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ECONOMIA DA SAUDE: DA AUTONOMIA CIENTiFICA 
AOS CONTEUDOS DE ENSINO 

A. Correia de Campos (*) 

1 - lntroduc;io 

A Economia da Saude e ainda uma disciplina jovem. Tera, quando muito, 
um quarto de seculo, se considerarmos Arrow (1963) o seu primeiro teoriza
dor consistente. Todavia, no virar do seculo, um medico portugues, Ricardo 
Jorge (1858·1948), alertava para as implica<;:oes econ6micas da saude das popu
la<;:oes, afirmando que «cada ano de saude, cada ano de vida, e uma moeda 
preciosa que cai no mealheiro comum», criticando a visao restritiva da econo
mia «or<;:ament61oga e aduaneira, mais forte em balan<;:os financeiros do que 
em demografia, mas sem as cota<;:oes para a vida humana, no desconheci
mento geral de que o capital dos capitais e a integridade sanitaria» (Correia, 
1960). Retomava, afinal, velhas ideias expostas por William Petty (1632-1687), 
medico, matematico e estatista, quando demonstrou, 250 anos antes, que as 
mortes devidas a peste tinham um custo econ6mico perfeitamente evitavel 
(Pereira, 1987). Mas a aplica<;:ao da analise econ6mica aos problemas da saude 
e recente e de certa forma acompanha, nos ultimos quinze anos, a crise do 
Estado social. Se os seus primeiros estudos andavam associados ao planea
mento, pretendendo «conferir argumentos aos planificadores da saude para 
negociarem os recursos a votar ao sistema» (OMS, 1976),e com as restri<;:oes 
do financiamento publico subsequentes as crises de 1973 e 1979 que aumenta 
a importancia relativa dos estudos econ6micos na area da saude. 0 domfnio 
exercido pela problematica do controle de gastos esta bem patente na litera
tura internacional dos anos 70 e sobretudo nos estudos comparatives que a 
OCDE realizou (OCDE, 1977, e OCDE, 1986). 

A liberta<;:ao da disciplina do peso quase escravizante destas preocupa
<;:oes restricionistas deveu-se ao esfor<;:o do mundo academico de matriz anglo
·sax6nica (Campos, 1985) e o congresso mundial realizado em Leyden, em 1980 
(Van der Gaag et a/., 1981 ), representa o marco conceptual mais fecundo da 
ultima decada e que ja tarda em ver-se renovado. 

Entre n6s, a Economia da Saude nasceu numa escola fora do contexte 
universitario, a Escola Nacional de Saude Publica, onde Manuela Silva, em 1970, 
encetou uma forma<;:ao desta materia para futures administradores de hospi
tais. 0 esfor<;:o era retomado mais tarde de modo aut6nomo por aquela Escola, 
em condi<;:oes que permitiram um progresso Iento, mas sustentado, ate ao ponto 
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que o numero desta revista hoje documenta. As plateias academicas abriram
-se entretanto a areas crescentemente aplicadas da economia e a Economia 
da Saude, se bern que ainda nao ensinada na universidade portuguesa, e ja 
hoje nela estudada, constituindo objecto de doutoramentos (Pinto, 1988). 

0 presente trabalho pretende reunir as contribuic;;oes epistemol6gicas mais 
marcantes para a autonomia cientffica da Economia da Saude (ES). Come<;:a 
por discutir os paradoxes de Arrow, acerca das dificuldades de aplicac;;ao da 
analise econ6mica as questoes da saude. Relata, seguidamente, a Iucida con
tribuic;;ao da escola de York para a considerac;;ao da ES como mero t6pico ou 
como disciplina, para tentar identificar os conteudos nela contidos, trac;;ando 
os seus limites e ilustrando as suas variantes em func;;ao da influencia que a 
ciencia sofre da realidade com que se interpenetra. Termina discutindo o ensino 
da disciplina, defendendo o princfpio de que a riqueza conceitual alcanc;;ada 
e ja suficiente para que o ensino se diversifique em func;;ao da instituic;;ao que 
o ministrar e sobretudo dos destinatarios para quem se dirigir. 

2 - Pertinencia da analise economica as questoes da saude 

Sera a analise econ6mica aplicavel ao sistema de saude? Sabemos que 
o «mercado» dos seus bens e servic;;os tern caracterfsticas que o distinguem 
do mercado paradigmatico da economia neoclassica. Esta distinc;;ao foi escla
recida desde ha 25 anos por K. Arrow (1963) e retomada tanto por economis
tas neoclassicos como por economistas mais propensos a planificac;;ao (Cul
yer, 1971 ). Uns e outros, porem, nao prescindem do mesmo instrumento de 
analise. Os principais argumentos sao hoje comuns em qualquer capitulo de 
introduc;;ao em manuais de Economia da Saude: 
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a) No «mercado» da saude, o consumidor nao esta informado nem 
sobre as consequencias da doenc;;a ou disfunc;;ao, nem sobre as 
soluc;;oes alternativas para a controlar. Nao ha concorrencia entre 
os prestadores - a publicid<!de e fortemente restringida e a sobe
rania do consumidor nao clarifica o mercado. Ele e sempre guiado 
ou orientado por urn prestador, que o representa na selecc;;ao das 
suas aquisic;;oes (relac;;ao de agencia). Nesse contexte, o agente 
tern a faculdade de induzir a procura, quer na situac;;ao em que 
lhe e permitido fixar o prec;;o, quer na situac;;ao em que e obrigado 
a aceitar urn prec;;o regulado pelo Estado ou seguro-doenc;;a; nesta 
ultima hip6tese, o modelo do rendimento-alvo leva-o a induzir a 
procura necessaria ao alcance do seu rendimento prefixado 
(Artells, 1985); 

b) Alguns bens e servic;;os de saude tern beneffcios individuais e 
sociais marginais superiores aos respectivos custos individuais e 
sociais: o exemplo classico e o da vacinac;;ao: outros consumido
res retiram utilidade do consume de urn indivfduo por a vacina-



