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Desafios 

• metodológicos vs. de temas 

• mundo académico vs. mundo das políticas de 
saúde 
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Temas que têm sido mais tratados 

• Equidade em saúde, em cuidados de saúde e 
no financiamento dos cuidados de saúde 

• Seguro de saúde (privado nos Estados Unidos, 
Holanda, e Suiça; serviço nacional de saúde 
noutros países) 

• Comportamentos de risco e prevenção 

• Inovação: como pagar e como orientar 

• Concorrência na prestação de cuidados de 
saúde 
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• 10 Tópicos mais populares nas duas principais 
revistas de economia da saúde 
– Seguro de saúde (preocupação com EUA) 

– Saúde / saúde infantil 

– Obesidade 

– Desigualdades/ iniquidades / equidade 

– QALY / custo – efectividade / avaliação económica 

– Saúde mental 

– Alcool  

– Medicamentos 

– Prevenção 

– Qualidade 
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Uma lista (pessoal) de temas 

• 1. Questões sobre mercados de prestação de 
cuidados de saúde – concorrência e equilíbrio 

• Concorrência apresentada juntamente com 
liberdade de escolha – popular como opção 
política 

• Sabemos o que esperar desta liberdade de 
escolha e desta concorrência? de que 
dependem os resultados? 
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• Concorrência em quê?  
– preço?  

– qualidade? 

– outras dimensões? 

• Concorrência em que condições de 
informação de quem decide? 

• Que tipo de equilíbrio? (de mercado, de quasi-
mercado, administrativo nalgumas dimensões) 
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• Porque é relevante? 

– introdução de concorrência em vários sistemas de 
saúde 

– a análise económica tende a enfatizar mecanismos 
descentralizados para determinar a utilização de 
recursos 

– politicamente fala-se em liberdade de escolha, sendo 
que para o efeito é necessário haver alternativas, 
alternativas significa concorrência se houver escolhas 
sobre aspectos influenciam as decisões dos doentes 
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• Tomemos um exemplo: a concorrência entre 
prestadores de saúde aumenta ou diminui a 
qualidade dos cuidados de saúde? 

• 1º Elemento determinante: os preços dos 
cuidados de saúde são flexíveis ou não? 

• 2º Elemento determinante: é a qualidade 
observável por quem decide? 
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• Se houver preços fixos (regulados): se mais 
concorrência aumenta a sensibilidade da 
procura e se há custos unitários (marginais) de 
tratamento decrescentes na qualidade, então 
mais concorrência trará maior qualidade 

• Se os preços forem livres, mais concorrência 
poderá trazer menor qualidade, pois o 
investimento em qualidade terá menor 
retorno por mais concorrência reduzir os 
preços (mesmo que os custos de tratamento 
não sejam crescentes na qualidade) 
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• Será que a existência de concorrência uma 
forma de conseguir satisfazer melhor 
preferências heterogéneas dos doentes? 
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Uma lista pessoal de temas 

• 2. Economia política e instituições no sector da 
saúde 

• Tendemos a ignorar o papel e os incentivos das 
instituições presentes no sistema de saúde 

• O que conhecemos da procura e oferta de 
regulação (de diferentes tipos) na área da saúde? 

• Como é que as instituições decidem e 
influenciam as decisões de outros? 
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Exemplo 
• Antes da “explosão” da avaliação económica e 

das respectivas instituições (Infarmed em 
Portugal, NICE em Inglaterra, etc) => introdução 
de novos produtos implicava “convencer” um 
agente – os médicos 

• Com requisitos de avaliação económica – há mais 
um agente relevante – a entidade que faz a 
avaliação para introdução na utilização – como é 
que as decisões mudam? em que medida essas 
decisões refletem os valores sociais? que 
incentivos há para que sejam tomadas as 
decisões certas? 
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• Que desenho institucional? 

• que incentivos inesperados (ou mesmo 
perversos) podem surgir? 

