa de continuar a trabalhar para melhorar (Popescu et al, 2014). 

Ainda no ano de 2014, a The Commonwealth Fund (2014) compara a performance do 

sistema de saúde de 11 países (Alemanha, Austrália, Canadá, EUA, França, Holanda, 

Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, Suécia e Suiça) em várias dimensões e os EUA 

apresentam a pior performance entre estes países. O mesmo estudo já tinha sido realizado 

em 2004, 2006, 2007 e 2010 e os EUA encontraram-se sempre mal classificados. 

Em 2015, foi analisado o sistema de saúde de quatro estados da Índia, ao nível 

distrital, sendo que foram considerados 116 distritos destes quatro estados. Nesta análise 

foi utilizada a metodologia DEA, na qual se utilizaram dois inputs: recursos humanos 

médicos disponíveis (médicos, enfermeiros e paramédicos) e instituições de saúde (número 

total), e três outputs: percentagem de mulheres que tiveram um parto seguro, percentagem 

de mulheres que tiveram cuidados pré-natais completos e percentagem de crianças 

completamente imunizadas. Deste estudo, resulta que apenas 15 dos distritos analisados se 

mostram tecnicamente eficientes (score de 1.00) e conclui-se que ainda há um grande 

trabalho a fazer no que diz respeito à melhoria da eficiência do sistema de saúde indiano 

nestes quatro estados, em quase todos os distritos, tendo em conta os inputs e outputs 

considerados (Tigga e Rajan, 2015). 
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Em 2016, é analisada a eficiência das unidades locais de saúde em Portugal, através 

da aplicação da técnica de DEA. Este estudo permite perceber se, as unidades locais de 

saúde, recentemente criadas sob o ponto de vista da integração vertical, se mostram mais 

eficientes que os agrupamentos de centros de saúde (ACES). Para isso, foram compostas 

artificialmente unidades através da combinação de agrupamentos de centros de saúde com 

hospitais de referência, a que o autor chamou de “unidades locais de saúde sintética”. Na 

análise DEA são utilizados cinco inputs: o número de camas, o número de médicos, o 

número de enfermeiros, o número agregado de enfermeiros e médicos e os custos de 

mercadorias vendidas e matérias consumidas e os custos dos fornecimentos e serviços 

externos, em euros. E são utilizados três outputs: o rácio entre o número de cirurgias e o 

tempo de espera, o número de cirurgias efetuadas apenas por médicos e o número total de 

consultas. Conclui-se que as unidades locais de saúde “originais” se mostram mais 

eficientes que as “sintéticas”, permitindo demonstrar que a criação de unidades locais de 

saúde pode ter um contributo positivo para a eficiência da área da saúde, em Portugal 

(Moreira, 2016). 

Em março de 2017, é analisada a eficiência de 173 sistemas de saúde entre 2004 e 

2011. Para tal, é utilizado um modelo DEA para avaliar a eficiência e modelos de regressão 

para examinar os determinantes da eficiência. No modelo DEA, com rendimentos variáveis 

à escala e orientado para os inputs, foram utilizadas três variáveis output: taxa de mortalidade 

infantil, esperança média de vida e taxa de mortalidade infantil “under-5”, e uma variável 

input: gastos em saúde, per capita. Conclui-se que a eficiência média, anual, é de 78.9% e que 

é necessário aumentar a eficiência de forma a satisfazer as necessidades da população, 

destacando a importância do financiamento e do governo (Sun et al, 2017). 

Assim, como podemos observar pela bibliografia analisada, a metodologia DEA é a 

mais utilizada para medir e comparar a eficiência de unidades produtivas na área da saúde, 

daí se tornar relevante e consistente a utilização deste método nesta dissertação. 
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Capítulo 3. Metodologia 

 

Neste capítulo serão expostos os diferentes passos que levaram a que fosse possível 

responder às questões de investigação definidas, de forma a que fossem cumpridos os 

objetivos comprometidos. A Figura 1 representa todo o processo metodológico escolhido 

para este trabalho. 

 

 

Figura 1 Esquema do processo metodológico utilizado neste trabalho. 
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3.1 Questões de investigação 

O sistema de saúde português e o dos EUA têm diferentes especificidades. No caso 

de Portugal, desde 1979 que existe o Serviço Nacional de Saúde (SNS) que se caracteriza 

por ser universal, geral e gratuito e que teve um impacto positivo e eficaz no que diz 

respeito à cobertura da população, ao longo dos anos (Baganha et al., 2002). Já nos EUA, 

prevalece um sistema essencialmente com base em seguros de saúde privados, em que o 

Estado assume um papel reduzido e limitado (Amelung, 2013). Tratando-se de dois 

sistemas bastante distintos, surge a questão de qual será o mais eficiente. 

Como constatado no capítulo anterior, existem vários estudos que comparam a 

eficiência dos sistemas de saúde de diferentes países, regiões ou distritos no mesmo país, 

mas nenhum que compare diretamente a eficiência do sistema de saúde norte-americano 

nos seus vários estados com as de outro país que adote um sistema com características 

distintas, como é o caso de Portugal. Assim, torna-se difícil perceber se a escolha dos EUA 

quanto ao seu sistema de saúde será uma opção vantajosa em termos de eficiência, ou não. 

Sendo assim, o maior objetivo desta dissertação é o de avaliar a eficiência técnica 

das diferentes unidades produtivas consideradas, para os dois países e para os dois anos, e 

se existem diferenças significativas de eficiência entre os dois países. Para isto, foram 

determinadas duas questões de investigação, apresentadas de seguida, e espera-se que seja 

possível responder às mesmas no final desta dissertação: 

Q1. Em cada país, quais as regiões que são tecnicamente mais eficientes? 

Q2. É o sistema de saúde de português mais eficiente nas suas regiões, que o norte-

americano nos seus estados? 

 

A primeira questão (Q1) apresentada nasce da necessidade de se aferir que regiões e 

estados são mais eficientes em cada país, respetivamente, tendo em conta as suas 

características. Já a segunda questão (Q2) intenta perceber se o sistema de saúde é mais 

eficiente nas regiões portuguesas ou nos estados dos EUA. Espera-se que as regiões do 

sistema de saúde português se mostrem mais eficientes que as do sistema de saúde dos 

EUA (Tandon et al., 2000). 

 

3.2 Construção metodológica 

Depois dos objetivos e das questões de investigação definidas, foi necessário 

escolher a metodologia a utilizar. Após a revisão de literatura, percebe-se que a técnica mais 
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comummente utilizada para a medição da eficiência de sistemas de saúde é a Data 

Envelopment Analysis – DEA.  

Tendo em conta que, apenas a aplicação direta da técnica de DEA não permitiria 

responder à segunda questão de investigação, foi também preciso estimar um modelo de 

regressão. Em 2003, foram analisados 188 papers acerca da medição de eficiência e constata-

se que, cada vez mais, com o passar do tempo, os autores optam por utilizar outras técnicas 

para complementar a de DEA, como o uso do score de eficiência obtido com DEA para 

fazer uma regressão simples ou o índice de Malmquist (Hollingsworth, 2003). Assim, irá ser 

utilizado o processo two-stage DEA que envolve dois passos: numa primeira instância, a 

aplicação “pura” do DEA (first-stage DEA) e, numa segunda instância, a estimação de um 

modelo econométrico de regressão linear (second-stage DEA). No second-stage DEA, para a 

estimação do modelo econométrico foi utilizado o método OLS, visto que é considerado 

na literatura como apropriado para o efeito (Hoff, 2007; McDonald, 2009). 

De seguida, são definidas as variáveis e as DMUs que serão utilizadas e recolheram-

se os dados necessários, para cada variável, e caracterizou-se a amostra. Prosseguiu-se com 

o first-stage DEA onde se obtiveram os scores de eficiência que foram utilizados no modelo 

de regressão do second-stage como variável dependente. 

 

3.3 Definição das variáveis e da amostra 

 As variáveis escolhidas podem ser agrupadas em inputs e outputs, já que a medição da 

eficiência é construída através da comparação entre os inputs que são consumidos e os 

outputs que são produzidos (Coelli et al, 2005). 

 A seleção de inputs e outputs foi realizada de forma a que se tivessem variáveis que 

influenciassem todo o sistema de saúde e que não fossem enviesadas para um dos 

segmentos de cada sistema de saúde (como, por exemplo, variáveis relativas só a 

instituições públicas ou privadas) e que fossem as mais constantes na literatura. 

