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O conhecimento gerado pelas áreas técnicas e entidades
vinculadas ao Ministério da Saúde (MS) surge da confluência dos
saberes de diversos domínios: medicina, enfermagem, farmacologia,
nutrição, psicologia, química, sociologia, informática, entre muitas
outras que se fundem à prática da gestão do Sistema Único de
Saúde, o SUS.
Identificar, relacionar, padronizar, gerir e oferecer acesso
a esse conhecimento é um dos desafios atuais das Ciências da
Informação em que se discutem aspectos da democratização
do acesso à informação, da criação de repositórios públicos de
conhecimento e do desenvolvimento de tecnologias que permitam
a recuperação da informação ultrapassando a lógica da sintaxe,
para alcançar a lógica da semântica (aspectos ontológicos da
indexação).
O Projeto Terminologia da Saúde, uma iniciativa da SecretariaExecutiva, por meio da Coordenação-Geral de Documentação e
Informação (CGDI/SAA/SE/MS) visa a desenvolver os principais
instrumentos que possibilitam o alinhamento da produção literária,
documental e normativa da esfera federal do SUS porque garantirá
o tratamento terminológico das áreas do conhecimento afins à
prática de gestão da saúde. Esses instrumentos são: o Tesauro MS,
o Siglário MS e os glossários temáticos.
A série Glossário Temático tem a finalidade de normalizar,
representar e divulgar a terminologia especializada de uma
determinada área técnica. Gradativamente a CGDI buscará adotar
5

tal metodologia em todas as unidades do MS que reunidos,
constituirão o Glossário Geral do Ministério da Saúde. Nessa
perspectiva, surgirão melhores interfaces com outras estruturas
terminológicas de saúde, destacando-se os Descritores de Ciências
da Saúde (DeCS/Bireme).
Na medida em que esses glossários sejam consolidados,
surgirá um vocabulário institucional próprio, preciso e consensual
que permitirá aos gestores, profissionais da saúde e cidadãos
um entendimento mais eficaz e uma comunicação objetiva e sem
ambigüidades, favorecendo o desempenho das ações institucionais
e a compreensão sobre a gestão do Sistema Público de Saúde do
Brasil.

Coordenacão-Geral de Documentação e Informação
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Elaborado conjuntamente pelas equipes do Departamento
de Economia da Saúde (DES) e da Coordenação-Geral de
Documentação e Informação (CGDI/SAA/SE), este Glossário
Temático: Economia da Saúde reúne os principais vocábulos
utilizados na linguagem do campo de atuação dessa área técnica.
Nesse conjunto, dado o enfoque, poderão não ser citados aqueles
vocábulos com significados facilmente encontrados nos dicionários
de língua portuguesa haja vista que já são consenso e independem
do Ministério da Saúde (MS).
Estão entre os objetivos deste Glossário: identificar os
termos próprios da área técnica; fornecer referências para a
compreensão de termos e conceitos; proporcionar a exatidão
conceitual e definir a atuação de cada termo em seus diferentes
contextos institucionais; eliminar ambigüidades para facilitar a
comunicação interna; contribuir para a tradução especializada;
permitir a elaboração da linguagem documentária do Tesauro do
Ministério da Saúde; organizar e divulgar informações técnicas,
científicas e profissionais; e se constituir em um instrumento para
representação e transmissão do conhecimento especializado.
Os termos, as definições e as siglas relacionados aqui foram
extraídos, a priori, de livros, periódicos, legislações e de outros
documentos produzidos pelo MS e entidades vinculadas. Apenas
nos casos em que não existiam ocorrências nessa literatura, foram
utilizadas publicações externas. Na ausência destas referências
ou de qualquer outra ocorrência escrita, coube ao corpo técnico
7