98.0 quebrar a cadeia de contagia. No lado da produ9ao, a polui-
98.0 industrial pode traduzir-se em prejuizos sociais muito 
superiores aos que provoca no agente poluidor. Os economistas 
de bem-estar consideram que a explica9ao te6rica para as exter
nalidades de efeito positivo se pode encontrar na teoria dos bens 
de merito: qualquer indivfduo aceita que alguns especialistas defi
nam certo numero de bens ou servi9os como de consumo sub
vencionado e nao individual, por a utilidade individual que deriva 
da sua satisfa9ao moral pelo bem-estar dos outros compensar o 
custo marginal que ele suporta. Todavia, o conceito de bem de 
merito nao e isento de conflitos com a visao convencional da eco
nomia paretiana, pelo diferente criteria de valora9ao de beneficios 
e de custos, como salientou Williams (1981); 

c) 0 sector da saude mantem uma tradi9ao multissecular de benefi
cencia na organiza9ao da presta9ao de bens e cuidados de saude, 
o que admite a retirada de uma boa parte deles do mercado: assim 
todos os cuidados da chamada «saude publica» e uma parte das 
presta96es personalizadas dirigidas a indivfduos cujo poder aqui
sitivo lhes nao permitiria adoptar o papel de consumidor. A teoria 
dos bens publicos - bens que nao sao passfveis de apropria9ao 
e frui9ao exclusivamente individual - poderia fornecer a explica-
98.0 para este caracter de excep9ao; 

d) A natureza imprevisfvel da doen9a ou disfun9ao traduz-se na 
impossibilidade do planeamento da aquisi9ao de bens e servi9os 
que a possam combater. Daf o recurso ao pagamento regular de 
um premio de seguro que financie a cobertura dos riscos em que 
a saude do indivfduo incorre. Mas a cria9ao de um seguro traduz
-se para o consumidor numa redu9ao total ou parcial do custo a 
pagar; o que o induz a consumir uma quantidade superior ao 
necessaria, cujo custo marginal e superior ao beneffcio marginal 
que produz, gerando ineficiencia distributiva (Williams, 1981); 

e) A propria estrutura do mercado de bens e servi9os de saude tem 
caracterfsticas que a afastam da concorrencia. Nao s6 o Estado, 
como o seguro-doen9a, dispoem, em todos os sistemas, de uma 
parte consideravel da oferta, como esta, quando concorrencial ou 
organizada pelo Estado, e profundamente condicionada pelo carac
ter oligopolista dos principais prestadores: os medicos e a indus
tria farmaceutica. · 

Apesar destas caracterfsticas distintivas, a questao que aqui importara 
colocar e menos a de saber se o <<mercado>> da saude se reveste das mas
mas caracterfsticas do mercado em geral e mais a de discutir se os pressu
postos e os instrumentos da analise econ6mica tem aqui pertinencia. 

Sabendo, de antemao, que algumas limita96es da analise econ6mica 
podem, no sector da saude, assumir uma maior relevancia, interessara tam-
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bem ver ate que ponto o funcionamento do sistema econ6mico - como sis
tema que transforma os recursos disponfveis em bens e servic;:os, determina 
as combinac;:oes e quantidades de bens e servic;:os a produzir e organiza a sua 
distribuic;:ao entre os indivfduos - pode, nos seus paradigmas, ter utilidade para 
a analise do funcionamento do sistema de saude. 

Comecemos pelos pressupostos e instrumentos. 
A perspectiva da analise econ6mica pressupoe a possibilidade de uma 

escolha racional entre alternativas, cabendo aos agentes econ6micos a facul
dade de ponderarem as diversas consequencias esperadas, valorando-as em 
relac;:ao a um conjunto de preferencias e optando por uma dada linha de acc;:ao. 

A analise econ6mica pressupoe, segundo Salkever et. a/. (1983), que a 
escolha e indispensavel e simultaneamente possfvel. lndispensavel por os recur
sos serem finitos, inumeras as suas combinac;:oes possfveis e infinitas as neces
sidades que conduzem a procura. Este e o problema da escassez, que movi
menta toda a actividade econ6mica da sociedade («no Eden nao havia 
actividade econ6mica»). A escolha e viavel porque, por limitados que sejam 
os recursos, e sempre possfvel combina-los de formas diferentes para tentar 
satisfazer varios tipos de necessidades. 

Estes pressupostos da analise econ6mica sao os componentes de uma 
das mais divulgadas definic;:oes de economia: 

A economia e o estudo de como os homens e a sociedade aca
bam por escolher, com ou sem utilizac;:ao da moeda, a aplicac;:ao de 
recursos produtivos escassos que podem ter usos alternatives, para 
produzir variados bens e distribuir estes bens para consumo, actual 
ou futuro, entre as varias pessoas e grupos sociais. A economia ana
lisa os custos e os beneffcios resultantes do aperfeic;:oamento dos 
modelos de repartic;:ao dos recursos. [Samuelson, 1976.] 

Tambem no sector da saude se procuram utilizar recursos escassos com 
usos alternatives, confrontando a sua utilizac;:ao imediata com a futura, com
parando os seus custos e vantagens- monetarizadas ou nao- e realizando 
escolhas que procuram atingir um dado paradigma de distribuic;:ao equitativa. 

0 caracter racional da escolha desempenha duas importantes func;:oes na 
analise econ6mica (Salkever et a/., 1983): serve de base a previsao de com
portamentos - analisando as preferencias dos indivfduos, e possfvel prever 
os acontecimentos desencadeados pela edic;:ao combinada do conjunto dos 
comportamentos individuais; por outras palavras, a analise dos comportamen
tos em func;:ao do modelo da utilidade individual permite antecipar aconteci
mentos e efeitos, mesmo os inicialmente nao desejados. A segunda func;:ao 
que a escolha racional preenche e a explicac;:ao detalhada das alternativas e 
das suas consequencias, quantificando o seu custo e os seus efeitos. Esta 
tarefa distingue o economista do decisor politico ou do administrador. Ao eco
nomista nao compete optar, escolher, mas cabe-lhe esclarecer todas as alter
nativas a escolha, explicitar as soluc;:oes, o que nem sempre o politico e capaz 
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de fazer, quando o seu julgamento e influenciado ou por razoes de caracter 
etico ou par razoes de operacionalidade imediata (a politica e mais a arte do 
possivel que a do desejavel). 

