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AVALIAÇÃO ECONÓMICA NO SECTOR 
DA SAÚDE

Lara Nobre de Noronha e Ferreira - ESGHT

A sociedade em geral tem necessidades ilimitadas que não podem 
ser satisfeitas na sua totalidade, porque os recursos são escassos. 
Torna-se, então, necessário fazer escolhas que devem ser cuidado-
samente fundamentadas. No sector da saúde, esta questão do es-
tabelecimento de prioridades é particularmente melindrosa, o que 
justifica a aplicação da teoria económica aos fenómenos e proble-
mas associados à saúde, assumindo importância, neste contexto, a 
avaliação económica de programas de saúde. Neste artigo preten-
de-se sumariar as componentes e os principais tipos de avaliação 
económica. Pretende-se também evidenciar o papel do desconto 
ou actualização e da análise de sensibilidade. 

Introdução

Num cenário de escassez de recur-
sos, não é possível satisfazer todas as 
necessidades da sociedade, tornando-
se necessário fazer escolhas, que de-
vem ser cuidadosamente fundamenta-
das. De facto, é importante conhecer 
como estão a ser empregues os 
recursos, uma vez que a sua utilização 
de uma determinada maneira leva ao 
sacrifício da possibilidade de serem 
utilizados de outra forma (custo de 
oportunidade). No sector da saúde, 
esta questão do estabelecimento 
de prioridades é particularmente me-
lindrosa, o que justifica a aplicação da 
teoria económica aos fenómenos 
e problemas associados ao tema 
da saúde.

É neste contexto que assume 
importância a avaliação económica 
de programas de saúde que consiste 
numa análise comparativa de progra-
mas ou investimentos alternativos, 
em termos de custos e consequên-
cias (ganhos em saúde), tendo como 
objectivo final a escolha entre essas 
diferentes alternativas num cenário de 
escassez de recursos e a estimação 

do custo de oportunidade de cada 
alternativa (Drummond et al, 1997).

Componentes da avaliação 

económica 

Os custos consumidos pelo pro-
grama de saúde abrangem os custos 
directos e os custos indirectos. Os 
custos directos são constituídos pelos 
gastos do Serviço Nacional de Saúde 
(S.N.S.) e pelos custos suportados pe-
los doentes com o tratamento, entre 
outros. Os custos indirectos consistem 
no custo da perda de produção (tem-
po de trabalho perdido pelos doentes, 
tempo de lazer perdido, etc). É ainda 
possível identificar custos intangíveis, 
como o valor monetário da dor e do 
sofrimento do doente e da família. 
Os custos incorridos pelo S.N.S. com 
o programa de saúde são facilmente 
monetarizáveis, bem como os gastos 
dos doentes e familiares com o trata-
mento. No entanto, o apoio prestado 
por familiares, os encargos domés-
ticos e o tempo perdido pelo doente 
e familiares com a deslocação aos ser-
viços de saúde, por exemplo, são mais 
difíceis de valorizar, embora tenham 

que ser considerados por constituírem 
informação essencial (Torrance, 1986).

Os benefícios ou ganhos em saúde 
abrangem os efeitos de saúde (anos 
de doença evitados, vidas salvas), os 
benefícios económicos (benefícios 
directos - poupança em custos, ao 
tornar os indivíduos mais saudáveis 
- benefícios indirectos, redução de 
trabalho perdido e benefícios intan-
gíveis - valor monetário da redução 
da dor e sofrimento) e o valor dos 
ganhos em saúde (medidos através 
de valores monetários baseados nas 
disposições para pagar ou receber ou 
de anos ajustados pela qualidade de 
vida – QALYs, baseados em medidas 
de utilidade).

A metodologia empregue numa 
Avaliação Económica no sector da 
saúde tem muita importância, para 
que os resultados possam ser válidos. 
Para Campos (1986), as fases para o 
desenvolvimento de um estudo de 
Avaliação Económica são cinco: (1) 
definição e identificação dos objecti-
vos a alcançar; (2) determinação das 
alternativas possíveis; (3) estimação 
dos custos e benefícios para cada 
alternativa; (4) ajustamento dos custos 



e consequências por diferenças no 
tempo, ponderando as incertezas; (5) 
apresentação dos resultados.

