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Apresentação 

cooperação Brasil-Portugal no campo da economia da saú-
de nasceu no I Workshop Internacional sobre essa temática, 
realizado em Brasília em novembro de 1989. Este evento, 

promovido pelo IPEA/PNUD, contou com a colaboração das Asso-
ciações Portuguesa (Apes) e Espanhola (AES) de Economia da Sa-
úde. A criação da Associação Brasileira de Economia da Saúde 
(ABrES), inspirada nessas duas entidades, foi então concretizada, 
tornando realidade proposta formulada no Rio de Janeiro, em ju-
nho de 1989, durante o Seminário na Escola Nacional de Saúde 
Pública/Fundação Instituto Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz) sobre 
economia e financiamento da saúde. 

A idéia desta publicação surgiu em São Paulo, dois anos depois, em 
junho de 1992, por ocasião do II Workshop sobre Economia da Sa-
úde, desta vez promovido e organizado pela ABrES em parceria 
com o Núcleo de Estudos de Políticas e Serviços de Saúde (NEPSS) 
— USP/FSP, e, novamente, com o apoio do IPEA/PNUD e a coope-
ração da AES e da Escola Nacional de Saúde Pública de Lisboa e 
seus docentes Francisco Ramos e João Pereira. 

Durante aquele evento e, posteriormente, em Brasília, discutiu-se a 
conveniência, oportunidade e viabilidade da edição de um livro lu-
so-brasileiro sobre economia da saúde, destinado a circular em pa-
íses lusófonos. O resultado imediato desses entendimentos foi a e-
laboração de um esboço tentativo da estrutura do trabalho e uma 
listagem preliminar de possíveis colaboradores. 

A intenção inicial — produzir um livro-texto — foi logo descartada. 
O prazo acordado para a conclusão das contribuições individuais 
era relativamente estreito, e sua dilatação implicaria a perda do 
apoio do IPEA/PNUD, cujo convênio seria encerrado no final de 
1993. Ademais, elaborar um livro-texto não é algo trivial: ao con-
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trário, é tarefa delicada, que fica ainda mais árdua — para não di-
zer quase impossível — quando depende de muitos autores que vi-
vem em países distantes. 

Mas também não se queria uma mera coletânea de artigos descone-
xos, ainda que de boa qualidade, dada a expertise dos colaborado-
res cogitados. Como muitas vezes acontece diante de alternativas 
polares, opta-se, prudentemente, por uma solução intermediária.  

Assim aconteceu. Decidiu-se por um produto que, sem ter todas as 
características de um livro-texto, servisse para iniciar profissionais 
de saúde, economistas e administradores nas questões básicas da 
economia da saúde apresentadas em textos didáticos estruturados 
de forma coerente e em seqüência lógica, preservando-se o portu-
guês do país de origem dos autores. 

No primeiro capítulo deste livro, Carlos del Nero trata dos aspectos 
conceituais, dos fundamentos e das relações, às vezes conflituosas, 
como explica o autor, entre economia e saúde.  

A temática macroeconômica é objeto dos três capítulos seguintes. 
André Medici (capítulo II) apresenta os diferentes modelos e as 
formas de financiamento, discute o relacionamento entre gastos se-
toriais e níveis de saúde, bem como os principais incentivos que a-
fetam o comportamento dos agentes econômicos (profissionais de 
saúde e usuários). A parte final deste capítulo trata das tendências 
atuais do financiamento e da gestão dos serviços de saúde.  

A questão do normativismo e dos incentivos é matéria que Antonio 
Correia de Campos cuida no capítulo III, em que relata três experi-
ências relativamente recentes: as Health Maintenance Organizati-
ons (HMOs) nos Estados Unidos, a reforma do National Health 
Service inglês e o chamado Plano Dekker nos Países Baixos. Ro-
berto Iunes (capítulo IV) aborda os aspectos conceituais da de-
manda global e da demanda em saúde, seus determinantes e o con-
flito, ou as diferenças entre demanda (procura do serviço) e "ne-
cessidade". 

Os quatro capítulos seguintes têm a eqüidade como tema comum. 
Sílvia Porto (capítulo V) examina os diferentes conceitos de eqüi-
dade e as características de alguns dos seus indicadores mais fre-
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qüentes no campo da saúde (perfis demográfico, epidemiológico e 
socioeconômico da população).  