Existem, contudo, importantes limitac;:oes neste modele analitico. A mais 
criticada aos economistas neoclassicos consiste na tendencia para conside
rar as preferencias individuais como dadas, sem previa estudo do processo 
da sua constituic;:ao (Salkever, et a/., 1983). Cri.ticam-se os neoclassicos par 
nos «gostos e preferencias>> do consumidor entrarem factores tao complexes 
e tao variados como a sua cultura, o seu grau de instruc;:ao, os valores eticos 
e religiosos a que obedece, o que muitas vezes esta intrinsecamente asso
ciado ao seu nivel s6cio-econ6mico; o qual, muitas vezes, nao resultou do 
desenvolvimento livre de uma actividade de agente econ6mico em mercado 
transparente, mas foi, sim, profundamente marcado pela distribuic;:ao original 
dos rendimentos, isto e, o seu berc;:o ou classe social de origem, a sua idade, 
o seu sexo, o Iugar onde nasceu; tudo factores em relac;:ao aos quais o con
trole do individuo e nulo ou ineficaz. Ora, no sector da saude, os modelos de 
analise da procura tem de incorporar estas diferenc;:as de partida, sob o risco 
de serem modelos te6ricos, afastados da realidade. E adicionalmente, atraves 
de mecanismos de redistribuic;:ao, por replaneamento da oferta ou por incenti
ves reguladores especiais, todos os sistemas de saude procuram equilibrar 
essas diferenc;:as entre os decisores econ6micos individuais. 

A segunda importante limitac;:ao da analise econ6mica consiste na exclu
sao do comportamento irracional (Salkever et at., 1983). 0 modelo de maximi
zac;:ao de rendimento, em que se baseia a analise do prestador econ6mico indi
vidual ou da empresa, nem sempre parece adequado ao sector da saude. A 
teoria da maximizac;:ao do rendimento cede muitas vezes ao principia do 
rendimento-alvo, equilibrado com um certo tempo para lazer (Evans, 197 4); nou
tros casas, a maximizac;:ao do prestigio profissional, cientifico ou social, ou ate 
a simples satisfac;:ao de um compromisso etico consigo proprio ou com a socie
dade, sobrepoe-se a maximizac;:ao da utilidade individual obtida do rendimento 
(Campos, 1983). Para nao referir os comportamentos irracionais (instinto, 
impulse, comportamento erratico), cuja importancia na decisao econ6mica na 
area da saude e conhecida e para cujo estudo o economista, sozinho, nao se 
encontra preparado. Veja-se s6, do lado do consumidor, a persistente procura 
do risco, mesmo quando conhecido, no comportamento do fumador informado 
do perigo do tabagismo ou do condutor imprudente ou voluntariamente etili
zado que pertenc;:a as classes sociais de maior cultura e acesso a informa
c;:ao. Sao exemplos da indispensabilidade de ajuda a analise econ6mica, da 
analise psicol6gica e sociol6gica e das ciencias sociais e humanas em geral. 

Par seu turno, no que respeita a func;:ao de utilidade das empresas ou 
instituic;:oes de saude, de caracter privado ou publico, o modele de maximiza
c;:ao de proveitos cede muitas vezes, tal como na teoria das firmas nao geri
das pelos proprietaries, perante modelos de maximizac;:ao da produc;:ao, do cen
trale do mercado, do prestigio social ou outros. 
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Finalmente, os paradigmas do sistema econ6mico produtivo parecem ter 
uma pertinencia indiscutfvel no sector da saude. Entre as chamadas «condi
c;:oes de optimalidade» ha duas com especial utilidade (Salkever et a/., 1983): 

0 conceito de eficiencia tecnica, ou eficiencia interna, segundo o qual 
a produc;:ao de qualquer bem ou servic;:o deve ser organizada em 
termos de render o maximo de resultado obtenfvel para os recur
sos utilizados na sua produc;:ao. 0 princfpio dos maximos resul
tados para recursos dados, ou da minimizac;:ao dos recursos para 
um resultado desejado, orienta toda a organizac;:ao dos servic;:os 
prestadores de cuidados de saude: hospitais, laborat6rios, cen
tros de saude; 

0 conceito de eficiencia econ6mica, ou eficiencia distributiva, 
segundo o qual a combinac;:ao de recursos usada para produzir 
um dado bem ou servic;:o deve ser escolhida de forma que o seu 
valor supere sempre o valor de outros bens e servic;:os sacrifi
cados. Neste ultimo conceito nao se trata apenas de evitar o 
desperdfcio - objectivo do conceito de eficiencia tecnica -, 
torna-se ainda necessaria minimizar o custo de oportunidade (Sal
kever et a/., 1983). 

A utilidade para o sistema de saude destes dais conceitos e patente: 
necessidades crescentes para recursos escassos condicionam a utilizac;:ao das 
combinac;:oes de recursos em func;:ao nao s6 dos resultados ou utilidades espe
rados, mas tambem dos que foram sacrificados: investir recursos adicionais 
em cuidados intensivos em hospitais de agudos tem par custo o valor do sacri
ffcio em cuidados a cr6nicos ou idosos ou em saude mental, par exemplo. 

3 - Economia da Saude: t6pico ou disciplina? 

A questao foi inicialmente proposta par Williams (1981): par «t6pico» devia 
entender-se uma area de estudo, o que evoca imediatamente um conjunto de 
fen6menos para serem analisados, problemas para resolver, polfticas para ava
liar, soluc;:oes para explorar; par «disciplina» entender-se-ia um modo de pen
sar, isto e, todo o arsenal de conceitos e de teorias em que se sedimenta, 
em etapas sucessivas, o estudo do t6pico. 

Culyer (1981) desenvolveu posteriormente esta distinc;:ao, iniciando aquila 
que um dia se vira a chamar <<a epistemologia da Economia da Saude». Se 
o t6pico central da economia e a riqueza, o t6pico central da ES e a saude. 
Mas a forma como uma e outra sao estudadas pouco diverge: as teorias de 
analise da economia sao quase todas aplicaveis a ES. Sendo, para este autor, 
mais importante, para distinguir uma disciplina, a forma como os economistas 
estudam do que o objecto do seu estudo, adopta como definic;:ao simplificada, 
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mas compreensiva, de Economia da Saude a no<;ao de que se trata da disci
plina da economia aplicada ao t6pico saude. 