Tipos de avaliação económica 

No domínio da saúde, existem dife-
rentes tipos de avaliação económica 
com distinções nos seus fundamentos 
teóricos. Drummond et al (1997) identi-
ficam os diferentes tipos de avaliação 
económica no sector da saúde, distin-
guindo-os em função de se tratarem 
de análises de custos e de consequên-
cias ou não, e por compararem duas 
ou mais alternativas (Figura. 1).

Nas células 1A, 1B e 2 não é feita 
uma comparação entre alternativas, 
sendo apenas avaliado um programa 
ou intervenção. No fundo, é feita uma 
descrição do programa, uma vez que 
uma avaliação pressupõe a existência 
de uma comparação. Na célula 1A, são 
apenas analisadas as consequências 
do programa, pelo que a avaliação 
é denominada descrição de resulta-
dos. A análise inscrita na célula 1B 
apenas se baseia numa análise de 
custos, pelo que é designada des-
crição de custos. Todos os estudos 
sobre custos da doença ou “fardo” da 
doença se referem a esta descrição 
de custos, pois descrevem os custos 
para a sociedade, mas não comparam 
diferentes alternativas. Na célula 2 são 

apresentados os custos e resultados 
de um só programa. Neste tipo de 
análise não são comparados os custos 
e as consequências de um determina-
do programa com outro, pelo que não 
pode ser considerada uma verdadeira 
avaliação económica. As células 3A e 
3B apresentam situações em que são 
comparadas duas ou mais alternativas, 
contudo, em cada uma, são apenas 
considerados ou os custos ou as 
consequências. Na célula 3A, são uni-
camente comparadas as consequên-
cias das alternativas, utilizando-se a 
designação de avaliação da eficácia e 
efectividade. Esta abordagem é a que 
é seguida na maior parte dos estudos 
clínicos. Na célula 3B, são comparados 
apenas os custos das alternativas, 
tratando-se de uma simples análise de 
custos.

Apenas a situação 4 analisa os 
custos e consequências de um 
determinado projecto, comparando 
duas ou mais alternativas, pelo que só 
esta situação procede a uma análise 
da eficiência económica, em que os 
recursos são disponibilizados para 
determinado programa de saúde e são 
utilizados de forma a maximizar os 
benefícios para a sociedade. Assim, 
as situações 1A, 1B, 2, 3A e 3B são 
designadas avaliações parciais, sendo 
apenas a situação 4 uma avaliação 
económica total. 

Análise de Minimização de Custos

Na Análise de Minimização de 
Custos são comparadas, em termos de 
custos, alternativas com as mesmas 
consequências. Neste tipo de análise, 
são valorizados todos os encargos 
em que incorre a valorização de cada 
alternativa: a mais eficiente é a que 
incorre em menos encargos. É uma 
análise simples, que apenas entra em 
linha de conta com os custos, umas 
vezes apenas com os custos directos 
e, noutras ocasiões, com os custos 
directos e custos indirectos.

Normalmente, os investigadores 
não designam os seus estudos por 
Análise de Minimização de Custos. Às 
vezes, são designados por Análises 
Custo-Efectividade e acabam por ser 
simplificados porque se verifica que as 
consequências são equivalentes, ou 
são designados desta forma porque 
existe um conhecimento prévio da 
equivalência das consequências1. Nes-
te sentido, a Análise de Minimização 
de Custos é muitas vezes considerada 
como uma forma especial de Análise 
Custo-Efectividade, em que as conse-
quências são equivalentes (Drummond 
et al, 1997). São exemplos deste tipo 
de avaliação o estudo conduzido por 
Russell et al (1977), em que são consi-
derados os custos de intervenções a 
hérnias e hemorróidas e o de Waller et 
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al (1978), sobre estadia pós-operatória 
de 48 horas no tratamento de hérnias.