 Os inputs estão associados aos recursos disponíveis para serem utilizados e aos 

gastos relacionados com a produção de saúde e os outputs estão associados a indicadores 

gerais de saúde. De seguida, serão descritas as variáveis input utilizadas: 

 CAMAS – Nº de Camas de Hospital, por 1000 habitantes. 

Para Portugal, esta variável foi recolhida da base de dados “INE, Inquérito aos 

hospitais” e representa o número de camas dos hospitais, quer tenham uma natureza 

institucional pública, privada ou sejam uma parceria público-privada. 
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Para os EUA, esta variável foi recolhida da base de dados da Kaiser Family Foundation e 

diz respeito ao número de camas dos hospitais comunitários, isto é, àqueles que têm os 

seus serviços e instalações disponíveis para o público em geral, e que representam cerca de 

85% de todos os hospitais norte-americanos.4 

 DCS – Despesa Corrente em Saúde, per capita. 

Para Portugal, foram utilizados vários indicadores para se obter o valor desta variável, 

correspondente a cada DMU. Para cada indicador, fez-se uma conversão do valor em cada 

região para uma percentagem do valor nacional e calculou-se uma média de todos os 

indicadores. No final, utilizando o valor da despesa corrente em saúde per capita nacional, 

recolhido do PORDATA, obteve-se uma boa aproximação do valor desta variável para 

cada região. Os indicadores utilizados neste cálculo foram os seguintes: o número de 

cirurgias (exceto pequenas cirurgias) nos hospitais, por dia; o número de internamentos nos 

hospitais; o número de atendimentos em serviços de urgência nos hospitais; o número de 

consultas médicas na unidade de consulta externa dos hospitais; o número de farmácias e 

postos farmacêuticos móveis; o número de salas de operação dos hospitais; o número de 

hospitais públicos; o número de hospitais privados; o número de farmacêuticos; o número 

de centros de saúde; o número de unidades de ressonância magnética dos hospitais; o 

número de centros de saúde; o número de camas dos hospitais privados e o número de 

camas dos hospitais oficiais. 

Para os EUA, esta variável foi também recolhida da base de dados da Kaiser Family 

Foundation e diz respeito às despesas em todos os serviços e produtos de cuidados pessoais, 

quer sejam eles privados ou públicos como, por exemplo, atendimento hospitalar e 

medicamentos controlados, entre outros. É de referir que os gastos do hospital também 

estão incluídos e refletem a receita líquida total. Os dados foram recolhidos em dólares ($) 

e convertidos para euros (€) utilizando a taxa de câmbio média anual do Banco Central 

Europeu (BCE) para 2007 e 2014, respetivamente. 

 ENF – Número Total de Enfermeiros. 

 MED – Número Total de Médicos. 

Para Portugal, o número total de enfermeiros e o número total de médicos foram 

obtidos do “INE, Estatísticas do pessoal de saúde”.  A variável ENF diz respeito ao 

                                                 
4 Não são considerados os hospitais federais, de cuidados prolongados e psiquiátricos e também as 
instituições para deficientes do foro intelectual, alcoolismo e outras dependências químicas. 
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número de enfermeiros por local de trabalho, enquanto a variável MED diz respeito ao 

número de médicos por local de residência. 

Para os EUA, os valores destas variáveis foram obtidos das estatísticas de emprego 

ocupacional do Bureau of Labor Statistics e dizem respeito ao número de enfermeiros e 

médicos em cada estado, respetivamente. A variável ENF corresponde ao número de 

enfermeiros registados e com licença, enquanto que a variável MED diz respeito ao 

número de médicos de todas as especialidades. 

De seguida, serão apresentadas as variáveis output utilizadas neste trabalho: 

 EMV – Esperança Média de Vida, à nascença. 

Esta variável corresponde ao número médio de anos que é esperado que um recém-

nascido viva, caso as taxas de mortalidade atuais se mantenham (UNICEF, 2018). 

Para Portugal, os valores desta variável foram obtidos da base de dados do PORDATA 

para o ano de 2014 e da base de dados do “INE, Tábuas completas de mortalidade” para o 

2007.5 

Para os EUA, os valores desta variável foram obtidos do estudo “Measure of America” 

do Social Science Research Council. 

 TMI – Taxa de Mortalidade Infantil (logaritmizada). 

A taxa de mortalidade infantil representa o número de mortes de crianças (até ao seu 

primeiro ano de idade), observado durante um período de tempo, em relação ao número de 

nados-vivos do mesmo período (UNICEF, 2018). 

Para Portugal, os valores desta variável foram obtidos da base de dados “INE, 

Indicadores demográficos”. E para os EUA, foram obtidos da base de dados PeriStats, 

desenvolvida pelo March of Dimes Perinatal Data Center.6 

Na metodologia DEA, assume-se que, quanto maior o valor duma variável output 

numa DMU, maior será o nível de produção dessa DMU. Dado isto, observa-se que a 

variável TMI viola este pressuposto: uma taxa de mortalidade infantil superior indica um 

menor nível de produção (de saúde, neste caso). Podemos, então, dizer que este é um 

indicador negativo, ao contrário da outra variável output utilizada – EMV – que é um 

indicador positivo (Sun et al, 2017). Assim, de forma a resolver este problema, utilizou-se o 

valor da taxa de mortalidade infantil logaritmizado – (log 1000 − log 𝑇𝑀𝐼𝑖), sendo 

                                                 
5 Este valor corresponde ao período de referência 2005-2007 e foi o valor mais próximo encontrado do 
pretendido. 
6 Para o ano de 2014, foram utilizados os valores do ano de 2013 visto ser o valor mais próximo encontrado 
pretendido. 
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𝑖 = 𝐷𝑀𝑈 1, 2, … , 58 –, na estimação dos scores de eficiência no first-stage DEA. Sendo 

assim, ambas as variáveis output serão utilizadas como indicadores positivos, melhorando 

assim a qualidade dos scores de eficiência obtidos. 

De acordo com a sua natureza conceptual, os inputs são frequentemente relacionados 

com os fatores trabalho e capital (Moreira, 2008). Aqui, foi utilizada uma variável ligada ao 

fator capital: a variável CAMAS; uma variável ligada aos custos com a saúde: a variável 

DCS; e duas variáveis relacionadas com o fator trabalho: as variáveis ENF e MED. 

Todas as variáveis escolhidas e referidas anteriormente são as mais frequentemente 

utilizadas em estudos de eficiência no sector de saúde, tal como este. Segundo a literatura, a 

variável CAMAS pode ser vista como uma boa aproximação para os investimentos de 

capital efetuados e para o tamanho dos hospitais considerados. Os gastos com pessoal, em 

saúde representam uma forte percentagem das despesas totais em saúde, daí se ter optado 

pela escolha de duas variáveis input relacionadas com o fator trabalho. A opção da 

utilização do número de enfermeiros e de médicos está ligada ao facto dos custos com 

estas duas categorias laborais ser o que tem maior peso no total dos gastos com pessoal, em 

saúde. Por exemplo, em Portugal, entre os anos de 2004 e 2016, a percentagem mais baixa 

observada da despesa com pessoal na saúde, por parte do SNS, foi de 36,58% em 2011 e a 

mais alta de 40,43% em 2009 (PORDATA, 2018). 

Além disso, foram considerados os enfermeiros e os médicos, visto serem as duas 

categorias laborais na saúde com mais pessoas e que usufruem de um maior salário médio 

anual. Por exemplo, nos EUA, em 2014, os Registered Nurses representam 34% de toda a 

força laboral ligada ao sector da saúde. E o salário médio de um médico é, no geral, 2.5 

vezes maior que o salário médio no sector da saúde (Bureau of Labor Statistics, 2018). A 

utilização da variável DCS tem como objetivo o de caracterizar e comparar o peso da 

despesa corrente em saúde, per capita na despesa corrente nacional, em cada um dos países 

considerados. 

Em relação aos outputs, optou-se pela utilização de dois dos indicadores mais 

frequentemente utilizados para medir as variações no bem-estar geral das pessoas numa 

nação, ao longo dos anos (Barros, 2014). 