do DES propor a grafia do termo constatado e a sua significação
à equipe do Projeto, desde que não contrariasse a legislação
federal vigente. Da mesma forma, todos os 204 verbetes com suas
definições e siglas foram examinados e/ou adequados, bem como
validados por esse Departamento.
Essa iniciativa não se encerra com essa edição, pois
periodicamente haverá a revisão e a identificação de termos para
novas inclusões e atualizações, a fim de se poder constatar e descrever
o maior número possível de vocábulos e os usos institucionais dessa
linguagem especializada. Quaisquer sugestões de inclusão, alteração
e exclusão, por parte dos leitores e usuários dessa publicação, são
bem-vindas e podem ser feitas no sítio da Biblioteca Virtual em
Saúde do Ministério da Saúde (http://www.saude.gov.br/bvs) ou pelo
correio eletrônico: grupofocal@saude.gov.br.
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O Departamento de Economia da Saúde, da Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério
da Saúde, tem por objetivo o aprimoramento do Sistema Único
de Saúde (SUS), baseado nos princípios de universalidade,
integralidade e eqüidade, por meio do aumento da eficiência no
uso dos recursos públicos e da garantia de eqüidade na distribuição
desses recursos, premissas que se reforçam com o presente
instrumental disponibilizado pela Economia da Saúde.
Atribuições:
• Subsidiar a SCTIE na formulação de políticas, diretrizes
e metas para a implementação da Política Nacional de Saúde
e aperfeiçoamento contínuo do SUS, por meio do emprego de
instrumental disponibilizado pelo campo da Economia da Saúde.
• Gerir e aprimorar programas, cujo funcionamento
demonstre a aplicabilidade da Economia em políticas na área de
Saúde, conferindo a essas um maior grau de eficiência, eficácia,
visibilidade e controle social.
• Responsável pela elaboração de estudos econômicos na
área de Saúde, versando desde a adequação do dimensionamento
e alocação dos recursos previstos em orçamento até a estruturação
de mercados e formas de intervenção/regulação.
9
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Os verbetes estão organizados em ordem alfabética e
estruturados de acordo com o seguinte padrão:
ENTRADA + GÊNERO ± NÚMERO ± SINÔNIMO + DEFINIÇÃO
ou ⇒ ± REMISSIVA DA DEFINIÇÃO ± NOTA ± REMISSIVA DA NOTA

A ENTRADA representa a unidade lingüística que possui o
conteúdo semântico da expressão terminológica na linguagem de
especialidade. É o termo propriamente dito, o termo principal ou,
eventualmente, um termo remissivo. O GÊNERO indica se o termo
da língua descrita, conforme o caso, é feminino [fem.] ou masculino
[masc.]. O SINÔNIMO [sin.] indica que o termo é equivalente a
outro quanto ao significado. O NÚMERO constará apenas quando
o termo for utilizado sempre no plural [pl.]. A DEFINIÇÃO
estabelece o sistema de distinções recíprocas que servem para
descrever conceitos pertinentes aos termos. A SETA [⇒] significa
“lê-se como” e “vá ao termo para conhecer a definição” e indica
a forma lingüística expandida, equivalente à sigla. A REMISSIVA
[ver], tanto da definição quanto da nota, esclarece sobre a relação
de complementaridade entre termos. Os termos remissivos se
relacionam de maneiras diversas, dependendo da contigüidade
de sentido, podendo ser termos sinônimos, termos hiperônimos e
termos conexos. Nesse glossário, as remissões não são nomeadas
como hiperônimos, hipônimos e conceitos conexos. A NOTA
[nota] provê informação adicional: comentário prático, lingüístico
ou enciclopédico a fim de complementar a conceituação.
11

Exemplos de verbetes:
Gênero
Sinônimo

Entrada

Teto Financeiro da Assistência do Município, masc. Sin. TFAM.
Montante que corresponde ao financiamento de conjunto
das ações assistenciais sob a responsabilidade da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS). Nota: o TFAM é transferido, de
forma regular e automática, do Fundo Nacional ao Fundo
Municipal de Saúde, de acordo com as condições de gestão. Ver
Teto Financeiro da Assistência do Estado.
Definição

Nota

Remissiva

Gênero
Lê-se como e vá até o termo
para conhecer a definição

Entrada

Siops, masc. ⇒ Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde.
Forma expandida da sigla

Entrada

Remissiva para o sinônimo

Custo econômico, masc. Ver sin. Custo de oportunidade.
Gênero
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acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos potenciais de vida perdidos assimetria da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem
sificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos controle dos gastos sanitários acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade
da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital benefício capital humano classificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos
aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos potenciais de vida perdidos assimetria da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital ben
orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos controle dos gastos sanitários acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos pot
informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital benefício capital humano classificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos con