Análise Custo-Benefício

A Análise Custo-Benefício compara 
os benefícios e os custos associados a 
diferentes alternativas, valorizando-os 
em termos monetários, e actualizan-
do-os para o momento da tomada de 
decisão, por forma a que se possa 
determinar a alternativa que maximiza 
a razão entre benefícios e custos. De 
facto, como os custos e os benefícios 
dos programas de saúde se manifes-
tam, muitas vezes, ao longo dos anos 
e os indivíduos preferem efectuar 
determinadas despesas no futuro e 
usufruir dos benefícios no momento 
presente (preferência temporal), torna-
se necessário actualizar os custos e os 
benefícios para o momento da tomada 
de decisão, para que possam ser com-
parados. Assim, depois de identifica-
dos, medidos e valorizados os custos 
e os benefícios sociais, é necessário 
actualizá-los e compará-los através do 
seguinte rácio:
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onde:
r – taxa de actualização ou desconto,
n – período de tempo de duração do 
programa,
Bt  – valor dos benefícios, no ano t,
Ct – valor dos custos, no ano t.
Se o rácio for superior a 1, então o pro-
jecto é socialmente eficiente. Pelo con-
trário, se o rácio for inferior a 1, então 
o projecto é socialmente ineficiente.

Esta análise foi o tipo de estu-
do escolhido por Giraldes, Geada e 
Cordeiro para a avaliação económica 
da prevenção da Nefropatia Diabética 
(Giraldes, 1997). Alves (1991) desenvol-
veu uma Análise Custo-Benefício da 
construção de um novo Hospital Geral 
em Guimarães, contra a alternativa de 
nada fazer, estimando a procura não 
satisfeita localmente e os custos de 
investimento e funcionamento.

A Análise Custo-Benefício tem sido 
muito criticada por causa da moneta-
rização dos custos e consequências, 
uma vez que muitos investigadores 
consideram que a vida humana está a 
ser comparada e valorizada. Esta mo-
netarização pode ser feita através de, 
pelo menos, três métodos: do capital 
humano, da disposição para pagar e da 
disposição para receber. A utilização 
de um programa de saúde pode ser 
vista como um investimento no capital 
humano de um indivíduo. Na medição 
do retorno deste investimento, o valor 
do tempo saudável de vida produzido 
pode ser quantificado em termos da 
produção, renovada ou aumentada, do 
indivíduo no mercado de trabalho. Este 
método atribui um valor monetário ao 
tempo de vida saudável através dos 
valores do mercado de trabalho (sa-
lários). O valor do programa é medido 
em termos do valor presente de ga-
nhos futuros (Drummond et al, 1997). 
Esta teoria não é aceite por todos os 
autores, sendo bastante contestada. 
Primeiro, embora em teoria os valores 
dos salários reflictam a produtividade 
marginal de um trabalhador, frequente-
mente existem imperfeições no merca-
do de trabalho e os salários poderão, 
por sua vez, reflectir essas imperfei-
ções. Segundo, poderá levar à con-
clusão que não existem benefícios na 
aplicação de um programa de saúde a 
um grupo de desempregados, crianças 
ou idosos, pois estes indivíduos não 
desenvolvem nenhuma actividade 
remunerada (Campos, 1986). Terceiro, 
não considera efeitos como a dor, o 
desconforto, o sofrimento, a qualidade 
de vida, etc, que embora, não sejam 
efeitos económicos, não podem deixar 
de ser tomados em conta na tomada 
de decisões.

Alguns economistas defendem 
que a melhor forma de valorizar os 
benefícios é utilizar o valor que os 
indivíduos estão dispostos a pagar 
para a melhoria da saúde. A disposição 
para pagar (Willingness to Pay) mede a 
quantia em dinheiro que os indivíduos 
estão dispostos a pagar para usufruir 

de determinados benefícios (Pearce e 
Turner, 1990), isto é, determina a quan-
tia que um indivíduo estaria disposto 
a pagar para “adquirir” os ganhos em 
saúde, se estes estivessem à venda no 
mercado, ceteris paribus. Embora este 
método seja uma área em crescimento 
na economia da saúde, à semelhança 
do que tem acontecido noutras áreas 
como os transportes ou os recursos 
ambientais, têm sido tecidas várias 
críticas a esta teoria, sendo a maior 
delas o facto das respostas poderem 
estar dependentes dos rendimentos 
dos indivíduos. Como exemplos de es-
tudos em que foi aplicado este método 
temos os estudos de Zethraeus (1998) 
que aplicou a técnica da disposição 
para pagar à terapia de substituição 
de hormonas, para alívio dos sintomas 
da menopausa; de Birch et al (1999) 
que mostram o papel da disposição 
para pagar como método de medição 
do impacto dos programas de saúde 
no bem-estar da população, nomea-
damente nos programas de prevenção 
e controlo da gripe; de Bishai e Lang 
(2000) que aplicaram a disposição para 
pagar à redução das listas de espera 
de cataratas; de Narbro e Sjöström 
(2000) que estimaram a disposição 
para pagar por um tratamento efectivo 
da obesidade e de muitos outros.