A utilidade desta clarifica<;ao de conceitos reside nao s6 nas rela<;oes da 
ES com outras disciplinas identicamente aplicaveis ao t6pico saude, rela<;oes 
de coopera<;ao e nao de imperialismo, como tambem no que se pode enten
der como o objecto de ensino da ES. 

Assim, em rela<;ao ao primeiro aspecto - o modo ou forma de estudo -, 
a ES pode usar os seus instrumentos de analise e o seu arsenal te6rico para 
analisar qualquer problema de saude, desde a procura a oferta, desde a pro
du<;ao a distribui<;ao, desde o consumo ao investimento, desde a satisfa<;ao 
individual a satisfa<;ao colectiva. Qualquer outra disciplina o pode e deve fazer. 
E, se assim e, nao h8. Iugar a imperialismos, mas a rela<;oes de interdisciplina
ridade. De resto, um numero consideravel de avan<;os te6ricos na saude tem 
sido conseguido com a contribui<;ao de varias disciplinas: epidemiologia, ciem
cias sociais, investiga<;ao operaciorial, estatfstica, economia; o exemplo citado 
par Culyer (1981) da medi<;ao dos nfveis de saude e, talvez, um dos mais com
preensivos. 

0 desenvolvimento desta ideia obrigara a admitir que tambem nos t6pi
cos mais caracterizadamente «econ6micos» (leia-se, relativos a riqueza) da 
saude nao ha um exclusivo de analise par economistas. Outras disciplinas tem 
o direito de os analisar segundo os seus pr6prios metodos. 

No que respeita ao segundo aspecto - o objecto de ensino da Econo
mia da Saude como disciplina -, parece importante reter os seguintes coro
larios da defini<;ao enunciada: 

Em primeiro Iugar, a ES nao e um mero «saco de ferramentas», mas sobre
tudo um «modo de pensar» (WHO, 1982). Um modo de pensar que tem a ver 
com a consciencia de escassez, a imperiosidade das escolhas e a necessi
dade de elas serem precedidas de avalia<;ao dos custos e consequencias das 
alternativas possfveis, com vista a melhorar a reparti<;ao final dos recursos. 
0 que se traduz em consequencias imediatas para a fixa<;ao dos objectivos 
do ensino: assim, quando numa escola de saude publica se vai ensinar ES, 
nao se pretende transformar os alunos em utilizadores mecanicos dos instru
mentos de analise da procura, de identifica<;ao das fun<;oes de produ<;ao ou 
de analistas custos-beneffcios. Pretende-se que eles se familiarizem com essas 
tecnicas, mas sobretudo que modifiquem o seu modo de pensar ou de enca
rar a realidade econ6mica da saude, alargando as perspectivas de analise indi
vidual, marcada pela cultura medica clfnica tradicional, para perspectivas de 
analise populacional ou comunitaria. 

Em segundo Iugar, como disciplina, a ES nao existe de forma indepen
dente da economia. Como Culyer afirma, poucos conceitos e teorias econ6mi
cas sao inaplicaveis no campo da saude e poucos ou nenhuns conceitos de 
Economia da Saude podem considerar-se sui generis. 0 unico que merece refe
rencia excepcional para este autor sera a linha de analise ligada a teoria da 
saude como um bem de capital, desenvolvida par Grossman (1972). As conse
quencias que daqui decorrerao para o ensino sao que o conteudo deste tem 
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de conseguir um equilfbrio entre a teoria e os instrumentos de analise (disci
plina) e a realidade ou problematica da saude (topico). A importante questao 
de saber sese deve partir da realidade para as teorias e modelos explicativos 
ou, ao inves, dos modelos explicativos para a analise da realidade nao tera 
apenas que ver com a multissecular distinc;ao entre os metodos indutivo e dedu
tivo, mas tambem com os destinatarios do ensino: se estes forem economis
tas, provavelmente o metodo dedutivo, aplicando os conceitos e modelos as 
situac;oes praticas, tera maior adequac;ao; se eles forem medicos ou enfermei
ros, sera provavelmente mais adequado, do ponto de vista pedagogico, partir 
da realidade para a demonstrac;ao da utilidade das teorias e modelos da ana
lise economica como forma de explicar essa realidade, com vista ao objective 
de modificac;ao da mentalidade individualfstica que o ensino da clfnica tende 
a desenvolver, combinando-a com uma certa «forma de pensar economica». 

Em terceiro Iugar, e na sequencia do que acaba de ser dito, a identifica
c;ao dos «topicos» da ES apresenta um caracter um pouco convencional, depen
dendo das contingencias do sistema economico, do sistema de saude e do 
papel que o Estado nele representa e ate da propria cultura nacional (Creese, 
1976). E o ensino tera logicamente de acompanhar esta identificac;ao de t6pi
cos: um manual de ES para aplicac;ao num pafs de economia liberal, como 
sao os Estados Unidos da America, tende a preocupar-se centralmente com 
a economia do sector de prestac;ao de cuidados medicos, do seguro indivi
dual de saude e do respective mercado, da oferta de servic;os medicos e hos
pitalares, dos beneffcios da competic;ao, do mercado de mao-de-obra e da res
pectiva formac;ao e so muito marginalmente dos problemas da regulac;ao 
externa do mercado ou da redistribuic;ao dos cuidados (Feldstein, 1979); um 
programa de ensino preparado para o contexte de um servic;o nacional de 
saude, continuando a considerar a importancia da analise da procura e da 
oferta, atribui uma igual importancia aos mecanismos globais de financiamento, 
a rnedic;ao e avaliac;ao dos nfveis de saude, a fixac;ao de prioridades, a avalia
c;ao economica atraves de analises custo-beneffcio e custo-efectividade e aos 
problemas da equidade, no contexte da intenc;ao distributiva final da actividade 
economica (Drummond et a/., 1982). 