No que diz respeito à amostra utilizada, inicialmente, escolheram-se as DMUs – 

decision making units – que se iriam utilizar, isto é, as regiões e estados de cada país 

considerado, respetivamente. No caso dos EUA, escolheu-se utilizar os 50 estados e o 

distrito federal (Washington D.C.), que correspondem à terceira divisão territorial deste 
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país, segundo o United States Census Bureau, visto que esta é a divisão mais utilizada para 

fins estatísticos nos EUA (US Census Bureau, 2016). Assim, foram consideradas neste 

trabalho 51 DMUs relativas aos EUA. Para Portugal, foram utilizadas as 7 regiões 

correspondentes à segunda divisão territorial segundo a “Nomenclatura das Unidades 

Territoriais para Fins Estatísticos” – NUTS II (PORDATA, 2018). Assim, os dados das 

variáveis apresentadas anteriormente foram recolhidos para um total de 58 unidades 

produtivas. Estas unidades produtivas serão apresentadas, de seguida, nas Tabela 1 e 2 e na 

Figura 2. 

 

 

Tabela 1. DMUs de Portugal 

NUTS I Continente Açores7 Madeira8 
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É de salientar que a escolha das unidades produtivas para Portugal corresponder ao 

segundo nível da divisão territorial, segundo a NUTS, deve-se ao facto de, para o terceiro 

nível, não existirem todos os dados necessários disponíveis e também devido ao facto das 

regiões selecionadas para Portugal se assemelharem mais às utilizadas para os EUA, em 

termos de características populacionais e dimensão do impacto no sistema de saúde. Na 

escolha das DMUs a aplicar ao modelo, é importante ter em conta que cada DMU deve 

empregar da mesma forma a quantidade tanto de inputs como de outputs e que apenas os 

valores destes devem variar, ou seja, a sua intensidade. 

O conjunto de DMUs escolhido deve ser uniforme, tendo os mesmos propósitos e 

ter autonomia no poder de decisão (Mello et al., 2005). No que diz ao respeito ao número 

de DMUs a utilizar, é relevante incluir o número máximo possível de forma a que se 

assegure uma quantidade de graus de liberdade suficiente para uma análise significativa e 

para, assim, aumentar a probabilidade de se encontrarem unidades produtivas com altos 

rendimentos e que determinem a fronteira de eficiência e aumentam o poder 

discriminatório (Sarkis, 2002 e Bowlin, 1998). Quanto à relação entre o número de DMUs 

                                                 
7 Região Autónoma dos Açores 
8 Região Autónoma da Madeira 
9 Área Metropolitana de Lisboa 
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e o número de outputs e inputs, o autor Bowlin defende que devem existir, no mínimo, 3 

DMUs para cada input e 3 DMUs para cada output, de forma a que não exista um número 

excessivo de unidades produtivas eficientes, isto é, o número de DMUs deve ter em conta a 

seguinte relação: 

 

𝑁º 𝐷𝑀𝑈𝑠 > 3 ∗ (𝑁º 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠 + 𝑁º 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠)     (1) 

 

 

Figura 2. DMUs de Portugal (à esquerda) e dos EUA (à  direita) 

 

Tabela 2. DMUs dos EUA 
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Região South 

        

Divisão South Atlantic East South Central West South Central         
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Região West                 

Divisão Mountain Pacific                 
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Todos os pressupostos referidos anteriormente foram tidos em conta na escolha 

das DMUs neste trabalho. 

 

3.4 Análise descritiva da amostra 

Depois de todos os dados necessários recolhidos, fez-se uma análise estatística 

descritiva da amostra de todas as variáveis, com o objetivo de caracterizar a mesma. Para 

isto foi utilizado o software Stata (versão 13.0) e obteve-se, para cada variável, e para cada 

ano, a sua média, desvio-padrão, máximo e mínimo. Os resultados obtidos, para os dois 

anos estudados, estão representados, de seguida, na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Análise descritiva da amostra 

  CAMAS DCS ENF MED EMV TMI Nº Observações Ano 

Média 3,9 1 548,86 €  7726 5415 77,5 5,6 

7 - DMUs de Portugal (1 a 7) 

2007 

Desvio-Padrão 1,7 326,10 €  7250 5990 1,6 0,2 

Mínimo 2,2 1 149,45 €  1578 475 74,9 5,3 

Máximo 6,4 2 000,39 €  17877 14529 78,9 5,9 

Média 2,9 4 766,24 €  48400 4649 78,2 5,4 

51 - DMUs dos EUA (8 a 58) 
Desvio-Padrão 1 670,96 €  48660 6227 1,7 1,3 

Mínimo 1,7 3 501,64 €  4250 220 74,5 4,6 

Máximo 5,8 6 977,02 €  233200 37140 81,1 12,9 

Média 3 4 377,94 €  43491 4741 78,1 5,4 

58 - Total das DMUs 
Desvio-Padrão 1,1 1 234,47 €  47552 6152 1,7 1,3 

Mínimo 1,7 1 149,45 €  1578 220 74,5 4,6 

Máximo 6,4 6 977,02 €  233200 37140 81,1 12,9 

Média 3,9 1 527,82 €  9477 6677 79,6 5,8 

7 - DMUs de Portugal (1 a 7) 

2014 

Desvio-Padrão 1,9 266,83 €  8876 7184 1,5 0,2 

Mínimo 2,1 1 189,94 €  1953 678 77,2 5,4 

Máximo 7 1 882,13 €  22895 16860 80,8 6 

Média 2,7 6 271,85 €  52693 6105 78,6 5,3 
51 - DMUs dos EUA (8 a 58) 

Desvio-Padrão 0,8 945,99 €  52761 7245 1,7 0 
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Mínimo 1,7 4 502,82 €  4850 260 75 5,2 

Máximo 5,4 8 990,59 €  253310 40180 81,3 5,4 

Média 2,8 5 699,30 €  47477 6174 78,7 5,3 

58 - Total das DMUs 
Desvio-Padrão 1 1 795,21 €  51496 7177 1,7 0,2 

Mínimo 1,7 1 189,94 €  1953 260 75 5,2 

Máximo 7 8 990,59 €  253310 40180 81,3 6 

 

Fazendo uma análise às duas tabelas anteriores, é fácil de compreender que a média 

das variáveis em Portugal é ligeiramente mais alta que a dos EUA exceto para o caso das 

varáveis da despesa corrente em saúde, per capita e do número de enfermeiros. Para estas 

duas variáveis, e para os dois anos considerados, a média dos EUA é bastante mais alta que 

a de Portugal. Tanto para 2007 como para 2014 que nos EUA se verificam os valores mais 

baixos e mais altos do número de médicos e da esperança média de vida, à nascença. Os 

EUA também apresentam o mínimo e o máximo na taxa de mortalidade infantil, mas 

apenas no ano de 2007. No que respeita às variáveis da despesa corrente em saúde, per 

capita e do número de enfermeiros, os valores mais baixos podem ser encontrados em 

Portugal, enquanto que os valores mais altos nos EUA, para ambos os anos. Em relação à 

variável do número de camas, o menor valor verifica-se nos EUA e o maior em Portugal, 

para os dois anos. De igual forma, para a variável da taxa de mortalidade infantil, em 2014. 

Os desvios-padrão obtidos estão entre os 2 e os 134% (para 2007) e entre os 0 e os 119% 

(para 2014) em relação às médias calculadas, cabendo à variável da esperança média de 

vida, à nascença em Portugal o valor mais baixo em 2007 (2%) e à variável da taxa de 

mortalidade infantil nos EUA em 2014 (0%). Em ambos os anos, os valores mais altos 

pertencem à variável do número de médicos nos EUA, 134% e 119% para 2007 e 2014, 

respetivamente. 

  

3.5 Two-Stage DEA 

Neste trabalho, irá ser utilizado o processo “two-stage DEA” que combina a 

utilização de métodos não-paramétricos – first-stage DEA: aplicação “pura” do DEA – e 

paramétricos – second-stage DEA: regressão econométrica, através do método dos mínimos 

quadrados e índice de Malmquist. 