A disposição para receber (Willing-
ness to Receive) corresponde à quantia 
em dinheiro que os indivíduos estão 
dispostos a receber em compensação 
de uma diminuição da saúde, cete-
ris paribus (Pearce e Turner, 1990). 
No fundo, a disposição para pagar 
corresponde ao preço de compra e a 
disposição para receber corresponde 
ao preço de venda (Torrance, 1986).

As dificuldades de identificação dos 
benefícios levaram alguns economistas 
a defenderem as Análises Custo-Efec-
tividade, por traduzirem estimativas 
realistas dos custos e dos benefícios 
dos programas de saúde, uma vez que 
expressam os benefícios em unidades 
físicas (anos de vida ganhos, vidas 
poupadas, etc.).



Análise Custo-Efectividade

A Análise Custo-Efectividade 
compara as despesas actualizadas de 
diversos projectos com os resultados 
esperados, traduzidos em indicadores 
físicos (custo por morte evitada, por 
ano de vida salvo). Isto é, os resultados 
da Análise Custo – Efectividade são 
expressos em termos de custos por 
unidade de consequência (unidades 
monetárias por cada caso de vidas 
salvas, por cada caso de doença X evi-
tada ou por cada ano de vida ganho) 
ou em termos de consequências por 
unidade de custo (anos de vida ganhos 
por cada euro gasto, casos de doença 
detectados por cada euro gasto) 
(Drummond et al, 1997). É calculada 
de acordo com o seguinte rácio, sendo 
escolhida a alternativa mais custo-
efectiva:

Σ 
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n

C 
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Nº de mortes evitadas, nº de anos de vida salvos, etc.

onde:
r – taxa de actualização ou desconto,
n – período de tempo de duração do 
programa,
Ct  – valor dos custos, custos líquidos 
ou custos económicos líquidos para a 
sociedade, no ano t.

Este tipo de análise é útil quando 
se comparam programas alternativos 
cujos efeitos são medidos nas mesmas 
unidades. A Análise Custo-Efectividade 
poderá ser utilizada na comparação de 
alternativas diferentes, como a análise 
da diálise de rins em doentes com 
insuficiência renal versus os cuidados 
domiciliários com idosos, desde que se 
pretenda que exista um efeito comum 
de interesse, como os anos de vida 
ganhos, que permita que os denomi-
nadores do rácio custo/efectividade 
sejam expressos na mesma unidade 
(Drummond et al, 1997). Contudo, não 
é apropriada para analisar programas 
com diferentes tipos de efeitos que ori-
ginem rácios expressos em unidades 
diferentes, ou quando existam vários 
tipos de efeitos clínicos, como redução 

em mortalidade e esperança de vida. 
Por outro lado, a análise custo – efec-
tividade não deve ser utilizada quando 
se trata de um único programa, porque 
não há nada com que se possa compa-
rar o rácio custo/efectividade.

Na Análise Custo-Efectividade, os 
custos (numerador), são definidos em 
unidades monetárias, pelo que existe 
a necessidade de os actualizar, de 
acordo com o conceito de preferência 
temporal. No entanto, uma vez que 
este tipo de análise também considera 
os efeitos (denominador), coloca-se a 
questão da necessidade de desconto 
(actualização) dos benefícios. Este é 
um assunto bastante controverso, pois 
a aplicação da técnica de desconto aos 
efeitos poderá ter sérias consequên-
cias sobre a avaliação de programas 
de prevenção, penalizando-os. Por 
outro lado, o desconto de anos de 
vida ganhos no futuro atribui um peso 
menor às gerações futuras, em favor 
das presentes. Embora esta ideia faça 
sentido quando se trata da alocação 
de recursos ou investimentos, parece 
difícil imaginar os indivíduos a investi-
rem em saúde ou a efectuarem trocas 
de anos saudáveis ao longo do tempo 
(Drummond et al, 1997). No entanto, 
muitos investigadores aconselham o 
uso de uma taxa de desconto sobre 
os efeitos, pois consideram que a 
aplicação de um tratamento diferen-
te ao sector da saúde poderá levar 
a inconsistências na alocação dos 
recursos ou ao adiamento de decisões 
de investimento.