Finalmente, outro corolario desta distinc;ao entre topico e disciplina con
siste na propria vantagem para aqueles economistas cujo topico se centra sobre 
temas «mais economicos» (leia-se, mais ligados a riqueza) em tomarem cons
ciencia de que eles nao devem ser apenas «competentfssimos analistas de cus
tos, nem estudiosos em exclusive do mercado e dos seus fenomenos» (Cul
yer, 1981 ). Se ha um mercado dos bens e servic;os de saude e se 
indiscutivelmente os modelos de analise do mercado sao pertinentes para a 
analise desse mercado especffico para alem das «imperfeic;oes» que ele paten
teia, ha outros campos de analise teorica onde a saude pode fornecer ao eco
nomista tertii e acolhedor terrene de investigac;ao: a teoria da oferta, onde Cul
yer (1981) considera haver ainda insuficiente investigac;ao quando comparada 
com a procura, a teoria da distribuic;ao, a concepc;ao de saude como um bem 
de capital, a explicac;ao das razoes que ditam as desigualdades de partida, 
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a contradi<;:ao entre bens de merito e doutrinas do bem-estar, a liga<;:ao entre 
a analise dos beneffcios e a valora<;:ao do estado de saude, a fun<;:ao utilidade 
das firmas ou institui<;:oes complexas prestadoras de cuidados de saude, como 
sao os hospitais, o impacte econ6mico da tecnologia especffica da saude, que 
se processa de forma diversa da industria ou agricultt.-![a, as rela<;:oes entre 
o sistema polftico e o sistema econ6mico, para citar apenas algumas areas 
(Campos, 1 987). A colabora<;:ao de economistas extern as ao sector da saude 
beneficiara, sem duvida, este ultimo, mas enriquecera os terrenos de analise 
dos primeiros, e nao se devem negligenciar as potencialidades que para o pro
prio ensino e investiga<;:ao da economia nas universidades pode representar 
uma coopera<;:ao entre o ensino academico e a area dos servi<;:os de saude. 

A distin<;:ao que aqui adoptamos entre t6pico e disciplina tern importantes 
reflexos nao s6 no ensino, como no desenvolvimento cientffico da Economia 
da Saude como ramo de ensino e investiga<;:ao nas institui<;:oes de forma<;:ao 
de pessoal de saude. Ainda recentemente, Pereira (1 987) utilizou essa distin
c;ao para graduar a maturidade do desenvolvimento deste corpo disciplinar. Em 
quase todas as escolas de saude publica, tal como em f.aculdades de medi
cina (em Fran<;:a, p. ex.), a Economia da Saude e inicialmente vista como um 
t6pico e menos como disciplina. Em alguns locais, o seu ensino esta a cargo 
de medicos, epidemiologistas ou administradores de saude publica. Se utilizar
mos a terminologia de Lee (1983), muitos locais de ensino leccionam a Econo
mia na Saude - orientada para os problemas e determinada mais pelos temas 
de analise polftica ou outra analise aplicada -, e nao a Economia da Saude 
- metoda de abordagem disciplinar academico, no sentido em que A. Williams 
usa a expressao «disciplina». Ora, se o desenvolvimento da ES como disciplina 
depende muito da capacidade que as institui<;:oes de forma<;:ao de profissio
nais de saude tenham para aplicar os modelos e metodos da analise econ6-
mica ao t6pico saude, o que pressupoe a existencia de economistas de salida 
forma<;:ao te6rica orientados para problemas de saude, 0 certo e que e tam
bern na fonte de gera<;:ao destes recursos que sera necessaria actuar. Se as 
universidades desenvolverem areas de especializa<;:ao das suas escolas de eco
nomia orientadas para o t6pico saude, sera possfvel realizar uma coopera<;:ao 
que permita a ES atingir a sua maturidade disciplinar. 

4 - Conteudo da Economia da Saude como disciplina 

Segundo Salkever eta/. (1983), o economista da saude tern de partir, para 
a aplica<;:ao da disciplina econ6mica ao t6pico saude, da no<;:ao de que «um 
doente com um apendice infectado nao e um consumidor como outro qual
quer ou que o pre<;:o fixado para uma diaria hospitalar s6 e um pre<;:o apro
priado para uma minoria dos seus utentes». A aplica<;:ao da analise econ6mica 
no contexto da saude tern de ter em conta as caracterfsticas especfficas deste 
«mercado», ja atras referidas: a incerteza da doen<;:a e da eficacia do trata
mento, as externalidades no consumo, as limita<;:oes a soberania do consumi-
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dar, a prevalencia de terceiros-pagadores, a existencia de consideraveis limi
tac;:oes legais, sociais e eticas ao funcionamento do mercado e o impacte de 
programas financiados ou e organizados pelo Estado. Tal nao significa que nao 
devam aqui aplicar-se os instrumentos analfticos da economia, mas apenas que 
ha que ter consciencia da especificiadade deste contexto. 

Um outro ponto assinalado pelos mesmos autores como merecendo pre
cauc;:ao, quando se analisa o conteudo da ES, diz respeito a relac;:ao entre o 
sector dos servic;:os organizados para a prestac;:ao dos cuidados de saude, os 
outros sectores econ6micos com influencia na saude e o sistema econ6mico 
em geral. Os servic;:os de saude nao produzem saude (outcome ou output), mas 
sim cuidados de saude (output ou throughput- a variac;:ao terminol6gica 
depende da formac;:ao mais planificadora ou mais econ6mica dos autores). Se 
os cuidados de saude sao apenas um output primario (ou throughput) da ac<;:ao 
dos servic;:os, daqui decorrem duas consequencias conceptuais importantes; 
a procura de cuidados de saude e apenas uma procura <<derivada» de uma 
procura final de melhor saude; a medic;:ao da performance do sistema presta
dor de cuidados pode conduzir a ambiguidades. 

Em relac;:ao ao primeiro aspecto, a sua importancia resulta da complexi
dade da analise da procura, da relac;:ao com as necessidades que a determi
nam e do seu encontro com a oferta no ponto de utilizac;:ao. Se a procura de 
cuidados e uma procura derivada e se, como ja sabfamos, ela e profundamente 
orientada pelo prestador, que chega ao ponto de a determinar quantitativa e 
qualitativamente, ganham aqui especial relevo o conceito de substituibilidade 
de bens e servic;:os e as elasticidades - prec;:o e rendimento. 

