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RESUMO: As PPP Parcerias Público-Privadas, pouquíssimo conhecidas no Brasil vem sendo 
nas últimas décadas empregadas, em Portugal, com a intenção de conservar os investimentos 
e satisfazer as metas orçamentárias, evitando que o endividamento público comprometa a 
função do Estado, o avanço destas ao longo das últimas décadas, em Portugal, foi a motivação 
para a elaboração deste trabalho. Partindo desta premissa, constatamos que o setor da saúde 
foi pioneiro no estabelecimento de (PPP) em Portugal, promovendo inovação de partilha do 
risco, experiências de gestão, prestação de cuidados de saúde, bem como a participação do 
setor privado desde a concessão, até a exploração de unidades hospitalares do Serviço 
Nacional de Saúde Português, parecendo evidente que as PPP são um instrumento de gestão 
pública bem sucedido. Uma população saudável, é fundamental para o desenvolvimento de 
qualquer nação. No Brasil a saúde é um direito fundamental basilado na CFRB/88 e, portanto, 
vem a necessidade de exemplos como os de Portugal para ajustes no cenário brasileiro e que 
se tenha de forma eficaz a obtenção de direitos fundamentais por força das PPPs. Entretanto a 
concessão à iniciativa privada de serviços públicos gratuitos, como os da saúde, foi uma das 
inovações promovidas pela Lei 11.079/04, que oportunizou a delegação dos serviços a partir 
da possibilidade do Poder Público realizar pagamentos pelos serviços prestados ocupando a 
posição de usuária indireta dos serviços. É claro que alguns obstáculos ainda precisam ser 
superados, mas em face da importância de se promover medidas verdadeiramente corajosas e 
eficientes para a resolução do problema de saúde pública no Brasil estes devem ser vencidos. 
Na verdade, as PPPs devem ser encorajadas, pois projetos nesta área são desestimulantes a 
outros setores da economia mais maduros, onde os riscos são mais conhecidos e o retorno 
mais garantido. Porém o mercado começa a enxergar para saúde com foco na prestação dos 
serviços (e não puramente na construção de obras) e estude o setor a fim de buscar melhoria 
da eficiência na prestação dos serviços, a custos baixos, com redução de despesas, 
concomitantemente, o aumento na qualidade e atendimento consequentemente reduzindo 
indicadores de enfermidades e mortalidade. No Brasil, especificamente no Estado do Rio de 
Janeiro existe a implementação da parceria público-privada (PPP) para a prestação de serviços 
de diagnóstico por imagem. Trata-se do segundo projeto de PPP com tal objeto no Brasil. A 
Bahia foi a pioneira na gestão e na operação de serviços de apoio ao diagnóstico por imagem 
em unidades da rede estadual de saúde. Contudo a título de redução de gastos públicos e 
melhorias nos serviços públicos é importante o compartilhamento dessas experiências 
Lusitanas, afim de uma efetiva aplicação no cenário Brasileiro.    
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