Esta avaliação é muito utilizada no 
sector da saúde, tanto em estudos de 
medicamentos, como de tratamentos 
e outras intervenções terapêuticas. 
A título de exemplo, pode-se referir o 
estudo de Szeto e Devlin (1996) em que 
é efectuada uma Análise Custo-Efecti-
vidade dos exames médicos de mamo-
grafia na Nova Zelândia, relativamente 
à alternativa de não fazer este tipo de 
exames, o de Gyrd-Hansen (1997) onde 
é desenvolvida uma Análise Custo-
Efectividade de programas de exames 
médicos ao cancro colorectal, relativa-

mente a exames ao cancro cervical e o 
de Williams (1985) onde é utilizada uma 
Análise Custo-Efectividade no estudo 
de bypasses da artéria coronária, entre 
muitos outros.

Análise Custo-Utilidade

A Análise Custo–Utilidade é uma 
forma “especial” de Análise Custo – 
Efectividade, em que o efeito é medido 
pelos anos ajustados pela qualidade de 
vida (QALYs) ganhos que são valores 
de utilidade que podem ser medidos. 
Neste tipo de análise, os resultados 
dos programas de saúde são valoriza-
dos em unidades físicas, em combi-
nação com elementos qualitativos. 
Isto é, a comparação entre diferentes 
programas é feita com base na relação 
custo/sobrevida, em que esta última é 
medida por um elemento qualitativo, 
os QALYs, tendo-se em conta, tanto o 
tempo, como a qualidade da sobrevida 
obtida com o programa. Esta análise é 
bastante utilizada no sector da saúde 
por se centrar, não só em aspectos 
económicos, mas também em aspec-
tos tão importantes como a utilidade 
dos estados de saúde e a qualidade de 
vida obtida pela aplicação do programa 
de saúde.

Como a Análise Custo-Utilidade 
utiliza uma unidade comum de medida, 
os QALYs ganhos, permite o esta-
belecimento de comparações entre 
programas. Os QALYs constituem uma 
única medida dos ganhos em saúde, 
captando tanto o efeito na quantidade 
de vida, como na qualidade de vida e 
permitindo a agregação entre todos os 
indivíduos afectados. Um ano de boa 
saúde (ano saudável) de um determi-
nado indivíduo corresponde (vale) um 
QALY, pelo que um ano de vida com 
um nível de saúde baixo (x), em que 
x<1, vale x QALYs. Ajustando o valor de 
um ano de vida futura a um valor cor-
rente, a uma taxa r, é possível calcular 
o valor corrente dos QALYs esperados 
por um indivíduo, considerando o seu 
“perfil de saúde” e a sua vida futura. 
Como as intervenções cirúrgicas e 
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os tratamentos alteram o “perfil de 
saúde” esperado e a vida futura do 
indivíduo, geram diferentes QALYs. A 
diferença entre os QALYs gerados com 
ou sem intervenção/programa, corres-
ponde ao ganho (ou perda) em QALYs 
provocado pela intervenção/programa. 
Neste sentido, os QALYs constituem 
uma medida de comparação de custos 
e consequências de diferentes alterna-
tivas e obtêm-se ajustando o período 
de tempo afectado pelo resultado 
do programa, pelo valor de utilidade 
(numa escala de 0 a 1) do estado de 
saúde final. Quando se procede à 
comparação entre diferentes progra-
mas, deverá calcular-se os valores dos 
custos por QALYs ganhos por cada 
programa, devendo ser escolhida a 
alternativa que apresente valores de 
custo por QALY mais baixos. Compatí-
vel com o tipo de decisão dos gestores 
na área da saúde, este tipo de análise 
incorpora expressamente a qualidade 
de vida associada aos ganhos de saú-
de (Ferreira, 2003).

