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Qual é o contributo da ciência económica?Qual é o contributo da ciência económica?

Os Os recursos são escassosrecursos são escassos e as necessidades e as necessidades 

inumeráveis: escolhas devem ser feitas, mesmo em inumeráveis: escolhas devem ser feitas, mesmo em 

saúde. E a escolha de uma alternativa implica saúde. E a escolha de uma alternativa implica 

renunciar a outra alternativa.renunciar a outra alternativa.renunciar a outra alternativa.renunciar a outra alternativa.

Mostrar os Mostrar os custos e os benefícioscustos e os benefícios associados a cada associados a cada 

escolha, para tornar as comparações mais escolha, para tornar as comparações mais 

objectivas (não só os custos!).objectivas (não só os custos!).



Qual é o contributo da ciência económica?Qual é o contributo da ciência económica?

A análise avalia A análise avalia os custosos custos de um tratamento, de um de um tratamento, de um 

programa de prevenção ou promoção da saúde, de programa de prevenção ou promoção da saúde, de 

um medicamento, comparado com outras um medicamento, comparado com outras 

alternativas (p. ex. não fazer nada)alternativas (p. ex. não fazer nada)

Custos directos e indirectosCustos directos e indirectos

A análise avalia A análise avalia as consequênciasas consequências das alternativas:das alternativas:

Ganhos em saúdeGanhos em saúde (anos de vida, qualidade de (anos de vida, qualidade de 

vida, indicadores médicos, infecções evitadas…)vida, indicadores médicos, infecções evitadas…)

Ganhos económicosGanhos económicos (produtividade)(produtividade)



Qual é o contributo da ciência económica?Qual é o contributo da ciência económica?

A economia é A economia é umum argumento que pode ajudar na tomada de argumento que pode ajudar na tomada de 

decisões em saúde (não é decisões em saúde (não é oo argumento)argumento)

Argumentos Argumentos prioritáriosprioritários::

�� Indicadores Indicadores epidemiológicosepidemiológicos�� Indicadores Indicadores epidemiológicosepidemiológicos

�� EfectividadeEfectividade (ou eficácia) dos tratamentos(ou eficácia) dos tratamentos

�� Direitos humanosDireitos humanos

�� Justiça socialJustiça social: saúde como bem primário, equidade em : saúde como bem primário, equidade em 

saúde e nos cuidados de saúdesaúde e nos cuidados de saúde

A decisão de intervir é sempre A decisão de intervir é sempre normativa e política.normativa e política.



Qual é o contributo da ciência económica?Qual é o contributo da ciência económica?

No caso do VIH/SIDA em Portugal, dois tipos de No caso do VIH/SIDA em Portugal, dois tipos de 

análises económicas podem oferecer argumentos de análises económicas podem oferecer argumentos de 

peso na decisão de intervir:peso na decisão de intervir:peso na decisão de intervir:peso na decisão de intervir:

Análise do custo da doençaAnálise do custo da doença

Análise de custoAnálise de custo--efectividade ou custoefectividade ou custo--utilidadeutilidade



Novas notificações VIH Novas notificações VIH -- 20052005
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A relevância do problemaA relevância do problema

O VIH/SIDA em Portugal é um problema evidente em O VIH/SIDA em Portugal é um problema evidente em 

termos de saúde pública termos de saúde pública para todos os residentes em para todos os residentes em 

PortugalPortugal::

�� VIH/AIDS representava 36 983 VIH/AIDS representava 36 983 anos de vida perdidosanos de vida perdidos�� VIH/AIDS representava 36 983 VIH/AIDS representava 36 983 anos de vida perdidosanos de vida perdidos

(ajustados pela qualidade de vida) em 2002 (2.6% do (ajustados pela qualidade de vida) em 2002 (2.6% do 

total)total)

�� Principal Principal causa de mortecausa de morte nos homens entre 30 e 39 anosnos homens entre 30 e 39 anos

�� MortalidadeMortalidade 8 vezes superior à dos países da EU8 vezes superior à dos países da EU--1515



% de pessoas infectadas por contacto heterossexual % de pessoas infectadas por contacto heterossexual 

diagnosticadas com VIH e originárias de países com diagnosticadas com VIH e originárias de países com 

epidemia generalizada, 2005epidemia generalizada, 2005
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A relevância do problemaA relevância do problema

O VIH/SIDA em Portugal é um problema evidente em O VIH/SIDA em Portugal é um problema evidente em 

termos de saúde pública termos de saúde pública para todos os residentes em para todos os residentes em 

Portugal Portugal ::