Despois dos dados necessários de todas as variáveis input e output terem sido 

recolhidos, prosseguiu-se com a aplicação da metodologia DEA, que nos permitiria obter 

os scores de eficiência que serão utilizados no próximo passo. 
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A metodologia DEA é uma técnica não-paramétrica, que será utilizada para medir a 

eficiência técnica dos dois sistemas em estudo. Esta metodologia assume que nem todas as 

unidades são eficientes e permite criar um modelo de programação linear, a partir de um 

conjunto de inputs e outputs, de forma a obter um score de eficiência para cada observação. 

Esta metodologia determina a fronteira de eficiência da amostra e, consequentemente, as 

unidades mais eficientes (Ozcan, 2008). Como referido anteriormente, é a técnica mais 

comummente utilizada na medição e comparação da eficiência entre diferentes países ou 

instituições no sector da saúde (Hollingsworth, 1998). Também é a técnica que melhor se 

ajusta às especificidades produtivas do sector da saúde. (Pedraja-Chaparro et al., 2005). 

De seguida, serão ilustradas as diferentes opções que se podem tomar na 

construção de um modelo DEA. Na construção de um modelo DEA devem ser tidos em 

conta dois pontos base principais: o tipo de rendimentos à escala e o tipo de orientação que 

se deseja tomar na análise. Assim, quanto às propriedades de escala, pode-se escolher entre 

um modelo com rendimentos constantes à escala (Constant Returns to Scale - CRS) ou um 

com rendimentos variáveis à escala (Variable Returns to Scale - VRS) (Ozcan, 2008). 

O primeiro foi o primeiro modelo de DEA que surgiu na história e foi criado por 

Charnes, Cooper e Rhodes (1978). Já o segundo foi desenvolvido seis anos mais tarde por 

Banker, Charnes e Cooper (1984). Em relação ao segundo ponto base mencionado 

anteriormente, temos que a análise pode ser orientada para os inputs ou para os outputs 

(Figueiredo, 2010). 

De seguida, é apresentado na Figura 3 um resumo das opções e escolhas na 

construção de um modelo de DEA. Nos modelos com rendimentos constantes à escala 

assume-se que existe, entre os inputs e os outputs, uma taxa de substituição constante, isto é, 

que um aumento na quantidade de inputs causará um aumento, na mesma proporção, da 

quantidade de outputs. Se existirem economias de escala, ou seja, se um aumento na 

quantidade de inputs causar uma variação, mais ou menos do que proporcional, na 

quantidade de outputs, isto significa que estamos perante rendimentos variáveis à escala 

(Ozcan, 2008). 
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Figura 3. Construção de um modelo DEA (Fonte: Ozcan, 2008) 

 

Neste trabalho, escolheu-se o modelo com rendimentos constantes à escala (CRS), 

com orientação para os outputs, já que os inputs e os outputs escolhidos são proporcionais 

(Vincová, 2005). Um aumento dos inputs faz aumentar os outputs, aproximadamente na 

mesma proporção. 

O modelo terá uma orientação para os outputs, ou seja, para a maximização dos 

mesmos, de maneira a que serão determinadas as unidades produtivas que, mantendo 

constantes os seus níveis de utilização de inputs, conseguem a produção máxima possível de 

output - serviços de saúde (Ozcan, 2008). Visto que a quantidade de inputs no sector da 

saúde não é de fácil e flexível alteração e gestão, torna-se mais apropriado a determinação 

das DMUs mais eficientes, tendo em conta os inputs já disponíveis. 

Depois duma primeira fase em que se estabeleceram as variáveis, se compilaram 

todos os dados necessários e se determinaram tanto o modelo como a orientação a utilizar, 

recorreu-se ao software DEAP (versão 2.1.) para fazer a estimação da eficiência das 

diferentes DMUs (Coelli, 1996). Depois de inserir todos os dados no DEAP, foi viável 

determinar diferentes medidas de eficiência e dar resposta à primeira questão de 

investigação apresentada anteriormente (Q1). De seguida, apresentam-se as diferentes 

medidas de eficiência técnica (Coelli, 1996) que se obtiveram com o DEAP: 

 Eficiência técnica global, que é obtida pela fronteira assumindo rendimentos 

constantes à escala (CRS) e que concede valor 1 à DMU eficiente. Esta medida de 

eficiência pode ser decomposta em eficiência técnica pura e em eficiência de escala. 

 Eficiência técnica pura, que é obtida pela fronteira de eficiência quando se assume 

um modelo com rendimentos variáveis à escala (VRS). 

 Eficiência de escala, que resulta da relação entre a eficiência técnica global e a 

eficiência técnica pura (CRS/VRS), como se demonstra, de seguida, na equação (2). 
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑃𝑢𝑟𝑎
     (2) 

 

 Todas as medidas de eficiência referidas anteriormente assumem valores entre 0 

(que corresponde às unidades ineficientes) e 1 (que corresponde às unidades eficientes). 

Todos os dados utilizados para o cálculo do score de eficiência encontram-se no Anexo A. 

A metodologia DEA tem evoluído muito nos últimos anos e, no setor da saúde, é a 

técnica mais utilizada para a medição da eficiência (Hollingsworth, 2003). Com o passar dos 

anos, foram muitos os autores que começaram a complementar as suas análises DEA com 

outras metodologias, de forma a analisarem outros fatores exógenos (como, por exemplo, 

o ambiente ou o contexto). A isto chamaram de two-stage DEA, em que o first-stage DEA 

passa pela aplicação pura do DEA, a partir do qual se obtêm os scores de eficiência de cada 

unidade produtiva e o second-stage DEA passa por alguma técnica complementar. A técnica 

mais comummente aplicada é a estimação de um modelo de regressão, através do método 

dos mínimos quadrados e o índice de Malmquist caso se esteja a comparar e analisar mais 

do que um ano (Hollingsworth, 2003 e Yang, 2006). 

Neste trabalho, num segundo passo, irão se utilizar os scores de eficiência que se 

obtiveram nas estimações do DEA para a eficiência técnica global efetuadas no passo 

anterior para estimar o modelo de regressão econométrico, através do método OLS (e com 

a utilização do software Stata (versão 13.0). A estimação deste modelo permitirá responder 

à segunda questão de investigação (Q2). 

Para estimar este modelo econométrico, serão utilizadas duas variáveis: uma 

dependente e uma independente (do tipo dummy). Os dados relativos a estas variáveis que 

foram utilizados na estimação do modelo encontram-se no Anexo B. 

As variáveis utilizadas neste modelo são as seguintes: 

 SCORE. Variável dependente que diz respeito ao score de eficiência técnica global 

obtido para cada DMU, a partir do DEA. 

 PAÍS. Variável independente, do tipo dummy, que assume o valor de 0 quando a 

DMU é de Portugal e valor 1 quando a DMU é dos EUA. 

 

Formalizando o modelo referido anteriormente, temos que: 

𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑃𝐴Í𝑆𝑖 + 𝑢     (3) 
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Com o modelo apresentado pretende-se aferir se a eficiência do sistema de saúde 

nos EUA é mais elevada, ou não, que a do sistema de saúde português, através do 

coeficiente obtido para a variável dummy PAÍS. 

A utilização do método dos mínimos quadrados na estimação econométrica é 

suficiente, segundo Hoff (2007) e McDonald (2009). Estes autores concluíram que este 

método permite obter estimações consistentes, daí se justificar este método ser o mais 

utilizado, até porque, oferecendo resultados aceitáveis, acaba por ser um modelo de menor 

dificuldade. 

Também será utilizada uma segunda técnica complementar: o índice de Malmquist, 

visto que a análise efetuada recai sobre dois anos. Esta é uma técnica que nos permitirá 

aferir acerca da variação da produtividade total dos fatores, no período considerado. Esta 

variação pode ser decomposta em duas componentes: a variação da eficiência técnica e a 

variação tecnológica (que mede o progresso tecnológico). Os resultados obtidos pelo 

cálculo do índice de Malmquist devem ser interpretados da seguinte forma: se o valor for 

superior a 1, significa que existiu um aumento da produtividade total dos fatores, caso 

contrário que existiu uma diminuição da mesma. Caso o resultado assuma o valor 1, 

significa que não houve alterações na produtividade total dos fatores (Coelli, 1996). 

O software DEAP (versão 2.1) fornece-nos cinco índices: a variação da eficiência 

técnica global, a variação tecnológica, a variação da eficiência técnica pura, a variação da 

eficiência de escala e a variação da produtividade total dos fatores (Coelli, 1996). 
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Capítulo 4. Resultados e Discussão 

 

Com a aplicação do DEA e a estimação do modelo de regressão apresentados 

anteriormente, pretende-se cumprir os objetivos, referidos previamente, para este trabalho 

e responder às questões de investigação. 