Um exemplo deste tipo de análise é 
o estudo desenvolvido por Boyle et al 
(1983) em que efectuam uma Análise 
Custo-Utilidade dos cuidados intensi-
vos neonatais de bebés com muito bai-
xo peso. Giraldes (1997) apresenta um 
estudo sobre a eficiência distributiva 
na utilização de recursos de saúde, em 
que é desenvolvida uma análise custo-
utilidade utilizando como indicador de 
efectividade/utilidade o valor dos dias 
de incapacidade poupados, ponderado 
pelo valor atribuído à diferença entre a 
utilidade de um estado de saúde com 
e sem tratamento. Kobelt et al (2000) 
desenvolveram uma análise custo-uti-
lidade sobre a aplicação de interferon 
beta-1b no tratamento da esclerose 
múltipla progressiva. Os efeitos deste 
tratamento são medidos em termos 
do número de QALYs ganhos com a 
redução da progressão da doença. 

Importa referir que quando um 
investigador começa a desenvolver um 
determinado estudo nem sempre está 
certo de qual será a sua forma final, 
pelo que se torna difícil escolher pre-

viamente o tipo de avaliação económi-
ca a utilizar. A escolha de uma Análise 
Custo-Efectividade em determinado 
estudo poderá parecer a mais adequa-
da, porque se está a medir a eficácia, 
ou porque se estão a comparar duas 
alternativas com o mesmo objectivo. 
Contudo, só será possível aplicá-la se 
as suas consequências forem equi-
valentes. No entanto, esta suposição 
não poderá ser feita previamente, 
antes de se efectuar o estudo, sendo 
apenas possível verificar tal pressu-
posto depois do conhecimento dos 
resultados. Por outro lado, é impor-
tante especificar o “ponto de vista” da 
avaliação económica, pois este pode 
ir do doente e família, ao hospital, ao 
sector de saúde ou à sociedade: tudo 
depende da questão colocada - do 
objectivo do estudo.

Taxa de desconto

A monetarização de custos e 
consequências é muito utilizada em 
economia da saúde, pois permite 
uma homogeneização dos custos e 
consequências de cada programa, 
traduzindo-os em unidades comuns. 
Contudo, embora a monetarização 
facilite as combinações entre custos e 
consequências, ela não resolve todos 
os problemas. Na verdade, os custos 
e as consequências de determinado 
programa de saúde não se manifestam 
num só período de tempo; pelo contrá-
rio, costumam prolongar-se por alguns 
anos. Assim, é necessário encontrar 
uma forma de “neutralizar” as diferen-
ças existentes na valorização ao longo 
do tempo, dos custos e consequências 
do programa; isto é, é preciso deter-
minar o valor no momento presente 
dos custos e consequências que irão 
ocorrer no futuro.

A este processo de cálculo do valor 
no momento inicial, dos custos e con-
sequências que ocorrerão no futuro, 
chama-se Desconto ou Actualização. 
Ao contrário do que muitas vezes se 
pensa, a inflação não é a responsável 
pela necessidade de actualização 

(Pereira, 1992). A justificação econó-
mica para a necessidade de actualiza-
ção dos custos e consequências é o 
conceito de preferência temporal. De 
facto, geralmente os indivíduos prefe-
rem efectuar determinadas despesas 
no futuro e usufruir dos benefícios 
no momento presente. Mesmo num 
mundo com inflação zero e sem taxas 
de juro, haveria sempre vantagem em 
receber os benefícios antes e incorrer 
em custos mais tarde, pois permitiria 
o acesso a um leque mais vasto de 
opções. As razões que podem levar 
os indivíduos a terem preferências 
temporais positivas podem ser várias. 
Por um lado, podem ter um tempo de 
vida curto, pois o futuro é incerto. Por 
outro lado, podem esperar ter um nível 
de rendimento mais elevado no futuro, 
pelo que um euro agora valeria mais 
do que um euro mais tarde, quando já 
se tem um rendimento mais elevado 
(Drummond et al, 1997). A aplicação 
do desconto a consequências ou 
efeitos não monetários é um assunto 
algo controverso, como já foi referido. 
O Desconto implica uma diferente 
valorização dos custos e benefícios, 
consoante eles ocorram no momento 
presente ou nos seguintes. É obtido da 
seguinte forma:

1

(1 + r)t
X

0
V =V  

t

onde:
r – taxa de actualização ou desconto,
Vt  – valor dos custos ou benefícios no 
ano t, que se pretende actualizar para 
o momento inicial, V0 .