�� 2 635 novos casos de VIH notificados em 2005, dos 2 635 novos casos de VIH notificados em 2005, dos �� 2 635 novos casos de VIH notificados em 2005, dos 2 635 novos casos de VIH notificados em 2005, dos 

quais quais 81.4% nascidos em Portugal81.4% nascidos em Portugal

�� 834 novos casos de SIDA notificados em 2005, dos quais 834 novos casos de SIDA notificados em 2005, dos quais 

81.1% nascidos em Portugal81.1% nascidos em Portugal



A análise do custo da doençaA análise do custo da doença

Porquê é importante medir o custo da doença? (Pereira e Porquê é importante medir o custo da doença? (Pereira e 

Mateus, 1999)Mateus, 1999)

�� Completa a informação epidemiológica tradicional: Completa a informação epidemiológica tradicional: Completa a informação epidemiológica tradicional: Completa a informação epidemiológica tradicional: 

mostrar o sacrifício económico aumenta a sensibilidade mostrar o sacrifício económico aumenta a sensibilidade 

dos decisores e do público em geral.dos decisores e do público em geral.

�� Permite estabelecer prioridades de investigação e de Permite estabelecer prioridades de investigação e de 

avaliação e de acção.avaliação e de acção.



A análise do custo do VIH/SIDAA análise do custo do VIH/SIDA

Custos directosCustos directos: tratamento da doença e das infecções : tratamento da doença e das infecções 

oportunistas. Inclui internamentos, consultas, meios oportunistas. Inclui internamentos, consultas, meios 

complementares de diagnóstico, cuidados familiares, complementares de diagnóstico, cuidados familiares, 

transportes.transportes.transportes.transportes.

Custos indirectosCustos indirectos: redução da produtividade resultante do : redução da produtividade resultante do 

estado de saúde (morbilidade e mortalidade)estado de saúde (morbilidade e mortalidade)

Custos intangíveisCustos intangíveis: custos psicossociais, ansiedade, dor, : custos psicossociais, ansiedade, dor, 

perda de bem estar devido à dependência e incapacidade.perda de bem estar devido à dependência e incapacidade.



A análise do custo do VIH/SIDAA análise do custo do VIH/SIDA

ExemploExemplo (Pinkerton e Holtgrave, 1999) (Pinkerton e Holtgrave, 1999) 

Custo anual médio do tratamento antiretroviral: 13 075$Custo anual médio do tratamento antiretroviral: 13 075$

(Portugal, 2005: valores entre 7 590 e 12 280(Portugal, 2005: valores entre 7 590 e 12 280€€))

Outros custos médicos, além dos medicamentos:Outros custos médicos, além dos medicamentos:

�� CD4>500/mmCD4>500/mm33: 3 092$: 3 092$

�� 200/mm200/mm33<CD4<500/mm<CD4<500/mm33: 4 760$: 4 760$

�� Progressão para a SIDA, CD4<200/mmProgressão para a SIDA, CD4<200/mm33 : 12 654$: 12 654$

�� SIDA: 35 935$SIDA: 35 935$



A análise do custo do VIH/SIDAA análise do custo do VIH/SIDA

ExemploExemplo (Yazdanpanah et al., 2002), (Yazdanpanah et al., 2002), 
custo médio por pessoa por mês, em custo médio por pessoa por mês, em 
euros, para França.euros, para França.

Conclusões:Conclusões:

••Custo médio anual por pessoa de Custo médio anual por pessoa de 
22400 $;22400 $;

••Custo 4 vezes superior ao custo das Custo 4 vezes superior ao custo das ••Custo 4 vezes superior ao custo das Custo 4 vezes superior ao custo das 
outras doenças inteiramente cobertas outras doenças inteiramente cobertas 
pelo Estado (100% comparticipação);pelo Estado (100% comparticipação);

••Uma das doenças crónicas mais Uma das doenças crónicas mais 
caras em França;caras em França;

••“It demonstrates that even costly “It demonstrates that even costly 
interventions that prevent HIV interventions that prevent HIV 
transmission may be costtransmission may be cost--saving saving 
from a societal perspective”.from a societal perspective”.



A análise de custoA análise de custo--efectividadeefectividade

No exemplo francêsNo exemplo francês: a prevenção, a detecção da doença : a prevenção, a detecção da doença 

são proveitosas. Mas que tipo de prevenção? Que são proveitosas. Mas que tipo de prevenção? Que 

método de detecção da doença?método de detecção da doença?

Em Portugal, já existe prevenção, são feitos testes. Mas é Em Portugal, já existe prevenção, são feitos testes. Mas é Em Portugal, já existe prevenção, são feitos testes. Mas é Em Portugal, já existe prevenção, são feitos testes. Mas é 

a maneira mais adequada de o fazer?a maneira mais adequada de o fazer?