Como já referido, no first-stage DEA aplicou-se a metodologia DEA, num modelo 

com rendimentos constantes à escala (CRS) e com orientação para os outputs a 58 DMUs, 

utilizando quatro variáveis input: o número de camas de hospital, por 1000 habitantes 

(CAMAS), despesa corrente em saúde, per capita (DCS), o número total de enfermeiros 

(ENF), o número total de médicos (MED) e a despesa corrente em saúde, per capita 

(DCS), e duas variáveis output: a esperança média de vida, à nascença (EMV) e a taxa de 

mortalidade infantil (TMI), logaritmizada de forma a se tornar num indicador positivo. Tal 

como já foi mencionado no capítulo anterior, o modelo utilizado tem como objetivo a 

maximização dos outputs, mantendo constantes os níveis de inputs utilizados e assume que 

um aumento da quantidade utilizada de inputs trará um aumento, sensivelmente na mesma 

ordem de grandeza, na quantidade de outputs (Vincová, 2005 e Ozcan, 2008).  Os resultados 

obtidos para os anos de 2007 e 2014 estão representados, de seguida, na Tabela 4: 

 

Tabela 4. Resultados do first-stage DEA 

 
  

Efic. Técn. 
Global 

Efic. Técn. 
Pura 

Eficiência de 
Escala 

2
0
0
7
 

Efic. Técn. 
Global 

Efic. Técn. 
Pura 

Eficiência de 
Escala 

2
0
1
4
 

1 

P
o

rtu
gal 

0,846 1 0,846 0,85 0,999 0,851 

2 0,816 1 0,816 0,857 1 0,857 

3 0,662 0,992 0,667 0,715 0,996 0,718 

4 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 0,981 1 0,982 

8 

EUA
 0,82 0,998 0,821 0,807 0,994 0,812 
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9 0,724 0,973 0,744 0,749 0,977 0,766 

10 0,678 0,99 0,685 0,721 0,991 0,728 

11 0,872 0,99 0,88 0,889 0,988 0,9 

12 0,868 0,978 0,887 0,89 0,985 0,903 

13 1 1 1 1 1 1 

14 0,703 0,985 0,714 0,767 0,988 0,776 

15 0,562 0,989 0,569 0,641 0,991 0,647 

16 0,558 0,964 0,579 0,6 0,968 0,62 

17 0,656 0,971 0,676 0,717 0,974 0,736 

18 0,652 0,958 0,681 0,683 0,957 0,714 

19 0,692 0,959 0,721 0,714 0,964 0,74 

20 0,609 0,957 0,636 0,619 0,959 0,645 

21 0,804 0,994 0,809 0,806 0,986 0,818 

22 0,599 0,984 0,608 0,624 0,976 0,639 

23 0,667 0,965 0,691 0,539 0,97 0,556 

24 0,61 0,998 0,611 0,676 0,998 0,677 

25 0,586 0,954 0,614 0,588 0,957 0,615 

26 0,705 0,976 0,722 0,617 0,982 0,628 

27 0,839 1 0,839 1 1 1 

28 0,915 1 0,915 0,983 1 0,983 

29 0,793 0,97 0,818 0,853 0,969 0,88 

30 0,638 0,973 0,655 0,675 0,978 0,69 

31 0,674 0,951 0,709 0,752 0,953 0,789 

32 0,796 0,969 0,821 0,872 0,975 0,894 

33 0,675 0,953 0,709 0,806 0,961 0,838 

34 0,653 0,943 0,693 0,731 0,953 0,768 

35 1 1 1 0,81 0,975 0,831 

36 1 1 1 0,437 0,947 0,462 

37 0,733 0,954 0,769 0,504 0,934 0,54 

38 0,539 0,926 0,582 0,585 0,933 0,627 

39 0,546 0,94 0,581 0,57 0,94 0,606 

40 0,815 0,932 0,874 0,593 0,932 0,636 

41 0,802 0,976 0,821 0,587 0,942 0,623 

42 0,565 0,94 0,601 0,595 0,941 0,632 

43 0,509 0,927 0,55 0,572 0,937 0,61 

44 0,593 0,932 0,637 0,628 0,94 0,668 

45 0,836 0,98 0,854 0,784 0,968 0,81 

46 0,892 0,987 0,904 0,904 0,984 0,919 

47 0,866 0,995 0,87 0,895 0,986 0,908 

48 0,925 0,993 0,932 0,97 0,981 0,989 

49 0,875 0,984 0,889 0,73 0,971 0,751 

50 1 1 1 0,934 0,968 0,965 

51 1 1 1 1 1 1 

52 1 1 1 1 1 1 

53 1 1 1 1 1 1 

54 1 1 1 1 1 1 

55 0,928 1 0,928 0,973 1 0,973 

56 0,908 1 0,908 0,998 1 0,998 

57 0,963 0,994 0,969 1 1 1 

58 1 1 1 1 1 1 

 

Os resultados das tabelas anteriores permitem-nos dar resposta à primeira questão 

de investigação (Q1). Assim, as DMUs (regiões) que apresentam um score de eficiência 

técnica global igual a um, ou seja, as mais eficientes em Portugal em 2007 e 2014 são a 4, 5 
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e 6 (Alentejo, Algarve e Região Autónoma dos Açores, respetivamente). Em 2007, também 

a DMU 7 (Região Autónoma da Madeira) se encontra entre as mais eficientes. Nos EUA, 

as DMUs (estados) eficientes nos dois anos considerados são 13, 51, 52, 53, 54 e 58 

(estados de Vermont, New Mexico, Utah, Wyoming, Alaska e Washington, 

respetivamente). As DMUs que têm um score igual a 1, apenas em 2007, são a 35, 36 e 50 

(Virginia, Washington D.C. e Nevada, respetivamente). As que obtiveram eficiência apenas 

em 2014 foram a 27 e a 57 (North Dakota e Oregon). 

A DMU que apresenta o menor score de eficiência é a DMU 43 em 2007, que 

corresponde ao estado do Louisiana e a DMU 36 em 2014, que corresponde ao distrito 

federal de Washington D.C., nos EUA. Era esperado que as unidades produtivas menos 

eficientes pertencessem aos EUA, visto que vários estudos que comparam os sistemas de 

saúde de países desenvolvidos, mostram que os EUA se encontram sempre muito mal 

classificado.  

Entre 2007 e 2014, houve uma variação positiva de 0,011 na média da eficiência 

técnica global das DMUs de Portugal e uma variação negativa de 0,005 na média das dos 

EUA. Assim, no geral da amostra, houve uma variação negativa não muito significativa de 

0,003 da eficiência técnica global. 

Como complemento à aplicação “pura” da metodologia DEA, efetuou-se uma 

regressão linear para estimar e averiguar se existe uma relação entre os dois países 

considerados e as suas respetivas eficiências. 

Tendo em conta os scores de eficiência técnica global obtidos no first-stage DEA e 

apresentados na Tabela 4, fez-se uma estimação de um modelo de regressão linear, através 

do método OLS, utilizando o software Stata (versão 13.0). Os resultados obtidos nesta 

estimação podem ser consultados, de seguida, nas Tabela 5 e 6 para os anos de 2007 e 

2014, respetivamente. 

Tabela 5. Resultados da estimação do modelo econométrico, para 2007 

Variável Coeficiente Desvio-Padrão t P > |t| Intervalo de Confiança, 95% 

_cons 0,9034286 0,0474532 19,04 0 0,8083684 0,9984887 

PAÍS -0,1261148 0,0523728 -2,41 0,019 -0,2310301 -0,0211996 

Testes Estatísticos 

F(1, 56) 5,8           

Prob > F 0,0194           

R-quadrado 0,0681           
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Tabela 6. Resultados da estimação do modelo econométrico, para 2014 

Variável Coeficiente Desvio-Padrão t P > |t| Intervalo de Confiança, 95% 

_cons 0,9147143 0,0394474 23,19 0 0,8356917 0,9937369 

PAÍS -0,1424006 0,0458065 -3,11 0,003 -0,234162 -0,0506391 

Testes Estatísticos 

F(1, 56) 9,66           

Prob > F 0,003           

R-quadrado 0,08           

De seguida, temos a formalização do modelo descrito em (3), com os dados das 

tabelas anteriores, para 2007 na equação (4) e para 2014 na equação (5). 