Existem tabelas previamente 
elaboradas que permitem uma rápida 
consulta das taxas de desconto e 
dos respectivos valores actualizados. 
A escolha da Taxa de Desconto é 
também um pouco controversa, mas a 
normalmente utilizada nas avaliações 
económicas é de 5%.

Análise de sensibilidade

Todas as análises têm o seu grau 
de incerteza, imprecisão ou contro-
vérsia acerca de alguns aspectos 



metodológicos. Muitas vezes os 
investigadores colocam questões do 
tipo: e se os custos e os benefícios 
indirectos tivessem sido excluídos da 
análise? e se tivesse sido utilizada 
uma taxa de desconto de 3%, em vez 
de 5%? e se os custos tivessem sido 
valorizados de outra forma? e se...? 
Os autores mais cautelosos deverão 
identificar as áreas metodologica-
mente mais críticas ou de incerteza e 
tentar refazer a análise, empregando 
diferentes assunções ou estimativas, 
por forma a testar a sensibilidade dos 
resultados e das conclusões a estas 
mudanças.

A Análise de Sensibilidade testa o 
impacto da alteração dos pressupos-
tos do programa em estudo sobre os 
resultados obtidos. Permite comparar, 
por exemplo, as consequências da 
alteração dos critérios de estimação 
dos custos e benefícios ou do uso 
de taxas de desconto diferentes na 
actualização de custos e benefícios, 
sobre os resultados do estudo. Se, 
após a realização de uma Análise de 
Sensibilidade, as alterações em causa 
modificarem significativamente os 
resultados do estudo, então a valida-
de das suas conclusões terá que ser 
revista e deverá ser feito um esforço 
no sentido de reduzir a incerteza e/ou 
melhorar a precisão das variáveis 
críticas. Mas, se, pelo contrário, as 
alterações não provocarem modifica-
ções significativas nos resultados do 
estudo, então não estão em causa as 
conclusões do estudo, sendo estas 
robustas, ou pelo menos a confian-
ça nos resultados será sem dúvida 
maior.

A importância do recurso à Análise 
de Sensibilidade em qualquer avalia-
ção económica, deriva do facto de 
permitir verificar que a conclusão do 
estudo não é afectada por determina-
do pressuposto, pelo que a sua falta 
de convicção ou segurança não porá 
em risco as conclusões do estudo, ou, 
ainda, que a conclusão do estudo de-
pende de determinados pressupostos, 
pelo que deve ser repensada.

Limitações da avaliação económica

O recurso aos métodos de avaliação 
económica, como apoio à decisão, tem 
sido alvo de muitas críticas. Muitos 
autores sustentam que as questões de 
equidade são muitas vezes esqueci-
das, pois as avaliações económicas 
normalmente não consideram a 
distribuição de custos e benefícios, 
podendo levar a um agravamento das 
injustiças na distribuição dos recursos. 
Por outro lado, os vários tipos de aná-
lises descritos consideram diferentes 
critérios de equidade. Por exemplo, 
nas Análises Custo-Benefício, a utiliza-
ção da disposição para pagar na deter-
minação dos benefícios de saúde pode 
estar dependente do nível de rendi-
mento do indivíduo. Nas Análises Cus-
to-Utilidade, a simples agregação dos 
QALYs implica que sejam valorizados 
da mesma forma, independentemente 
de a quem pertencem. Neste sentido, 
é difícil separar as considerações de 
equidade da avaliação económica, 
pelo que os investigadores deverão ter 
consciência disto aquando da escolha 
do tipo de análise a utilizar 
(Drummond et al, 1997).

Alguns autores consideram que a 
utilização da teoria do capital humano 
nas avaliações económicas desvaloriza 
a importância dos indivíduos que não 
exercem uma actividade remunerada, 
pois «uma coisa é o valor do trabalho 
decorrente da vida humana, outra o 
valor da vida humana per se» (Campos, 
1986). Actualmente, tem-se generaliza-
do a utilização das técnicas disposi-
ção para pagar e/ou disposição para 
receber, em vez da teoria do capital 
humano, por forma a evitar todas as 
críticas tecidas a esta última.

