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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. Compreender e distinguir as formas de financiamento em saúde e o conceitos de equidade e inequidade em saúde;
5. Identificar as diferentes formas de avaliação económica em saúde.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não se aplica.

Conteúdo da unidade curricular
Economia e o setor da saúde. O mercado da saúde e dos cuidados de saúde. Falhas de mercado: informação imperfeita, assimetria de informação e relação de
agência. Modelos de financiamento em saúde e equidade. A avaliação económica em saúde.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Economia e o setor da saúde
- Saúde e economia da saúde
- Especificidades do setor da saúde
2. O Mercado da Saúde e o Mercado dos Cuidados da Saúde
- Comparações internacionais dos principais indicadores económicos em saúde
- Saúde e valor estatístico da vida
- A procura de saúde e de cuidados de saúde
- Oferta/produção de cuidados de saúde
3. Falhas de Mercado
- Informação imperfeita
- Informação assimétrica
- Relação de agência
4. Financiamento na Prestação de Cuidados de Saúde e Equidade
- Os diferentes sistemas de financiamento
- Equidade e iniquidade na prestação de cuidados de saúde
- O seguro no setor da saúde: seleção adversa e risco moral
5. Avaliação económica em saúde
- Análise de custos
- Análise custo-efetividade
- Análise custo-utilidade: anos de vida ajustados pela qualidade
- Análise custo-benefício

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 (1st Edition). Health Administration Press.
3. Folland, S., Goodman, A. C. & Stano, M. (2017). The Economics of Health and Health Care (8th Edition). Routledge.
4. Getzen, T. E. (2018). Health Economics and Financing (5th Edition). Wiley.
5. Rambur, B. (2015). Health Care Finance, Economics, and Policy for Nurses: A Foundational Guide (1st Edition). Springer Publishing Company.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Metodologia expositiva com recurso a meios audiovisuais e discussão de tópicos na sala de aula. Os alunos são incentivados a realizar questões sobre os
conteúdos da unidade curricular e a compartilhar experiências pessoais relevantes para tais conteúdos.

Alternativas de avaliação
- Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
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