 

𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖 = 0,9034286 − 0,1261148𝑃𝐴Í𝑆𝑖 + 𝑢.    (4) 

𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖 = 0,9147143 − 0,1424006𝑃𝐴Í𝑆𝑖 + 𝑢     (5) 

 

Vale a pena referir que a presença de homoscedasticidade é garantida pelo uso do 

comando robust aquando da estimação do modelo no Stata, que nos permite concluir que os 

termos de perturbação aleatória têm variância constante, ou seja, os dados da regressão 

encontram-se mais concentrados à volta da reta de regressão do modelo. 

Além disso, podemos observar, na Tabela 5, que 6,81% (R2 = 0,0681) da variação 

da variável dependente da DMUi em relação à média da amostra pode ser explicada pelo 

modelo estimado, em 2007. E que, segundo a Tabela 6, 8,00% (R2 = 0,0800) no ano de 

2014. Também podemos observar que o modelo é globalmente significativo, para um nível 

de significância de 5%, em ambos os anos analisados, já que 0,0194 < 0,05 (para 2007) e 

0,003 < 0,05 (para 2014). 

Olhando para os resultados obtidos com a estimação do modelo anterior, 

demonstra-se que os estados dos EUA apresentam, em média, um valor para a eficiência 

técnica global 0,1261148 mais baixo do que as regiões portuguesas, mantendo-se tudo o 

resto constante, em 2007 e 0,1424006 em 2014. Isto significa que, em média, as DMUs dos 

EUA apresentam, aproximadamente, uma eficiência técnica global 12,61 pontos 

percentuais menor que as de Portugal, tudo o resto constante, em 2007. E uma eficiência 

técnica global 14,24 pontos percentuais menor, em média e aproximadamente, em 2014. 

Observa-se, então, um afastamento negativo dos EUA em relação a Portugal, entre 2007 e 

2014. 
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A variável independente PAÍS mostrou-se estaticamente significativa, para um nível 

de significância de 5%, já que p = 0,019 < 0,05 para 2007 e p = 0,003 < 0,05 para 2014. 

Isto significa que as regiões portuguesas podem ser consideradas mais eficientes que os 

estados dos EUA. Assim, consegue-se dar resposta à segunda questão de investigação (Q2). 

Para se perceber se a escolha de rendimentos constantes à escala no modelo foi a 

correcta, através da estimação do modelo econométrico estimado anteriormente, mas 

acrescentando como variáveis explicativas as mesmas variáveis que foram utilizadas no first-

stage DEA. Se estas variáveis se mostrarem não significativas, significa que a opção de 

rendimentos constantes à escala foi a correta. De seguida, são apresentados os resultados 

destas estimações nas Tabelas 7 e 8 para 2007 e 2014, respetivamente. 

 

Tabela 7. Resultados da estimação do modelo econométrico incluindo as variáveis input, para 2007 

Variável Coeficiente Desvio-Padrão t P > |t| Intervalo de Confiança, 95% 

_cons 1,073978 0,0851776 12,61 0 0,9030562 1,244899 

PAÍS -0,2070225 0,1367787 -1,51 0,136 -0,4814891 0,0674441 

CAMAS -0,0362196 0,0182545 -1,98 0,053 -0,0728499 0,0004107 

DCS 0,0000144 0,0000351 0,41 0,683 -0,000056 0,0000847 

ENF -1,92E-07 -9,90E-07 -0,19 0,847 -2,18E-06 -1,79E-06 

MED -9,25E-06 -5,38E-06 -1,72 0,092 -0,00002 -1,55E-06 

Testes Estatísticos 

Prob > F 0,0001           

R-quadrado 0,2461           

 

Tabela 8. Resultados da estimação do modelo econométrico incluindo as varáveis input, para 2014 

Variável Coeficiente Desvio-Padrão t P > |t| Intervalo de Confiança, 95% 

_cons 1,272923 0,1056166 12,05 0 1,060987 1,484858 

PAÍS -0,3114616 0,1285153 -2,42 0,019 -0,5693464 -0,0535768 

CAMAS -0,0796115 0,0282114 -2,82 0,051 -0,1362219 -0,0230011 

DCS 0,00001 0,0000199 0,5 0,618 -0,00003 0,00005 

ENF -3,80E-07 -7,82E-07 0,49 0,629 -1,19E-06 1,95E-06 

MED -9,47E-06 -4,90E-06 -1,93 0,059 -0,0000193 3,67E-07 

Testes Estatísticos 

Prob > F 0,0002           

R-quadrado 0,3313           

 

Através da análise de ambas as tabelas apresentadas anteriormente, conseguimos 

perceber que as variáveis input (CAMAS, DCS, ENF e MED) não são significativas, visto 
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que todas têm um p-value superior a 0,05. Assim, é possível aferir que a escolha do modelo 

com rendimentos constantes à escala foi a mais acertada. 

De seguida, na Tabela 9, encontram-se os resultados do índice do Malmquist. 

Observa-se que, em média, as variações com impacto são a variação tecnológica e a 

variação da produtividade total dos fatores sendo que, todas apresentam valores inferiores 

a 1, o que significa que entre 2007 e 2014, houve, em média, uma diminuição das 

eficiências consideradas e da produtividade. Os valores apresentados eram expectáveis já 

que, entre 2007 e 2014, tanto Portugal como os EUA passaram por períodos menos 

favoráveis no setor da saúde: Portugal devido à crise económica que se deu em 2008 e os 

EUA devido às mudanças que aconteceram com o Affordable Care Act. Também se observa 

que os estados apresentam, em média, variações mais negativas que as regiões portuguesas. 

 

Tabela 9. Índice de Malmquist 

  Variação 

DMU Efic. Técn. Global Tecnológica Efic. Técn. Pura Efic. Escala Prod. Total Fatores 

1 1.005 1.022 0.999 1.006 1.027 

2 1.050 1.047 1.000 1.050 1.099 

3 1.081 1.016 1.004 1.077 1.098 

4 1.000 1.012 1.000 1.000 1.012 

5 1.000 0.852 1.000 1.000 0.852 

6 1.000 0.838 1.000 1.000 0.838 

7 0.981 0.920 1.000 0.982 0.902 

8 0.985 0.971 0.996 0.989 0.957 

9 1.034 0.974 1.004 1.030 1.007 

10 1.063 0.991 1.001 1.063 1.054 

11 1.020 1.019 0.998 1.022 1.039 

12 1.026 1.023 1.008 1.018 1.049 

13 1.000 1.010 1.000 1.000 1.010 

14 1.090 0.971 1.003 1.087 1.059 

15 1.140 0.962 1.002 1.138 1.096 

16 1.075 0.963 1.004 1.071 1.035 

17 1.093 0.962 1.003 1.090 1.052 

18 1.048 0.965 0.999 1.049 1.010 

19 1.032 0.959 1.005 1.027 0.990 

20 1.016 0.961 1.003 1.014 0.977 

21 1.002 0.960 0.991 1.010 0.962 
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22 1.042 0.883 0.992 1.050 0.920 