Acessibilidade aos serviços de saúde, fem. Possibilidade econômica, ou geográfica, ou legal, ou cultural, ou organizativa que
uma população possui para ser atendida em um serviço de saúde. Nota: a acessibilidade econômica é a utilização de um serviço
a partir do poder aquisitivo da população, frente aos preços dos
serviços e medicamentos.
Agência, fem. Instituição que intermedeia a escolha de bens e serviços fora do domínio de conhecimento de outra que necessita
adquirir ou consumir determinado produto.
Agência de avaliação de tecnologias em saúde, fem. Instituição
pública ou privada dedicada a realizar e a divulgar os resultados
de investigações sobre tecnologias em saúde, novas e preexistentes, a partir de evidências disponíveis sobre a segurança, a
eficácia, a efetividade, a relação custo-efeito e o impacto socioeconômico e ético dessas tecnologias. Ver Agência.
Agente, masc. Entidade que se interpõe e influi na escolha de bens
e serviços fora do domínio de conhecimento de uma instituição
que necessita adquirir ou consumir determinado produto.
Agentes econômicos em saúde, masc. pl. Entidades que realizam
as transações econômicas no setor Saúde e que são classificadas
em quatro grandes categorias, a saber: usuários, empresas, profissionais de saúde e governo. Ver Agente.
Alocação de recursos em saúde, fem. Forma como o setor Saúde
distribui seus recursos, financeiros ou não, entre as diferentes alternativas de tecnologias, com vistas a atender às necessidades
de saúde da sociedade.
Altruísmo recíproco, masc. Atitude mutualista do ser humano
para proteger, apoiar e promover o bem-estar de qualquer indi15

víduo sob ameaça ou risco que possa comprometer sua identidade e/ou integridade física, moral, religiosa ou ideológica.
Análise de custo em saúde, fem. Avaliação econômica parcial, no
âmbito da saúde, que considera apenas os custos do uso da tecnologia. Ver Análise de custo-benefício; Análise de custo-efetividade;
Análise de custo-minimização; Análise de custo-utilidade; Avaliação
econômica em saúde.
Análise de custo-benefício, fem. Avaliação econômica completa
de tecnologias, no âmbito da saúde, em que tanto os custos das
tecnologias comparadas quanto seus efeitos são valorizados em
unidades monetárias. Ver Análise de custo em saúde; Análise de custo-efetividade; Análise de custo-minimização; Análise de custo-utilidade; Avaliação econômica em saúde.
Análise de custo-efetividade, fem. Avaliação econômica completa, no âmbito da saúde, que compara distintas intervenções de
saúde, cujos custos são expressos em unidades monetárias e os
efeitos, em unidades clínico-epidemiológicas. Ver Análise de custo
em saúde; Análise de custo-benefício; Análise de custo-minimização;
Análise de custo-utilidade; Avaliação econômica em saúde.
Análise de custo-minimização, fem. Avaliação econômica que
compara somente os custos de duas ou mais tecnologias. Nota: os
efeitos sobre a saúde que resultam das tecnologias comparadas
são considerados similares. Ver Análise de custo em saúde; Análise
de custo-benefício; Análise de custo-efetividade; Análise de custo-utilidade; Avaliação econômica em saúde.
Análise de custo-utilidade, fem. Avaliação econômica completa
que permite a comparação entre quaisquer tipos de intervenções
de saúde e os efeitos dessas, medidos em Anos de Vida Ajustados pela Qualidade (Avaq). Nota: os custos de intervenções de
saúde são expressos em unidades monetárias. Ver Análise de custo em saúde; Análise de custo-benefício; Análise de custo-efetividade;
Análise de custo-minimização; Avaliação econômica em saúde.
16