Em relac;:ao ao segundo ponto, se a <<produc;:ao» de cuidados de saude nao 
e coincidente com a <<produc;:ao» de saude, a eficiencia econ6mica do sector 
pode nao coincidir com a eficiencia tecnica, uma vez que aquela tem de ser 
definida pela minimizac;:ao do custo de oportunidade de atingir um dado nfvel 
de saude. Apesar desta restric;:ao, a parte dominants da literatura da ES tende 
a incidir sabre a analise econ6mica do sector prestador de cuidados de saude; 
apenas recentemente se estao a dar passos no campo mais largo dos outros 
sectores econ6micos cuja actividade tem implicac;:oes para os referidos nfveis 
de saude. 0 tema escolhido para um encontro internacional promovido pela 
Escola Nacional de Saude Publica em Maio de 1985, <<Sociedade, saude e eco
nomia», reflecte a tendencia para o alargamento destas preocupac;:oes (1987). 

A definic;:ao do conteudo da ES, ou seja, os <<t6picos» em que se pode 
dividir a saude como t6pico da analise econ6mica, reflecte diversos percursos 
de sentidos diferentes: em certas situac;:oes, a magnitude dos problemas eco
n6micos que se colocam aos planeadores, administradores ou ate aos sujei
tos econ6micos com intervenc;:ao directa no mercado - prestadores ou 
instituic;:oes- conduziu-os a procura de explicac;:oes econ6micas para os pro
blemas com que se confrontavam; o recurso a analise econ6mica desempe
nhou uma func;:ao utilitaria, ajudando os decisores do sistema prestador a ana
lisar os problemas e a procurar-lhes as soluc;:oes. Em outras situac;:oes, a genese 
da aplicac;:ao da economia a saude tem origem no desenvolvimento conceitual 
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da propria analise economica: economistas academicos, procurando terrenos 
de analise para aplicac;ao dos modelos que conceptualizavam, sentiam-se atraf
dos pela especificidade do campo. Estes dais percursos nao sao, certamente, 
exclusives da ES. Outras areas da economia aplicada obtiveram o seu desen
volvimento com processes semelhantes. 0 importante para esta questao e 
saber ate que ponto os dais metodos de desenvolvimento epistemologico podem 
ser complementares. 

De forma analoga, nao deve esperar encontrar-se na ja importante litera
tura publicada, sobretudo na que reveste natureza tendencial de «livro de texto 
para ensino», nem uma identificac;ao exaustiva de topicos, nem sequer uma 
identificac;ao selectiva em func;ao da importancia que eles possam revestir para 
os destinatarios. As obras publicadas, e de que citamos como exemplo Klar
man (1965), Brunet-Jailly (1971 ), Sorkin (1975), Cull is e West (1979), Feldstein 
P. (1979), Jacobs (1980) e Roche (1982), nem todas -foram produzidas tendo 
em vista a utilidade imediata para o ensino; as mais das vezes reunem varios 
trabalhos dos seus autores, orientados para preocupac;oes de investigac;ao ou 
compilac;ao de literatura, os quais nao obedecem forc;osamente a objectives 
didacticos. Acresce, com ja referimos, o caracter «contingente» dos temas abor
dados, pela sua ligac;ao a problematica do sistema prestador de cuidados do 
pafs do autor. 

5 - Ensino da Economia da Saude 

Dais problemas disputam a prioridade de preocupac;oes a quem caiba 
organizar o ensino desta materia: a discussao dos conteudos e a discussao 
da populac;ao destinataria. Par qual comec;ar? 

0 primeiro problema praticamente nao se coloca na universidade. Habi
tuada a estudar e a ensinar a «universalidade do saber», desvinculada das res
ponsabilidades de formac;ao aplicada a determinadas categorias profissionais, 
a universidade goza, nesta materia, de uma enorme liberdade de acc;ao: o 
ensino nela ministrado visa conferir uma preparac;ao basica ao estudante, ensi
nando mais «quadros mentais» do que «soluc;oes», mais «maneiras de pensar» 
do que «receitas». 0 seu ensino, dentro da materia em questao, visa, simulta
neamente, formar alunos atraves de uma graduac;ao academica basica (o 
bacharelato ou a licenciatura), preparar futuros ensinantes de outros graus de 
ensino ou da propria universidade ou, ainda, conferir uma bagagem teorica 
basica e tecnicas de analise que permitam a futuros ensinantes e a investiga
dores ampliarem o campo de conhecimento da materia, acrescentando conhe
cimentos ao corpus existente (programas de mestrado e de doutoramento). 

Ora, este paradigma universitario nao tem facil aplicac;ao numa escola de 
saude publica. Desde logo, a sua populac;ao escolar e constitufda por pos
-graduados; as preocupac;oes deste ensino combinam a aquisic;ao de conheci-
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mentos com o adestramento em tecnicas e a modificac;:ao de atitudes que lhes 
permita ingressar numa dada actividade profissional. Em muitos casas, a pas
sagem par estas escolas constitui ate um hiato na vida profissional ja ence
tada. Mas, cumulativamente com este encargo, a tais escolas incumbe, tam
bam, desenvolver a investigac;:ao e preparar futuros docentes. lnvestigac;:ao 
proxima dos servic;:os de saude, procurando conhecer o seu funcionamento, 
analisar-lhes as caracterfsticas e propor as modificac;:oes que os aproximem 
do modelo normativo desejado nas metas fixadas pelos decisores do sistema 
prestador de cuidados. 

Saber ate que ponto, numa escola deste tipo, a definic;:ao do conteudo 
de cada materia deve preceder a definic;:ao dos destinatarios e uma questao 
esteril. Uma e outra sao obrigatoriamente contemporaneas. Nao e possfvel defi
nir um corpus de materias de ensino de saude publica sem se pensar, simul
taneamente, se os seus recipiendos serao medicos, administradores, trabalha
dores sociais ou enfermeiros; tal como nao e possfvel identificar destinararios 
sem delinear, quase em simultaneo, os respectivos programas de ensino. Se 
o primeiro metoda poderia ter a vantagem de fazer avanc;:ar o conhecimento 
te6rico, a limitac;:ao de tempo de exposic;:ao dos recipiendos ao processo de 
ensino-aprendizagem - um a dais anos - obriga a uma articulac;:ao imediata 
com os perfis profissionais dos destinatarios. Se o segundo medoto apresenta 
a utilidade da rigorosa pertinencia das materias as func;:oes que na vida profis
sional se espera dos recipiendos, a breve prazo provocaria o estiolar dos conhe
cimentos, esgotados em curtos anos os avanc;:os te6ricos importados ou gera
dos pela ciencia nacional. 