23 0.808 0.904 1.005 0.804 0.730 

24 1.108 0.955 0.999 1.108 1.058 

25 1.003 0.969 1.002 1.001 0.972 

26 0.876 0.858 1.006 0.870 0.751 

27 1.192 0.822 1.000 1.192 0.980 

28 1.074 0.705 1.000 1.074 0.757 

29 1.075 1.011 0.999 1.076 1.087 

30 1.058 0.956 1.005 1.053 1.012 

31 1.116 0.967 1.002 1.114 1.080 

32 1.096 0.975 1.006 1.090 1.068 

33 1.194 0.967 1.009 1.183 1.154 

34 1.120 0.978 1.011 1.108 1.096 

35 0.810 0.911 0.975 0.831 0.737 

36 0.437 0.807 0.947 0.462 0.353 

37 0.688 0.913 0.980 0.702 0.628 

38 1.086 0.983 1.007 1.078 1.067 

39 1.044 0.964 1.000 1.044 1.006 

40 0.729 0.855 1.000 0.728 0.623 

41 0.732 0.981 0.964 0.758 0.717 

42 1.053 0.960 1.002 1.052 1.012 

43 1.123 0.983 1.012 1.110 1.104 

44 1.059 0.985 1.009 1.050 1.043 

45 0.938 0.952 0.988 0.949 0.892 

46 1.013 0.950 0.997 1.016 0.962 

47 1.034 0.952 0.990 1.044 0.985 

48 1.048 0.901 0.988 1.061 0.944 

49 0.834 0.857 0.987 0.845 0.715 

50 0.934 0.898 0.968 0.965 0.839 

51 1.000 0.910 1.000 1.000 0.910 

52 1.000 0.956 1.000 1.000 0.956 

53 1.000 0.702 1.000 1.000 0.702 

54 1.000 1.017 1.000 1.000 1.017 

55 1.048 0.980 1.000 1.048 1.027 

56 1.099 0.920 1.000 1.099 1.011 

57 1.038 0.996 1.006 1.032 1.034 

58 1.000 0.992 1.000 1.000 0.992 

MÉDIA 0,994 0,94 0,998 0,996 0,934 
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De um modo geral, percebe-se que ambos os países têm ineficiências e pontos a 

melhorar e que Portugal, nos anos considerados, foi mais eficiente que os EUA. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5. Conclusão 

 

A organização dos sistemas de saúde como a conhecemos hoje é algo recente na 

História da Humanidade. Desde o final do seculo XIX que os países desenvolvidos têm 

tentado implementar serviços de saúde com maior qualidade e que disponíveis para o 

maior número de pessoas, de forma produzir o máximo de bem-estar social possível. 

Assim, a maioria das nações optou por Serviços Nacionais de Saúde. Os EUA são um caso 

específico e invulgar, já que operam principalmente através do setor privado. 

A Organização Mundial de Saúde tem, cada vez mais, evidenciado a importância de 

os sistemas de saúde serem eficientes e que, só assim, conseguirão ser sustentáveis no 

longo prazo. Sendo os EUA um país que não é considerado muito eficiente devido aos 

seus custos elevados no setor de saúde e não havendo ainda uma comparação direta entre 

este e Portugal, este trabalho vem tentar retificar essa lacuna. Assim, nesta dissertação, 

estudou-se a eficiência técnica das diferentes regiões de Portugal e divisões dos EUA, 

através de um modelo orientado para os outputs com rendimentos constantes à escala de 

DEA (first-stage DEA) e através da estimação de um modelo econométrico (pelo método 

OLS) e através do índice de Malmquist (second-stage DEA). 

Depois de todos os dados terem sido recolhidos, tratados e analisados, foi possível 

que concluir que as regiões de Portugal são estatisticamente mais eficientes que os estados 

e distrito federal dos EUA. Isto mostra que o Serviço Nacional de Saúde implementado em 

Portugal constitui uma opção mais eficiente para um sistema de saúde que o sistema de 

saúde dos EUA. 

Apesar desta dissertação abordar uma comparação direta da eficiência do sistema 

de saúde norte-americano com o português que, até agora, ainda não existia, é relevante 
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continuar a aumentar mais trabalhos que tratem este tema. Para se compreender se 

realmente o sistema de saúde norte-americano é menos eficiente que os serviços nacionais 

de saúde, é importante desenvolver outros estudos que incluam mais e diferentes variáveis 

input e output, já que existem muitos outros fatores que poderão afetar os sistemas de saúde 

de uma forma diferente. Por exemplo, visto que os EUA têm grandes custos com o tipo de 

tratamentos pelos quais optam (como ressonâncias magnéticas, por exemplo) e com 

investigação e desenvolvimento, seria interessante utilizar estudar o efeito destas variáveis 

na eficiência. Também seria vantajoso um estudo longitudinal mais profundo que 

permitisse perceber em que alturas houve um decréscimo ou acréscimo da eficiência e as 

razões por detrás dessas variações. 

Conclui-se que é necessário aumentar a eficiência dos sistemas de saúde, de forma a 

não diminuir o bem-estar social da população a longo prazo. Assim, esta dissertação serviu 

para demonstrar que o sistema de saúde norte-americano necessita de trabalhar mais para 

aumentar a sua eficiência e que a tomada de medidas mais socialistas poderá ser vantajosa 

para tal. 
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Anexos 
 

Anexo A 
 

Nas tabelas 10 e 11, encontram-se os dados das variáveis input e output utilizados para o 

cálculo do score de eficiência no first-stage DEA para o ano de 2007 e 2014, respetivamente. 

 

Tabela 10. Dados das variáveis input e ouput, para 2007 

  DMUs EMV TMI CAMAS DCS ENF MED 

1 Norte 78,8 5,7 2,9 1408,9 17877 12336 

2 Centro 78,9 5,9 3,4 1510,2 11887 7280 

3 Lisboa 78,5 5,7 4,2 1799,1 15908 14529 

4 Alentejo 78,1 5,6 2,2 1184,3 3155 1464 

5 Algarve 78,0 5,5 2,2 1149,5 1853 1235 

6 Açores 75,4 5,7 6 2000,4 1578 475 

7 Madeira 74,9 5,3 6,4 1789,7 1821 585 

8 Connecticut 80,4 5,0 2,1 5686,3 34690 2080 

9 Maine 78,7 5,1 2,7 5631,5 13850 1250 

10 Massachusetts 80,0 5,3 2,6 6302,8 78280 8440 

11 New Hampshire 79,6 5,2 2,2 5249,2 12730 1540 

12 Rhode Island 79,3 4,9 2,3 5655,6 10600 1150 

13 Vermont 79,6 5,1 2,2 5322,9 5660 430 

14 New Jersey 79,6 5,3 2,5 5179,1 78510 9280 

15 New York 80,0 5,2 3,2 5743,9 166990 37140 

16 Pennsylvania 78,1 4,9 3,2 5287,1 126370 9890 

17 Illinois 78,6 5,0 2,7 4709,2 104130 9590 

18 Indiana 77,6 4,9 2,7 4581,5 54770 3430 

19 Michigan 77,8 4,8 2,5 4563,3 84480 10770 

20 Ohio 77,5 4,9 2,9 4859,5 114920 9240 

21 Wisconsin 79,3 6,4 2,5 5010,6 50690 4150 

22 Iowa 79,6 5,2 3,5 4701,9 29550 1500 
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23 Kansas 78,3 4,8 3,6 4634,8 24070 1130 

24 Minnesota 80,8 5,2 3 5135,4 52690 4650 

25 Missouri 77,3 4,9 3,1 4613,6 56290 4100 

26 Nebraska 79,1 5,0 4,2 4861,7 17870 880 

27 North Dakota 80,1 4,9 5,5 5114,9 7000 350 

28 South Dakota 79,5 6,3 5,3 4800,4 9670 300 

29 Delaware 78,2 4,9 2,6 5637,4 8420 1090 

30 Florida 78,9 4,9 2,8 4804,8 148180 14750 

31 Georgia 76,7 4,8 2,7 3888,4 62230 4830 

32 Maryland 78,1 4,8 2,1 5039,8 48840 8430 

33 North Carolina 77,2 4,8 2,6 4388,2 80090 6630 

34 South Carolina 76,3 4,8 2,7 4297 35040 2470 

35 Virginia 78,4 7,7 2,2 4214,5 57740 5700 

36 Washington D.C. 74,9 12,9 5,8 6977 8110 1210 

37 West Virginia 75,3 7,3 4,1 5170,4 16970 1390 

38 Alabama 75,0 4,6 3,4 4325,4 42180 3030 

39 Kentucky 76,0 5,0 3,4 4524,6 39120 2460 

40 Mississippi 74,5 4,6 4,4 4505,7 25350 500 

41 Tennessee 76,0 8,3 3,5 4537,8 54960 4930 

42 Arkansas 75,9 4,9 3,4 4207,2 21920 2120 

43 Louisiana 75,1 4,7 3,6 4591 39090 2850 

44 Oklahoma 75,4 4,8 3 4402 25700 3290 

45 Texas 77,9 6,3 2,4 4009,5 157870 11810 

46 Arizona 78,9 5,0 1,9 3947,5 34580 3230 

47 Colorado 79,8 5,1 2 4029,2 36850 3470 

48 Idaho 79,1 5,0 2,2 3873,8 9600 790 

49 Montana 78,4 5,1 4,2 4438,5 7160 510 

50 Nevada 77,4 5,1 2 3962,1 14670 580 

51 New Mexico 77,9 5,1 1,9 4065,7 11400 600 

52 Utah 79,4 5,0 1,7 3501,6 16670 1620 

53 Wyoming 77,6 7,4 4 4775,6 4250 220 

54 Alaska 77,9 5,0 2,3 5819 5150 340 

55 California 80,1 5,3 1,9 4214,5 233200 19490 

56 Hawaii 81,1 5,0 2,3 4449,5 9620 800 

57 Oregon 79,0 5,2 1,8 4364,1 29700 3340 

58 Washington 79,5 4,9 1,7 4471,4 49910 3310 

 