Análise de sensibilidade, fem. Procedimento analítico que avalia a solidez dos resultados de um estudo, mediante o cálculo
de mudanças nos resultados e nas conclusões que se produzem
quando as variáveis, chaves do problema, mudam em um intervalo específico de valores.
Anos de Vida Ajustados pela Incapacidade, masc. pl. Sin. Avai. Índice que representa os anos futuros de vida isentos de incapacidades que se perderiam em um dado período, por conseqüências de
mortes prematuras ou de situações de incapacidades provocadas
por enfermidades. Ver Anos de Vida Ajustados pela Qualidade.
Anos de Vida Ajustados pela Qualidade, masc. pl. Sin. Avaq. Unidade de medida bidimensional do bem-estar de um indivíduo
ou de um grupo de pessoas, que ajusta os anos de vida segundo
a utilidade avaliada como conseqüência dos estados imperfeitos
de saúde. Nota: o valor da unidade de medida está compreendido entre 0 (zero), que é morte, e 1 ou 100, que é saúde perfeita.
Ver Anos de Vida Ajustados pela Incapacidade.
Anos Potenciais de Vida Perdidos, masc. pl. Sin. APVP. Unidade
de medida de impacto relativa a várias enfermidades e a problemas de saúde na sociedade, calculada a partir da soma dos anos
de vida perdidos em conseqüência de mortes de jovens ou de
falecimentos prematuros das pessoas de uma dada região ou de
um país.
APVP, masc. pl. ⇒ Anos Potenciais de Vida Perdidos.
Assimetria de informação, fem. Distribuição desigual de informações disponíveis entre prestadores e usuários de um bem ou serviço de saúde. Geralmente, um desses agentes detém mais informações sobre determinadas características do bem ou do serviço
de saúde.
Avai, masc. pl. ⇒ Anos de Vida Ajustados pela Incapacidade.
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Avaliação de tecnologias em saúde, fem. Exercício complexo de
pesquisa e de produção de informações, baseado em critérios
de efetividade, de custo, de risco ou de impacto do seu uso, de
segurança e critérios éticos que visam à seleção, à aquisição, à
distribuição ou ao uso apropriado de tecnologias, incluindo a
avaliação de sua necessidade.
Avaliação econômica em saúde, fem. Análise comparativa de diferentes tecnologias, no âmbito da saúde, referentes aos seus custos
e aos efeitos sobre o estado de saúde. Nota: as principais técnicas
de avaliação econômica completa são a análise de custo-efetividade, custo-utilidade, custo-minimização e custo-benefício. Ver
Análise de custo-efetividade; Análise de custo-utilidade; Análise de
custo-minimização; Análise custo-benefício.
Avaq, masc. pl. ⇒ Anos de Vida Ajustados pela Qualidade.
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orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos controle dos gastos sanitários acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos pot
informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital benefício capital humano classificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos con

Banco de Preços em Saúde, masc. Sin. BPS. Sistema informatizado, alimentado por instituições cadastradas, que disponibiliza,
via internet, os preços praticados em suas aquisições de medicamentos, materiais médico-hospitalares e gases medicinais.
Bem, masc. Objeto, instrumento, meio ou elemento material que,
em função de sua escassez, tem valor e pode satisfazer, direta ou
indiretamente, um desejo ou uma necessidade humana.
Bem de capital, masc. Sin. Bem de investimento. Bem que pode ser
utilizado como fator no processo de produção de bens e prestações de serviços, de forma que não atenda diretamente às necessidades humanas. Nota: o bem de capital também é conhecido
como bem de investimento.
Bem de investimento, masc. Ver sin. Bem de capital.
Bem de mérito, masc. Bem cujo consumo satisfaz às necessidades
consideradas socialmente prioritárias, cabendo ao poder público
a sua definição, estímulo, fomento e provisão. Ver Bem; Bem de
capital; Bem público.
Bem público, masc. Bem cujo consumo se caracteriza pela não-exclusividade, isto é, pela impossibilidade de excluir do consumo
uma pessoa em particular, e pela não rivalidade, isto é, o consumo de um bem ou serviço por determinado indivíduo não reduz
a quantidade disponível desse bem para os demais membros da
sociedade. Ver Bem; Bem de capital; Bem de mérito.
Benefício, masc. Ganho ou resultado positivo de qualquer tecnologia em saúde.
BPS, masc. ⇒ Banco de Preços em Saúde.
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stos em saúde ajustados pela qualidade anos potenciais de vida perdidos assimetria da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital benefício capital humano classificação
as em saúde contenção de custos controle dos gastos sanitários acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos potenciais de vida perdidos assimetria da informação
saúde bem de capital benefício capital humano classificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos controle dos gastos sanitários acessibilidade aos serviços de saúde
e anos potenciais de vida perdidos assimetria da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital benefício capital humano classificação orçamentária consumo de serviços de
ole dos gastos sanitários acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos potenciais de vida perdidos assimetria da informação avaliação econômica em saúde banco
de preços em saúde bem de capital benefício capital humano classificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos controle dos gastos sanitários