É de salientar que os resultados de 
um estudo de avaliação económica es-
tão, muitas vezes, limitados ao local ou 
à situação em causa, o que dificulta as 
comparações entre programas e a sua 
generalização. De facto, a maior parte 
dos autores reconhece a necessidade 
de existência de uma “standartização” 
nas metodologias dos estudos de 

avaliação económica, por forma a faci-
litar a comparação e interpretação de 
resultados entre estudos de avaliação 
económica no sector da saúde e man-
ter determinados níveis de exigência 
na qualidade da metodologia utilizada 
na sua concepção (Drummond et al, 
1993).No entanto, esta opinião não é 
consensual.

É, também, de realçar que qualquer 
avaliação económica consome recur-
sos, pelo que, em última instância, 
uma Análise Custo-Benefício deveria 
ser sempre submetida a uma Análise 
Custo-Benefício. Por esta razão, pa-
rece razoável sugerir que as técnicas 
de avaliação económica terão maior 
utilidade em situações em que os 
objectivos dos programas necessitam 
de clarificação, em que as alternativas 
são significativamente diferentes ou 
em casos em que estão envolvidos 
elevados investimentos em recursos.

 Conclusão

A necessidade de avaliar econo-
micamente programas de saúde tem 
suscitado um interesse substancial 
entre os economistas da saúde, tanto 
no que diz respeito aos fundamentos 
da teoria de avaliação económica, 
como aos meios práticos de conduzir 
avaliações económicas, por forma a 
melhorar o bem-estar da sociedade. 
A Análise Custo-Benefício tem uma 
longa história, requerendo a medição 
de todos os custos e consequências 
do programa, directos e indirectos. É 
importante a actualização dos custos 
e consequências para valores actuais, 
sendo que os métodos de actualização 
estão actualmente em debate. Mas, a 
tarefa mais difícil deste tipo de análise 
é a atribuição de valores monetários 
à vida humana, sendo que o princípio 
da disposição para pagar, proveniente 
da economia do bem-estar, é conside-
rado insatisfatório por parte daqueles 
economistas da saúde que seguem 
a nova abordagem económica “extra 
bem estar” (extra-welfarist). A Análise 
Custo-Efectividade oferece uma forma 
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mais prática de avaliação, uma vez que 
ao evitar a atribuição de valores mo-
netários à vida humana, acaba por ser 
uma ferramenta muito útil do decisor. 
Embora as dificuldades da medição 
de custos ainda estejam presentes, os 
passos mais arbitrários e controversos 
são evitados. No entanto, as conse-
quências têm que ser medidas nas 
mesmas unidades, o que dificulta a sua 
aplicação. A Análise Custo-Utilidade, 
que mede os benefícios em termos 
de QALYs, tem vindo a ser cada vez 
mais utilizada, uma vez que permite 
a consideração das preferências dos 
indivíduos ou da sociedade.

Apesar do seu imenso potencial, 
reconhecido por quase todos os 
intervenientes no sector da saúde, a 
aplicação da avaliação económica na 
saúde ainda é inferior ao que seria de 
esperar. As dificuldades em avaliar os 
benefícios, especialmente o valor da 
vida humana e dos ganhos (ou perdas) 
em qualidade de vida, limitam a sua 
aplicação e portanto a sua utiliza-
ção como ferramentas de auxílio da 
decisão. Por último, importa referir 
que, embora a avaliação económica no 
sector da saúde seja muito importante 
como instrumento de apoio à tomada 
de decisão, ela constitui um auxiliar da 
tomada de decisão, não um substituto 
do raciocínio, pelo que o seu papel não 
deverá ser o de escolher entre diferen-
tes alternativas, mas apenas ajudar os 
decisores na sua tomada de decisão.

1 Ramos et al (1990) publicaram um 

artigo em que pretendem efectuar uma 

análise custo-efectividade da intervenção 

terapêutica para redução da colesterole-

mia. Contudo, trata-se não de um estudo 

custo-efectividade, mas de uma análise de 

custos, porque os autores apenas fazem um 

levantamento dos custos: não consideram 

os benefícios. O mesmo se passa relativa-

mente a Nunes (1997), em que é suposta ser 

feita uma Análise Custo-Benefício de duas 

técnicas em histerectomia, mas apenas é 

efectuada uma análise de custos.
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