Tabela 11. Dados das variáveis input e ouput, para 2014 

  DMUs EMV TMI CAMAS DCS ENF MED 

1 Norte 80,7 5,9 3 1412,8 22895 15617 
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2 Centro 80,8 6,0 3 1401,7 14363 9299 

3 Lisboa 80,5 5,8 3,9 1673,6 18424 16860 

4 Alentejo 80,0 6,0 2,1 1189,9 4156 1884 

5 Algarve 80,4 5,8 2,6 1308,5 2472 1560 

6 Açores 77,2 5,7 6 1882,1 1953 678 

7 Madeira 77,8 5,4 7 1826,1 2077 841 

8 Connecticut 80,8 5,2 2,2 7421,2 33780 3980 

9 Maine 79,2 5,3 2,5 7174,3 14460 2200 

10 Massachusetts 80,5 5,2 2,4 7948,1 79910 9900 

11 New Hampshire 80,3 5,2 2,1 7217,9 12390 1810 

12 Rhode Island 79,9 5,3 2,1 7189,3 11800 2500 

13 Vermont 80,5 5,2 1,9 7670,3 6540 360 

14 New Jersey 80,3 5,2 2,3 6668,4 76790 13450 

15 New York 80,5 5,2 2,8 7360,2 169560 40180 

16 Pennsylvania 78,5 5,3 3 6968,8 128750 15000 

17 Illinois 79,0 5,3 2,5 6219 111600 15590 

18 Indiana 77,6 5,3 2,6 6247,7 59610 8440 

19 Michigan 78,2 5,3 2,5 6063,2 90340 11520 

20 Ohio 77,8 5,3 2,9 6557,8 126880 16080 

21 Wisconsin 80,0 5,3 2,2 6550,2 57270 4120 

22 Iowa 79,3 5,2 3,1 6172,4 31860 2220 

23 Kansas 78,7 5,3 3,5 5759,1 26380 3570 

24 Minnesota 81,1 5,2 2,7 6677,5 56000 3930 

25 Missouri 77,5 5,3 3,1 6102,4 67250 3590 

26 Nebraska 79,8 5,2 3,6 6332 20040 1780 

27 North Dakota 79,5 5,3 4,3 7415,1 7680 260 

28 South Dakota 79,5 5,3 4,8 6724,1 11620 330 

29 Delaware 78,4 5,3 2,2 7718,5 10090 1340 

30 Florida 79,4 5,3 2,7 6079 163950 13580 

31 Georgia 77,2 5,3 2,4 4958,2 68010 11900 

32 Maryland 78,8 5,3 2 6475 47790 11060 

33 North Carolina 77,8 5,3 2,2 5467,8 89070 10210 

34 South Carolina 77,0 5,3 2,5 5503,2 41270 2160 

35 Virginia 79,0 5,3 2,2 5687,6 62700 6880 

36 Washington D.C. 76,5 5,3 5,4 8990,6 11030 2160 

37 West Virginia 75,4 5,3 3,7 7122,3 19120 2630 

38 Alabama 75,4 5,3 3,1 5480,6 43680 4250 

39 Kentucky 76,0 5,3 3,2 6024,8 43740 3460 

40 Mississippi 75,0 5,4 4,2 5755,4 28070 1760 

41 Tennessee 76,3 5,3 3,1 5549,1 55560 5930 
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42 Arkansas 76,0 5,3 3,1 5576,2 22780 2620 

43 Louisiana 75,7 5,3 3,2 5882,6 40460 2910 

44 Oklahoma 75,9 5,3 2,9 5741,1 26390 2970 

45 Texas 78,5 5,3 2,3 5267,6 190170 17190 

46 Arizona 79,6 5,3 2 4856,6 47020 4150 

47 Colorado 80,0 5,2 2 5121,6 44370 2440 

48 Idaho 79,5 5,2 2 5214,2 11890 1030 

49 Montana 78,5 5,3 3,6 6188,2 9500 1120 

50 Nevada 78,1 5,3 2 5053,8 18430 1310 

51 New Mexico 78,4 5,3 1,8 5430,2 14930 1580 

52 Utah 80,2 5,2 1,8 4502,8 19550 1600 

53 Wyoming 78,3 5,3 3,1 6262,7 4850 340 

54 Alaska 78,3 5,2 2,2 8328,2 5780 280 

55 California 80,8 5,2 1,8 5682,4 253310 22660 

56 Hawaii 81,3 5,2 2 5494,2 10650 900 

57 Oregon 79,5 5,2 1,7 6055 31050 5520 

58 Washington 79,9 5,2 1,7 5956,3 51600 4580 

 

Anexo B 
 

Nas Tabelas 12 e 13, apresentam-se os dados das variáveis dependente (SCOREi) e 

independente (PAÍS) utilizados na estimação do modelo econométrico no second-stage DEA 

para os anos de 2007 e 2014, respetivamente. 

 

Tabela 12. Dados das variáveis SCOREi e PAÍS, para o ano de 2007 

DMU SCORE PAÍS 

1 0,846 0 

2 0,816 0 

3 0,662 0 

4 1 0 

5 1 0 

6 1 0 

7 1 0 

8 0,82 1 

9 0,724 1 

10 0,678 1 

11 0,872 1 

12 0,868 1 

13 1 1 
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14 0,703 1 

15 0,562 1 

16 0,558 1 

17 0,656 1 

18 0,652 1 

19 0,692 1 

20 0,609 1 

21 0,804 1 

22 0,599 1 

23 0,667 1 

24 0,61 1 

25 0,586 1 

26 0,705 1 

27 0,839 1 

28 0,915 1 

29 0,793 1 

30 0,638 1 

31 0,674 1 

32 0,796 1 

33 0,675 1 

34 0,653 1 

35 1 1 

36 1 1 

37 0,733 1 

38 0,539 1 

39 0,546 1 

40 0,815 1 

41 0,802 1 

42 0,565 1 

43 0,509 1 

44 0,593 1 

45 0,836 1 

46 0,892 1 

47 0,866 1 

48 0,925 1 

49 0,875 1 

50 1 1 

51 1 1 

52 1 1 

53 1 1 
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54 1 1 

55 0,928 1 

56 0,908 1 

57 0,963 1 

58 1 1 

 

Tabela 13. Dados das variáveis SCOREi e PAÍS, para o ano de 2014 

DMU SCORE PAÍS 

1 0,85 0 

2 0,857 0 

3 0,715 0 

4 1 0 

5 1 0 

6 1 0 

7 0,981 0 

8 0,807 1 

9 0,749 1 

10 0,721 1 

11 0,889 1 

12 0,89 1 

13 1 1 

14 0,767 1 

15 0,641 1 

16 0,6 1 

17 0,717 1 

18 0,683 1 

19 0,714 1 

20 0,619 1 

21 0,806 1 

22 0,624 1 

23 0,539 1 

24 0,676 1 

25 0,588 1 

26 0,617 1 

27 1 1 

28 0,983 1 

29 0,853 1 

30 0,675 1 

31 0,752 1 

32 0,872 1 
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33 0,806 1 

34 0,731 1 

35 0,81 1 

36 0,437 1 

37 0,504 1 

38 0,585 1 

39 0,57 1 

40 0,593 1 

41 0,587 1 

42 0,595 1 

43 0,572 1 

44 0,628 1 

45 0,784 1 

46 0,904 1 

47 0,895 1 

48 0,97 1 

49 0,73 1 

50 0,934 1 

51 1 1 

52 1 1 

53 1 1 

54 1 1 

55 0,973 1 

56 0,998 1 

57 1 1 

58 1 1 

 