A A avaliação económicaavaliação económica ajuda a determinar o ajuda a determinar o 

programa de saúde mais adequado, comparando os programa de saúde mais adequado, comparando os 

seus custos e consequências.seus custos e consequências.



A análise de custoA análise de custo--efectividadeefectividade

A análise de custoA análise de custo--efectividade permite medir qual é o efectividade permite medir qual é o 
custo acrescentado para salvar mais uma vida (ajustada custo acrescentado para salvar mais uma vida (ajustada 
pela qualidade de vida ou não).pela qualidade de vida ou não).

Comparação de duas ou mais alternativas (dois tipos de Comparação de duas ou mais alternativas (dois tipos de 
tratamento, de detecção, de prevenção).tratamento, de detecção, de prevenção).

CustoCusto--efectividadeefectividade da alternativa A = da alternativa A = 

custo adicional da alternativa A por ano de vida custo adicional da alternativa A por ano de vida 
ganho, QALY, infecção evitada…ganho, QALY, infecção evitada…



A análise de custoA análise de custo--efectividadeefectividade

Valor por QALYValor por QALY

Rastreio único VIHRastreio único VIH 15 078$15 078$

Rastreio VIH de 5 em 5 anosRastreio VIH de 5 em 5 anos 57 138$57 138$

Terapêutica antiretrovíricaTerapêutica antiretrovírica 14 000$14 000$

Rastreio hipertensão homens >60 anosRastreio hipertensão homens >60 anos 13 000$13 000$Rastreio hipertensão homens >60 anosRastreio hipertensão homens >60 anos 13 000$13 000$

Rastreio hipertensão homens >40 anosRastreio hipertensão homens >40 anos 25 000$25 000$

Rastreio diabetes mellitus, 25Rastreio diabetes mellitus, 25--34 anos34 anos 16 000$16 000$

Rastreio diabetes mellitus, >25 anosRastreio diabetes mellitus, >25 anos 67 000$67 000$

Rastreio cancro da mama cada 3 anos, 50Rastreio cancro da mama cada 3 anos, 50--7070 4 700$4 700$

Rastreio cancro da mama cada 2 anos, 50Rastreio cancro da mama cada 2 anos, 50--7070 12 300$12 300$

Rastreio cancro da mama cada 2 anos, 40Rastreio cancro da mama cada 2 anos, 40--7070 90 300$90 300$



A análise de custoA análise de custo--efectividadeefectividade

Em Em PortugalPortugal: proposta de incluir o teste rápido na : proposta de incluir o teste rápido na 

rotina médica, do tipo “providerrotina médica, do tipo “provider--initiated test”, initiated test”, 

nas USF.nas USF.nas USF.nas USF.

AlternativaAlternativa: sistema actual, com sistematização : sistema actual, com sistematização 

unicamente no caso dos toxicodependentes nos unicamente no caso dos toxicodependentes nos 

CATCAT



A análise de custoA análise de custo--efectividadeefectividade

Perguntas que a avaliação económica pode ajudar a Perguntas que a avaliação económica pode ajudar a 

responder:responder:

�� Teste de 5 em 5 anos? Ou de 3 em 3 anos? Ou Teste de 5 em 5 anos? Ou de 3 em 3 anos? Ou 

único?único?único?único?

�� Para todos ou só para as populações de risco?Para todos ou só para as populações de risco?

�� Para todas as idades?Para todas as idades?

�� Teste rápido ou ELISA? Teste rápido ou ELISA? 

�� Com aconselhamento?Com aconselhamento?



A análise de custoA análise de custo--efectividadeefectividade

Um Um exemploexemplo: detecção voluntária incluída na rotina : detecção voluntária incluída na rotina 

médica (teste ELISA), e aconselhamento em caso de médica (teste ELISA), e aconselhamento em caso de 

infecção, nos EUA.infecção, nos EUA.

