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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Identificar os fatores determinantes no mercado de cuidados de saúde;
2. Compreender os princípios económicos básicos presentes no setor da saúde e dos cuidados de saúde;
3. Perceber as especificidades dos mercados da procura e da oferta de cuidados de saúde e da regulação do seu funcionamento;
4. Identificar fatores promotores da equidade em saúde;
5. Analisar de forma crítica o setor da saúde (em particular na economia portuguesa);
6. Discutir a controvérsia em torno das políticas públicas de saúde;
7. Tomar decisões eficientes na prática de cuidados de saúde.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Compreender e aplicar conhecimentos de Economia (principalmente Microeconomia);
2. Compreender e aplicar conhecimentos de Estatística Inferencial.

Conteúdo da unidade curricular
A Economia e o setor da saúde: aplicação da análise económica ao setor. O mercado da saúde e dos cuidados de saúde. A procura de saúde e de cuidados de
saúde. Falhas de mercado: assimetria de informação e comportamento dos agentes intervenientes. Oferta de cuidados de saúde. Desigualdades e determinantes da
saúde. Os sistemas de saúde, equidade e promoção da equidade em saúde e modelos de financiamento. Os resultados dos cuidados de saúde e a avaliação
económica.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. A Economia e o Setor da Saúde
- Saúde e economia da saúde
- Economia aplicada à saúde
- Especificidades do setor da saúde
2. O Mercado da Saúde e o Mercado dos Cuidados da Saúde
- Comparações internacionais
- Saúde e valor estatístico da vida
- A saúde da população portuguesa
3. A Procura da Saúde e a Procura de Cuidados de Saúde
- Produção de saúde: Modelo de Grossman
- Análise de equilíbrio parcial
- Indução da procura pela oferta
4. Falhas de Mercado
- Informação imperfeita
- Informação assimétrica
- Relação de agência
- Incerteza e variação da prática clínica
5. Incerteza e Ajustamento do Risco
- O seguro do setor da saúde
- Relação adversa
- Risco moral
6. A Organização da Prestação de Cuidados de Saúde
- Oferta/produção de cuidados de saúde
- Custos dos cuidados de saúde
- Eficiência técnica e eficiência económica
- A tecnologia na oferta de cuidados de saúde
- Hospitais
7. Equidade, Desigualdades e Financiamento na Prestação de Cuidados de Saúde
- Definição e conceitos
- Equidade na prestação de cuidados de saúde
- Conceitos e métodos de medida de desigualdade em saúde
- Os diferentes sistemas de financiamento
- Pagamento aos prestadores de cuidados de saúde
8. Resultados dos Cuidados e Avaliação de Desempenho
- Avaliação económica
- Medição da efetividade
- Medição dos custos
- Plano custo-efetividade
- Exemplos de avaliações económicas custo-efetividade, custo-utilidade e custo-benefício
9. O Sistema Português de Saúde: reformas recentes

Bibliografia recomendada
1. Barros, P. P. (2013). Economia da Saúde - Conceitos e Comportamentos (3ª Edição). Livraria Almedina.
2. Bernell, S. (2016). Health Economics: Core Concepts and Essential Tools (9th Edition). Health Administration Press.
3. Folland, S., Goodman, A. C., & Stano, M. (2017). The Economics of Health and Health Care (8th Edition). Routledge.
4. Henderson, J. W. (2017). Health Economics and Policy (7th Edition). Cengage Learning.
5. Phelps, C. E. (2017). Health Economics (6th Edition). Routledge.
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Metodologia expositiva com recurso a meios audiovisuais, dinâmica de grupos e discussão de textos. Realização apoiada de trabalhos de grupo, de acordo com
uma orientação temática específica, que deverão ser, obrigatoriamente, apresentados no decorrer do período letivo (em aula presencial).

Alternativas de avaliação
1. Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso)
- Discussão de Trabalhos - 40%
- Exame Final Escrito - 60%
2. Alternativa 2 - (Trabalhador) (Final, Recurso)
- Exame Final Escrito - 100%
3. Alternativa 3 - (Ordinário, Trabalhador) (Especial)
- Exame Final Escrito - 100%

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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