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I. INTRODUÇÃO 

Ao contrário do que sugere a terminologia “Modelo Social Europeu”, na Europa não existe um modelo social único, mas sim uma variedade de regimes distintos (Giddens, 2005). Os Regimes de Estado Social variam 

com as características e o passado de cada país (Blekesaune & Quadagno, 2003), assim, na Europa podem ser observados 5 Regimes: Nórdico (Finlândia, Dinamarca, Suécia, Países Baixos e Noruega); Anglo-

Saxónico (Irlanda e Reino Unido); Continental (Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Luxemburgo, Islândia e Suíça); Mediterrânico (Grécia, Itália, Portugal e Espanha) e Novos Estados-Membros (Bulgária, Croácia, Chi-

pre, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Roménia, Eslováquia e Eslovénia) (Marques da Costa et al., 2015; Nadin e Stead, 2008; Sapir, 2006). Cada Regime mostra um padrão de rela-

ções característico com a economia e sociedade, e consequentemente, com os serviços de interesse geral, neste caso particular com os serviços de saúde (Marques da Costa et al., 2015; Sapir, 2006). O Estado Social 

é um fator relevante para a saúde, já que, por meio da saúde pública e dos serviços prestados, medeia as desigualdades na saúde das populações (Lundberg et al., 2016; Pförtner et al., 2019; Thomson et al., 2016). Is-

to torna-o um determinante de saúde, pois reflete e impacta o sistema político, concebe e supervisiona a política de alocação e distribuição de recursos, interagindo outros determinantes de saúde e influenciando as de-

sigualdades em saúde (Bambra, 2011; Beckfield et al., 2015; Muntaner et al., 2011, 2017). Uma forma de avaliar a relação entre o Estado Social e a saúde passa por estudar das despesas das administrações públicas 

(Kangas, 2010). De facto, as despesas com saúde estão diretamente relacionadas com as melhorias nos indicadores de saúde, gastos mais elevados correspondem a incrementos nos indicadores de saúde (Bokhari et 

al., 2007; Farag et al., 2013; Vallejo-Torres et al., 2018). Gallet e Doucouliagos (2017) chamam à atenção para outras dimensões, mas reiteram que as despesas em saúde são potenciadoras da melhoria da saúde da 

população. Todavia, deve destacar-se que o aumento das despesas com saúde está relacionado com o envelhecimento da população, ainda mais do que com os indicadores económicos (Lopreite & Mauro, 2017). 
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III. ANÁLISE E DISCUSSÃO  

IV. CONCLUSÃO REFERÊNCIAS 

• Os Regimes de Estado Social são um diferenciador na oferta de SIG. 

• PIB e ruralidade são fatores preponderantes nas disparidades regionais em saúde. 

• Os maiores obstáculos à equidade em saúde são o rendimento (consumo) e as 

economias de escala (produção) 

• Estados Sociais fortes diminuem os impactos negativos da perifericidade e das re-

giões menos desenvolvidas.  

Figura 1 - Tipologias de perifericidade utilizadas 

(Dijkstra & Poelman, 2014). 

Indicadores utilizados A análise desenvolvida neste trabalho é baseada na apreciação dos Regimes de Estado Social, relacionando as despesas das 

administrações públicas (a dois níveis, o nacional e o local) com a existência de serviços de saúde nas regiões, tendo ainda em 

conta a caracterização das regiões quanto à sua tipologia (urbana, intermédia ou rural). Para tal, foi analisada o período compre-

endido entre 2006 e 2016, focando nos anos de 2006, 2012 e 2016, ou seja, um contexto de pré-crise, crise e pós-crise. A análise 

desenrola-se a dois níveis territoriais: NUTS 0, onde é investigado o Estado Social por meio das despesas das administrações 

públicas (geral /saúde) e o nível no qual são executadas; e NUTS 2, escala na qual são avaliadas as disparidades regionais na  

saúde no território europeu. 

Este trabalho for realizado utilizando apenas indicadores estatísticos disponíveis ao público, o que permite replicá-lo para outros 

anos e outras regiões, além de que torna a sua discussão e comparação mais transparente. Assim, foram utilizadas as seguintes 

bases de dados online: Eurostat, Espon Database Portal e CE. No entanto, devido à falta de dados em alguns indicadores, foi ne-

cessário recorrer aos institutos nacionais de estatística dos países em causa. 

O contexto socioeconómico sofreu grandes mudanças entre 2006 e 2016, sendo a situação mais extrema a crise da dívida pública. De forma geral, houve uma queda do PIB e aumento da dívida pública de 2006 a 2012 

e o reverso de 2012 a 2016. Em termos de Regimes de Estado Social, não houve um que se destacasse claramente pela positiva; não obstante, um destes destacou-se ela negativa, mormente, o Regime Mediterrânico. 