• Exemplo da chamada “partilha de risco” 

• Problema da introdução de inovação a altos 
preços como um problema de design de 
instituições de regulação 
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• Mas também o desenho de novas organizações: 

– uma das ideias mais frequentes: cuidados centrados 
no cidadão – doente que passa de cliente passivo a 
parceiro no processo de decisão sobre a terapêutica e 
(co-)gestor da condição clínica 

– qual a forma de organização do sistema de saúde que 
mais favorece?  

– que problemas de assimetrias de informação e 
incentivos existem?  

– como estruturar pagamentos neste contexto? 
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• daqui resulta um tema: fundamentos 
económicos de novos modelos de organização 
da prestação de cuidados de saúde 

• Surge na literatura com o título de “inovação 
disruptiva” 

01/04/2016 16 



• 3. Conceitos e instrumentos para a análise 
macroeconómica do sector da saúde 

• Qual o significado de “sustentabilidade” para 
um economista? 

– manter despesa sob controle? (o que significa?) 

– podemos manter o crescimento da despesa em 
cuidados de saúde? (que opções estão 
presentes?) 
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• Qual o contexto conceptual da discussão? 

• que critérios se podem definir e que hipóteses 
lhes estão subjacentes? 

• ligação às análises e conceitos de finanças 
públicas 

• como medir? 
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• 4. Equilíbrio entre teoria e trabalho empírico 

• tendência de fazer sobretudo trabalho 
empírico, mas então é apenas estatística se 
não houver quadro conceptual de 
interpretação 
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• 5. Que sistemas de saúde serão possíveis / 
desejáveis? 

• Visão? 

• Mudanças no curto, médio e longo prazo? 

• (exemplo: relatório Gulbenkian) 
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Horizonte temporal 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

Motor da 
mudança 

Profissionais de 
saúde 

Infecção 
hospitalar; reforço 
do papel dos 
enfermeiros; 

Melhoria contínua 
na qualidade; 
colaboração do SNS 
na investigação; 
educação dos 
professionais 

Novos modelos 
de cuidados de 
saúde 

Parceria com os 
cidadãos 

Informação 
pessoal de saúde; 
Representação 

Baixar ritmo de 
crescimento da 
diabetes; redes 
informais 

Transversalidade 
na intervenção 
pública 

Acesso a 
informação; 
Conselho 
Nacional de 
Saúde 

Literacia em saúde; 
municipios; funções 
de saúde pública 

Saúde das 
crianças e jovens 

Contexto 
institucional 

Nova visão;  
“Accountability” e 
redução de 
custos; Fundos de 
transição; 
sustentabilidade 
financeira;  

Evidência do SNS; 
Concordata público - 
privado 
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Desafios nas políticas de saúde 
sentidos pelos decisores  

– inovação e despesas de saúde – regulação, 
entrada, conceitos 

– novos modelos de organização de cuidados de 
saúde – o que vai ser preciso? como? “economia 
do envelhecimento”, “economia dos 
comportamentos saudáveis” 

– Avaliação dos sistemas de saúde – desigualdades 
e impactos de longo prazo 

– Expectativas dos cidadãos 

01/04/2016 22 



Desafios empíricos 

• Ter os dados “certos” para cada problema 

• “Navegar” entre muitas fontes de dados e 
muitos dados (“big data”) 

• Cruzamento de bases de dados 

• Dados de rotina versus dados recolhidos com 
um motivo específico 

 

 

01/04/2016 23 



Considerações finais 

• Desafios 

– encontrar novos modelos organizacionais de 
prestação de cuidados 

– encontrar balanço certo para determinar preços 
de inovação, incluindo redefinição da forma de 
intervenção regulatório 

– lidar com mais dados e formas de os analisar 

– evoluir o sistema de saúde 
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Considerações finais 

• Tendências 

– determinantes da saúde e aspectos de 
desigualdades em saúde / cuidados de saúde / 
acesso 

– utilização crescentes de dados longitudinais e 
métodos de determinação de causalidade 
(variáveis instrumentais) 

– “ir atrás do financiamento da investigação” – 
envelhecimento activo, novos modelos, etc. 
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