A soluc;:ao deste dilema parece, pais, situar-se na simultaneidade da defi
nic;:ao de conteudos e de perfis de destinatarios. E tambem parece clara que 
a investigac;:ao desempenha neste processo de ensino um papel de alimenta
c;:ao de conteudos que exige a simultaneidade de func;:oes docentes e investiga
doras. E nao s6 a investigac;:ao fornece conteudos. Cremos que outras fontes 
terao de existir: a experiencia do funcionamento do sistema de saude nacio
nal, colhida quer par docentes que acumulem essas func;:oes com a interven
c;:ao na organica dos servic;:os, quer par estagios de docentes e discentes que 
intercambiem conhecimentos novas com experiencias sedimentadas; os conhe
cimentos obtidos atraves da cooperac;:ao internacional, bilateral ou multilate
ral; e ainda, e nao menos importante, os conhecimentos que a universidade 
- nacional e estrangeira- possa transmitir-lhe. 

6 - Conteudos do ensino 

Tendo em conta a importancia do trabalho desenvolvido pela OMS/Europa 
quanta ao ensino da ES, tem interesse acompanhar o processo de gerac;:ao 
do respectivo conteudo. 
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Em 1982, a OMS encarregava dais economistas ingleses, G. Mooney e 
M. Drummond, de preparar um curso em oito m6dulos destinado a medicos, 
enfermeiras e administradores de saude de nfvel elevado de dez pafses euro
peus (1982-a). Os m6dulos foram mais tarde reunidos para publicac;:ao pelos 
seus autores e parte do material veio a estampa em prestigiosa revista medica 
inglesa, especialmente reescrito para destinatarios com formac;:ao clfnica 
(1982-b). Era a seguinte a configurac;:ao desses oito m6dulos: 

- Economia e polftica econ6mica: a economia e relevante para a 
polftica de saude; o seu papel diverge de noc;:oes preconcebidas; 

- 0 doente como decisor econ6mico: os intervenientes no processo 
politico tem de reconhecer a importancia dos desejos e pedidos 
dos doentes; 

- Mobilizac;:ao de recursos para a saude: h8. outras formas de finan
ciar os cuidados de saude, para alem do dinheiro; 

- Fixac;:ao de prioridades em saude: o conhecimento da mortalidade 
e morbilidade e insuficiente em materia de fixac;:ao de prioridades; 

- Estrategias alternativas em cuidados de saude: a avaliac;:ao eco
n6mica de projectos permite melhorar as escolhas polfticas tanto 
no sector prestador de cuidados como noutros sectores que 
podem afectar a saude; 

- Incentives para maior eficiencia: a eficiencia nao e um pressu
posto, ela precisa de ser encorajada; 

- Reduc;:ao das desigualdades em saude e em cuidados de saude: 
a equidade e um objectivo importante da polftica de saude; redu
zir as desigualdades tem um prec;:o; 

- Perspectivas para futuro: em cada pafs h8. condic;:oes para melhor 
utilizac;:ao da economia e dos economistas e para desenvolver a 
formac;:ao em economia ao pessoal dos servic;:os de saude. 

Entre 1982 e 1986, a OMS desenvolveu um importante trabalho de coo
perac;:ao internacional nesta materia. 0 Grupo de Estudos para o Desenvolvi
mento do Ensino da Economia da Saude, par ela criado, colheu informac;:ao 
de varios pafses acerca dos seus programas de ensino. A experiencia mais 
relevante, utilizada para os oito m6dulos de Copenhaga, era de origem predo
minantemente anglo-sax6nica. lnteressava a Organizac;:ao confronta-la com pro
gramas ja em usa em outros pafses, nomeadamente da Europa do Leste e 
do Sui. Foi realizado um amplo inquerito, do qual resultou uma formulac;:ao dife
rente, preparada pelo economista italiano A. Brenna (1983) e apresentada aos 
participantes num encontro que teve Iugar no Funchal nesse mesmo ana: 

a) Resposta as influencias econ6micas externas exercidas sabre o 
sector da saude e sabre a polftica de saude; 

b) Mobilizac;:ao de recursos de saude; 
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c) lnfluencia em outros sectores da economia para adoptarem acc;:oes 
de promoc;:ao da saude; 

d) Fixac;:ao de prioridades em cuidados de saude; 
e) Escolha entre estrategias alternativas de cuidados de saude; 
f) lntroduc;:ao de incentivos para aumentar a eficiencia; 

g) Reforc;:o do papel do consumidor e do utente; 
h) Reduc;:ao das desigualdades em saude e em cuidados de saude. 

As discussoes travadas no Funchal encontram-se descritas e reordena
das no relat6rio preparado par G. Stoddart (1983) e geraram, par consenso, 
uma condensac;:ao dos oito m6dulos em apenas cinco. Uma primeira experien
cia da sua aplicac;:ao foi realizada em Liao (OMS, 1984): 

I - Relac;:ao entre o sector da saude e a economia; 
II- Execuc;:ao da polftica de saude e avaliac;:ao dos seus resultados; 
Ill- Harmonizac;:ao dos interesses do consumidor e do prestador; 
IV - Fixac;:ao de prioridades e selecc;:ao de estrategias; 
V - Equidade, igualdade e reduc;:ao das diferenc;:as de situac;:ao. 

A cada um destes m6dulos devera corresponder um formato e dotac;:ao 
em tempo relativamente semelhantes. E pressuposto deste metoda de traba
lho par m6dulos que nao s6 a sua ordem relativa possa ser alterada, como 
a sua inclusao total au parcial esteja considerada nos diferentes formatos de 
ensino que vierem a ser adoptados em cada contexto. 