Tendo em conta o período estudado (2006 a 2016), este Regime apresentou uma forte tendência negativa, tendo sido nos Estados que o integram que a crise deixou mais metástases. 

Confirma-se que o aumento das despesas, principalmente as relacionadas à saúde está correlacionado com o envelhecimento da população, reiterando o afirmado por Lopreite & Mauro (2017). O quadro 1 apresenta os 

coeficientes de correlação entre as despesas das administrações públicas o a população idosa, é percetível a existência de um aumento na intensidade das correlações, sendo isto coincidente com uma realidade profun-

damente conotada com o envelhecimento populacional (em toda a Europa). A correlação entre despesas com saúde das administrações locais e a população idosa, salientando a importante relação entre estes fatores. 

Mesmo quando é observada a despesa total das administrações públicas, é registado um coeficiente de correlação com alguma expressão. Isto sugere que, não apenas na saúde, mas em geral, o envelhecimento da po-

pulação realmente acarreta incrementos cada vez maiores nas despesas dos Estado. Os achados explicam, por exemplo, a realidade dos Estados do Sul da Europa, nestes países uma população mais velha (que inclu-

sive pode contribuir para um PIB per capita mais reduzido) traz um aumento das necessidades de serviços e cuidados, enquanto os níveis de endividamento são preocupantes, resultando numa necessidade de provisão 

de serviços que deve ser suprida mesmo em regiões mais despovoadas (normalmente as mais envelhecidas). Embora a justificação do investimento público nestas regiões seja cada vez mais um obstáculo (Perucca et 

al., 2019). 

Popula-
ção idosa 
(% total) 

Despesa das administrações públicas 

Geral Local 

Total Saúde Total Saúde 

% GDP Capita % GDP Capita % GDP Capita % GDP Capita 

2006 .249 -.063 .072 -.106 .097 -0.58 .302
*
 .208 

2012 .220 -.162 .080 -.173 .187 .041 .352
*
 .252 

2016 .317
*
 -.304 .136 -.308 .217 .004 .356

*
 .256 

**
Correlação significativa ao nível 0,01 (bilateral). 

*
 Correlação significativa ao nível 0,05 (bilateral). 

Quadro 1 - Coeficiente de correlação entre as despesas das administrações públicas e percentagem de população idosa. 

Figura 2 - Despesa das administrações públicas em saúde, por Regime 

de Estado Social, em 2016. 

Figura 3 - Despesa das administrações públicas locais em saúde, por 

Regime de Estado Social, em 2016. 

Figura 4 - Médicos por 100.000 habitantes, em 2016. 

Todos os Regimes registraram um aumento nas despesas em per-

centagem do PIB de 2006 para 2012 e uma regressão no período 

de 2012 a 2016. É importante notar que, com exceção do Regime 

Anglo-Saxónico e dos Novos Estados-Membros, todos os outros 

regimes mantiveram níveis de despesas superiores ao ano inicial 

(variação entre 5,6% a 7,9%). São os Regimes cujos países, em 

geral, possuem uma população mais velha que apresentam um au-

mento da despesa, conforme sugerido acima. Quanto a valores per 

capita, muito devido à retração económica o Regime Mediterrânico 

assistiu a uma diminuição, enquanto, na situação inversa, o Regi-

me dos Novos Estados Membros aumentou. 

Nas despesas das administrações locais existem dois grupos dis-

tintos, o Regime Nórdico, e os restantes, com uma grande diferen-

ça entre estes. Esta dicotomia reflete uma maior responsabilidade 

pela alocação do orçamento no nível mais próximo dos cidadãos 

no Regime Nórdico, bem como uma maior dependência das admi-

nistrações locais para a prestação de serviços. Outra característica 

distintiva a esta escala são os registos para o ano de crise, onde 

apenas nos Regimes Nórdico e Continental se deu um incremento 

em praticamente todos os Estados que os integram, sendo que nos 

restantes houve uma queda, o que revela a diminuição da impor-

tância destas despesas. 

Apesar da existência de grandes disparidades em saúde no territó-

rio europeu, e como o exemplo da figura 4 demonstra, os Regimes 

de Estado Social, através das suas políticas e despesas, conse-

guem suprimir importantes fatores geradores de iniquidade. Consti-

tuindo-se como um elemento facilitador da provisão de serviços de 

interesse geral, sobretudo dos mais próximos ao Estado social, co-

mo é o caso da saúde. Sendo o seu papel na redução do impacto 

da perifericidade o mais notório. Todavia, fatores como o rendimen-

to continuam a ser difíceis de ultrapassar. 


