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[unidades curriculares que
lhe devem preceder ou
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Objetivos de
aprendizagem/

- Desenvolver os fundamentos teóricos e técnicos necessários para a

preparação, análise e avaliação de políticas, programas e estratégias
[Descrição dos objetivos
gerais e/ou específicos] em saúde segundo uma perspetiva económica.
[Conhecimentos, aptidões e
- Articular os principais conceitos e ideias da economia que são
competências a desenvolver
necessárias para a gestão racional de unidades de saúde.
pelos estudantes]
(máx1000 carateres)
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Conteúdos
Programáticos
(máx1000 carateres)

- Introdução à Economia da Saúde e à Avaliação Económica em
Saúde;
-

Economia,

mercado

e

saúde;

microeconomia

da

saúde;

especificidade do mercado na saúde;
- Procura de saúde e indução da procura de cuidados; produção de
saúde; estudos empíricos; impacto de co-pagamentos no sistema de
saúde;
- Financiamento de cuidados de saúde; despesas e resultados em
saúde; macroeconomia da saúde; controlo dos gastos em saúde;


- Oferta de cuidados; custos e produção; pagamento a fatores de
produção; modelos de pagamento a prestadores individuais e
instituições;



- Oferta e financiamento do sistema de saúde;



- Desigualdade e determinantes da saúde; conceitos e objetivos de
equidade; modelos explicativos e promoção da equidade;
- Equidade na prestação e financiamento de cuidados de saúde;
política social e equidade do sistema de saúde.

Demonstração da coerência
entre os conteúdos e os
objetivos da Unidade
Curricular
(máx1000 carateres)

Os conteúdos foram claramente definidos para dar resposta aos
objetivos, já que são abordados as áreas da procura e oferta de
cuidados de saúde bem como os vários subsistemas e seguros
alternativos para dar resposta ao primeiro objetivo e se desenvolvem
matérias como sejam o financiamento das despesas em saúde,
respondendo ao segundo objetivo.

Metodologias de ensino
(avaliação incluída)

Considerando que o estudante deve ser responsabilizado a participar
ativamente no processo, pretende-se que desenvolva trabalho
individual e de grupo.

[indicar os produtos, critérios e
pesos de avaliação]
(máx1000 carateres)


Serão utilizadas as seguintes estratégias:
Discussão e resolução de problemas



Leitura e discussão de textos



Trabalho de grupo



Trabalho individual

AVALIAÇÃO:
A definir pelo grupo de estudantes e pelo professor prevendo-se a
realização de um trabalho individua e um trabalho de grupo .
Demonstração da coerência
entre as metodologias de
ensino com os objetivos de
aprendizagem
(máx3000 carateres)

Recorre-se a uma metodologia expositiva, numa primeira fase, por se
tratar de áreas pouco conhecidas dos estudantes, por forma a
enquadrarmos a problemática das políticas e economia, como matéria
específica da área da saúde. Num segundo momento, desenvolvemos
com os estudantes trabalhos de grupo, com a presença do professor,
analisando e discutindo os temas desenvolvidos pelos diferentes
grupos de trabalho recorrendo a casos práticos
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Saúde – um percurso comentado. Coimbra: Almedina

Bibliografía complementar
Situações especiais
[estudantes com estatuto
especial,