�� Diminuição da transmissão de 21% Diminuição da transmissão de 21% 

(aconselhamento, awareness, tratamento iniciado)(aconselhamento, awareness, tratamento iniciado)

�� Aumento da esperança de vida, ligado à detecção Aumento da esperança de vida, ligado à detecção 

precoce: 1.52 anosprecoce: 1.52 anos



USAUSA PortugalPortugal

Grupos de riscoGrupos de risco

Prevalência HIVPrevalência HIV 3% Ver grupos

EpidemiologiaEpidemiologia

Incidência HIVIncidência HIV 1.2% Ver grupos

População inteiraPopulação inteira

Prevalência HIVPrevalência HIV 0.1% 0.087%

Incidência HIVIncidência HIV 0.01% 0.0075%



Homens que têm Homens que têm 

sexo com homenssexo com homens

Homens Homens 

heterossexuaisheterossexuais

Mulheres Mulheres 

heterossexuaisheterossexuais

Sem detecção Sem detecção 

nenhumanenhuma

1.161.16 0.430.43 0.140.14

Transmissão (EUA)Transmissão (EUA)

nenhumanenhuma

Sem detecção Sem detecção 

organizadaorganizada

1.121.12 0.420.42 0.140.14

Com detecção Com detecção 

organizadaorganizada

0.950.95 0.350.35 0.120.12

Valores para Portugal?



CustosCustos

EUA ($)EUA ($) PortugalPortugal

Aconselhamento após testeAconselhamento após teste 45$45$ 1313€€

ELISAELISA 2.5$2.5$

ELISA+Western Blot se positivoELISA+Western Blot se positivo 64$64$

Custo medição CD4 por testeCusto medição CD4 por teste 92$92$ 24.9024.90€€

Custo medição carga viralCusto medição carga viral 122$122$ 84.9084.90€€Custo medição carga viralCusto medição carga viral 122$122$ 84.9084.90€€

Custo anual VIH CD4>500 com Custo anual VIH CD4>500 com 

HAARTHAART

2 978$2 978$ Entre 7 500 e Entre 7 500 e 

12 30012 300€€

Custo anual VIH 200<CD4<500 Custo anual VIH 200<CD4<500 

com HAARTcom HAART

5 096$5 096$

Custo anual VIH CD4<200 com Custo anual VIH CD4<200 com 

HAARTHAART

7 596$7 596$

TriterapiaTriterapia 13 752$13 752$



Qualidade de vidaQualidade de vida

EUAEUA PortugalPortugal

HIV desconhecidoHIV desconhecido 0.910.91 ??

VIH diagnosticadoVIH diagnosticado 0.840.84 ??

(1ºano)(1ºano)

VIH diagnosticadoVIH diagnosticado

(anos seguintes)(anos seguintes)

0.890.89 ??

VIH sintomáticoVIH sintomático 0.790.79 ??

SIDASIDA 0.730.73 ??



E os migrantes?E os migrantes?

�� Incluídos por principio, devido ao Incluídos por principio, devido ao acesso garantidoacesso garantido aos aos 

centros de saúde.centros de saúde.

�� Mas “não inclusão” Mas “não inclusão” de factode facto: acesso garantido : acesso garantido inexistente inexistente 

na práticana prática, por causa do medo, da pobreza, da , por causa do medo, da pobreza, da 

discriminação, das barreiras linguísticas e culturais.discriminação, das barreiras linguísticas e culturais.



E os migrantes?E os migrantes?

�� Programa Programa específico para os migrantesespecífico para os migrantes? Ponto de vista ? Ponto de vista 

económico é relevante.económico é relevante.

�� Nos estudos dos EUA: custoNos estudos dos EUA: custo--efectividade sempre efectividade sempre 

melhor nos melhor nos grupos de riscogrupos de risco (por causa da maior (por causa da maior 

prevalência).prevalência).

�� Pode justificarPode justificar--se um programa de detecção mais se um programa de detecção mais 

frequente, mais acessível, mais rápido, e com maior frequente, mais acessível, mais rápido, e com maior 

espaço para a prevençãoespaço para a prevenção



E os migrantes?E os migrantes?

�� São precisos dados detalhados de prevalência, por São precisos dados detalhados de prevalência, por 

grupos (os migrantes: muitas realidades, muitas grupos (os migrantes: muitas realidades, muitas 

diferenças)diferenças)diferenças)diferenças)

�� Dados sobre programas de prevenção (e não só sobre Dados sobre programas de prevenção (e não só sobre 

detecção)detecção)

�� Dados sobre avaliação da qualidade de vidaDados sobre avaliação da qualidade de vida



E os migrantes?E os migrantes?

Mas antes disso, Mas antes disso, é preciso responder às seguintes é preciso responder às seguintes 

perguntasperguntas::

�� Há uma questão específica dos migrantes, ou é antes de Há uma questão específica dos migrantes, ou é antes de �� Há uma questão específica dos migrantes, ou é antes de Há uma questão específica dos migrantes, ou é antes de 

tudo uma questão de tudo uma questão de exclusão socialexclusão social??

�� E se o tema “migrantes e VIH” estivesse baseado numa E se o tema “migrantes e VIH” estivesse baseado numa 

hipótese errada desde o início?hipótese errada desde o início?