0 esforc;:o de desenvolvimento do ensino da ES que a OMS/Europa pro
moveu nao paralisou as experiencias nacionais prosseguidas nesta materia. 
A mais conhecida de todas elas e a desenvolvida pela Universidade de York 
(Reina Unido), desde 1977, atraves do curso de p6s-graduac;:ao em Economia 
da Saude (nfvel de mestrado e doutoramento). Neste curso de durac;:ao anual, 
destinado a economistas, para alem das materias habituais em cursos econ6-
micos (matematica, econometria e teoria econ6mica), ha materias especfficas 
do sector da saude (epidemiologia, investigac;:ao e avaliac;:ao clfnica e sociolo
gia medica); no capitulo especffico da ES sao leccionadas as seguintes mate-
rias: 
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-A oferta e a procura de cuidados de saude; 
-As teorias dos bens publicos e do capital humano e as suas apli-

cac;:oes aos cuidados de saude; 
-A procura de saude e de cuidados de saude; 
- Metodos alternatives de financiamento e de prestac;:ao de cuida-

dos de saude; 
- Planeamento de recursos humanos e o mercado para todos as 

tipos de pessoal medico; o licenciamento e a profissao medica; 
- Eficiehcia na prestac;:ao de cuidados de saude, estudos de custo

·beneffcio, custo-efectividade e as problemas da medic;:ao da pro
duc;:ao em saude (output); 



-Aspectos distributivos dos cuidados de saude. Rela9ao da saude 
com outras polfticas; 

- Compara96es internacionais de nfveis de saude e de presta9ao 
e financiamento de cuidados de saude. 

Outra universidade inglesa, a de Aberdeen, tem em funcionamento, desde 
ha anos, um curso de ES por correspondencia. Recentemente come9ou a orga
nizar um curso de Verao, sob a forma de oito m6dulos, com duas semanas 
de dura9ao e o seguinte conteudo: 

a) Economia e Economia da Saude. 
Que e a economia? Como pode ela contribuir para melhorar a 
tomada de decisoes no sistema de presta9ao de cuidados de 
saude? 

b) Medi9ao da produ9ao (output) em cuidados de saude. 
Como pode ser medida a actividade (performance) dos servi9os 
de saude? Que e que constitui a produ9ao (output) dos cuidados 
de saude? 

c) 0 debate necessidade/procura. 
Como podem ser conjugados interesses competitivos? Que pon
dera9ao deve ser atribufda aos jufzos de valor dos prestadores de 
cuidados e dos utilizadores? 

d) 0 financiamento dos cuidados de saude. 
Tera alguma importancia o financiamento dos cuidados de saude? 
Q!Je incentives facultam os diferentes sistemas aos seus agentes? 

e) Fixa9ao de prioridades em cuidados de saude. 
Como e que se fixam prioridades? Que e que se pode designar 
por bom planeamento? 

f) Avalia9ao econ6mica de programas de saude. 
Como podemos escolher as op96es a adoptar na preven9ao, diag
n6stico, tratamento e reabilita9ao? 

g) Estrategias para maior eficiencia. 
Podemos persuadir as pessoas a tornarem-se eficientes na pres
ta9ao de cuidados de saude? 

h) Equidade em saude e em cuidados de saude. 
Que importancia tem a equidade em saude? Como pode ela ser 
medida? 

A Universidade de Leeds, atraves do Nuffield Centre for Health Services 
Studies, organiza um curso internacional sobre economia da saude dirigido a 
parses em desenvolvimento. Os temas ou m6dulos do seu ensino nao sao muito 
diferentes dos que ate aqui temos descrito, assumindo apenas uma ligeira infle
xao em favor dos problemas dos pafses de origem dos destinatarios. 
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7 - Conclusao 

Como se pode concluir desta enumera9ao de programas, que se poderia 
prolongar por mais alguns exemplos, embora sem ganhos de informa9ao, o 
ensino da ES apresenta as seguintes caracterfsticas a nfvel europeu: 

Os conteudos a leccionar sao em grande parte comuns; 
Ha especificidades em fun9ao da natureza do sistema de saude e 

da origem dos destinatarios; 
Ha um predomfnio do conceito de ES como «disciplina» sobre o seu 

conceito como «t6pico»; (embora esse predomfnio seja menos 
evidente nos programas desenvolvidos pela OMS, cada modulo 
e af internamente abordado na 6ptica dos metodos e modelos 
da disciplina econ6mica); 

. A maioria dos cursos tern destinatarios multidisciplinares: medicos, 
administradores, politicos, economistas. Apenas os cursos de 
York e o de Aberdeen tern por objectivo explfcito formar «eco
nomistas da saude». Os restantes tern em vista facultar forma
yao econ6mica a diverso pessoal de saude. 

0 ensino da ES em Portugal nao tern de derivar da adapta98.0 de mode
los estrangeiros ou da transferencia mecanica de m6dulos de ensino normali
zados. Tal informa98.o e de grande utilidade para a configura9ao dos conteu
dos e metodos, mas nao pode substituir uma reflexao nacional e institucional, 
nem tao-pouco obliterar a analise dos nossos reais problemas, para a qual a 
literatura e a casufstica nacionais sao insubstitufveis. 

Nao e possfvel, no contexto deste trabalho, descrever o ensino actual da 
Economia da Saude na Escola Nacional de Saude Publica, o que ja esta feito 
em outro Iugar (Campos, 1985). Diremos apenas, e para concluir, que ele se 
organiza da forma seguinte: 
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- lnicia-se por dois temas que introduzem metodos e conceitos da 
ciencia econ6mica: 

Desenvolvimento econ6mico, cuidados de saude e saude; 
Economia e economia da saude; 

- Seguem-se-lhe dois m6dulos com temas convencionais em qual
quer programa deste ensino: 

Necessidades, procura e utiliza9ao; 
Oferta e financiamento de cuidados de saude; 

- Passa-se depois aos problemas da escolha eficiente: 

Medi9ao de saude e fixa9ao de prioridades; 
Avalia9ao econ6mica de programas; 



- Abordam-se depois dais t6picos conjunturais, indispensaveis a for
ma<;:ao de futures decisores econ6micos: 

0 controle de gastos em saude; 
Eficacia, efectividade e eficiencia em cuidados de saude: o 

usa acritico da tecnologia medica; 

- Terminando-se com a problematica da distribui<;:ao: 

Equidade de cuidados de saude e equidade em saude. 

0 ensino da Economia da Saude, hoje ainda limitado a forma<;:ao p6s
-graduada de futures profissionais do sistema prestador de cuidados, ganharia 
em ser alargado a alguns dos mestrados das faculdades de ciencias econ6mi
cas, como em outros pafses do Sui da Europa esta ja a acontecer- Fran<;:a, 
ltalia e Espanha. Do dialogo cientffico entre o mundo academico universitario 
e o mundo academico das escolas de saude publica podera resultar um con
sideravel enriquecimento mutua. 
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