João Pereira (capítulo VI), Maria do Rosário Giraldes (capítulo 
VII) e, no capítulo VIII, Carlos Gouveia Pinto e José Carlos Gomes 
dos Santos abordam, sob diferentes aspectos, a mesma questão no 
contexto português. O primeiro, mediante um estudo empírico sobre 
a prestação de serviços de acordo com as necessidades. O segun-
do, pela análise das duas formas de redistribuição de recursos no 
sistema público de saúde: uma, baseada na eqüidade (distribuição 
de recursos para rede de centros de saúde), e outra, na eficiência 
(hospitais). Gouveia Pinto e Gomes dos Santos tratam das implica-
ções dos incentivos fiscais na eqüidade, uma questão também pre-
sente no Brasil. 

Os aspectos microeconômicos da saúde ocupam os três últimos ca-
pítulos do livro. Maria Alícia Ugá (capítulo IX) discute os alcances 
e limitações dos instrumentos de avaliação econômica (custo-
benefício, custo-efetividade e custo-utilidade). Roberto Iunes se o-
cupa da concepção econômica dos custos e introduz o leitor em ou-
tros conceitos básicos tais como custo-oportunidade (ou custo soci-
al), custo médio marginal e as diferenças entre custo econômico e 
custo contábil. No último capítulo (XI), Francisco Ramos e Maria 
Amaral complementam a discussão teórica e conceitual precedente, 
com um estudo de caso: avaliação dos custos da terapêutica antiin-
flamatória no tratamento da patologia reumática. 

Para o leitor  sobretudo aquele que dá os primeiros passos no 
terreno da economia aplicada às políticas sociais em geral e de sa-
úde em particular , o livro apresenta ainda dois componentes de 
particular interesse: um apêndice com glossário, elaborado por Jo-
ão Pereira, traduzindo o jargão de uso mais freqüente entre os e-
conomistas da saúde, e uma extensa bibliografia, listada ao fim de 
cada capítulo. 

Os organizadores desta publicação não poderiam concluir esta a-
presentação sem dois breves registros. O primeiro se refere à con-
vivência fraterna e intelectualmente estimulante  ainda que a dis-
tância, na maior parte do tempo  entre pesquisadores brasileiros 
e portugueses, decorrente da parceria iniciada há seis anos. 
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O segundo registro diz respeito ao futuro próximo do conteúdo des-
ta publicação. O que parecia ser um objetivo extremamente preten-
sioso para uma primeira tentativa  produzir um livro para ser di-
fundido não só no Brasil, mas também nos demais países de língua 
portuguesa  parece prestes a ser ultrapassado. A Organização 
Panamericana da Saúde-OPS/OMS já manifestou à ABrES sua in-
tenção de traduzir o livro para o espanhol, com a finalidade de di-
vulgá-lo nos demais países da América Latina e do Caribe. Mais 
recentemente, com a criação da Rede Interamericana sobre Econo-
mia e Financiamento da Saúde (Redefs), sob os auspícios do BIRD 
e da OPS, essa intenção foi renovada. 

Finalmente, alguns agradecimentos especiais. Ao Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (IPEA) e ao Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento (PNUD), cujo apoio material e finan-
ceiro tornou possível esta publicação. À direção da revista portu-
guesa Estudos de Economia por ter permitido a inclusão do texto de 
Carlos Gouveia Pinto e José Carlos Gomes Santos neste livro. À 
Escola Nacional de Saúde Pública, ao Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão e à Associação Portuguesa de Economia da Saúde, 
todos de Lisboa, pela colaboração de vários de seus quadros neste 
empreendimento. E, last but not least, aos sete profissionais portu-
gueses e aos cinco brasileiros  em especial a João Pereira e Ro-
berto Iunes, autores de dois artigos cada um  que encontraram 
tempo e disposição para, generosamente, oferecer valiosas contri-
buições para ampliar o conhecimento da economia da saúde. 

Os organizadores acreditam que esta publicação será de grande 
proveito no cotidiano, quer de profissionais de saúde, economistas 
e administradores públicos e privados, quer de alunos de gradua-
ção nessas áreas ou de pós-graduação (lato sensu) em política soci-
al, saúde pública, planejamento e administração de serviços de sa-
úde. 