Capital humano, masc. Valor econômico potencial da força de trabalho de uma determinada população ativa ou de uma comunidade, que constitui a expressão do conjunto de competências, de
experiências, de conhecimentos técnicos e de qualificações.
Centro de custos, masc. Setor de uma instituição que possui gastos
mensuráveis. Notas: i) Não existe a necessidade do centro de custos acompanhar a estrutura formal da instituição (organograma).
ii) Muitas vezes é oportuno agrupar ou separar determinados
setores para apuração dos custos. Ver Grupo de centro de custos;
Tipo de centro de custos.
Classificação orçamentária, fem. Agrupamento das informações
por meio de códigos numéricos que identificam os recursos, sua
origem e sua destinação, bem como os órgãos ou entidades responsáveis pela sua execução. Nota: o agrupamento possui outras
informações relevantes, detalhadas em funções, subfunções, programas, projetos, atividades, etc.
Coeficiente de Gini, masc. Método de medição das desigualdades
em saúde que se baseia na distância entre a curva de Lorenz e a
diagonal de igualdade. Nota: esse método pode apresentar valores entre 0, perfeita igualdade, e 1, desigualdade total. Ver Curva
de Lorenz.
Consórcio sanitário, masc. Entidade de caráter associativo, voluntário e temporal, cujo objetivo é gerenciar determinadas tarefas
ou prestar serviços de saúde.
Consumo de serviços de saúde, masc. Uso ou emprego dos serviços de saúde por parte de um indivíduo ou grupo de pessoas, a
fim de se obter uma satisfação em termos de melhoria da qualidade de vida relacionada à saúde. Ver Qualidade de vida relacionada à saúde.
Contabilidade de custos, fem. Ramo da contabilidade pelo qual a
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gestão de custos é traduzida em normas, fluxos, papéis e rotinas,
tendo por finalidade absorver dados de diversas áreas, manipulá-los e finalmente emitir relatórios gerenciais.
Contas em saúde, fem. pl. Instrumentos de análise detalhada sobre o financiamento e o gasto público e privado de um sistema
de saúde que contêm: i) as fontes e os destinos dos fundos dedicados à atenção de saúde; ii) a concentração de gastos nos diferentes serviços e programas; e iii) a distribuição do orçamento
sanitário entre diferentes regiões e grupos populacionais.
Controle de custos, masc. Estratégia utilizada para o controle dos
custos advindos de qualquer sistema de produção de bens e serviços de saúde. Nota: o controle não significa, necessariamente,
o corte ou a redução dos custos.
Controle dos gastos sanitários, masc. Conjunto de intervenções
orientadas à racionalização dos gastos sanitários e a dirigir as
atuações dos três principais agentes econômicos desse processo,
a saber: os usuários, os prestadores e os gestores.
Convênio em saúde, masc. Instrumento de acordo ou ajuste no
qual as partes são envolvidas para realização de objetivos de interesses comuns e, principalmente, que resultem obrigatoriamente
em benefícios de interesse público. Nota: exemplos de convênios
em saúde são os projetos firmados entre o Ministério da Saúde e entidades, fundações, hospitais, instituições filantrópicas,
universidades, prefeituras e órgãos federais, a fim de financiar
construções, reformas, aquisição de equipamentos, de unidades
móveis e/ou manutenção de hospitais. Os convênios são firmados pelo Ministério da Saúde e podem originar-se de Emenda
Parlamentar ou de programas específicos desse Ministério.
Cooperação antagônica, fem. Colaboração entre atores sociais de
interesses antagônicos que atuam episódica ou continuamente
para obter resultados de interesse comum, acima dos conflitos
de origem.
Crédito orçamentário, masc. Crédito de despesas que constam do
orçamento. Nota: há créditos normais previstos no orçamento
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que fazem parte do Projeto de Lei do Executivo, aprovado pelo
Legislativo, e há outros créditos que decorrem de emendas ao
orçamento, introduzidas pelo Legislativo.
Critério de Alocação de Rawls, masc. Distribuição de recursos que
visa a melhorar o bem-estar dos indivíduos, por meio da prática
de oferecer maiores benefícios para os mais desfavorecidos em
uma sociedade.
Custo, masc. Valor de todos os recursos gastos na produção de um
bem ou serviço.
Custo de oportunidade, masc. Sin. Custo econômico. Custo em que
a sociedade incorre ao disponibilizar uma tecnologia sanitária à
população, à medida que os recursos empregados para tal ficam
indisponíveis para outros fins. Nota: o custo de oportunidade
também é conhecido como o valor da melhor alternativa não
concretizada, em conseqüência da utilização de recursos limitados na produção de um determinado bem ou serviço de saúde.
Ver Custo.
Custo de produtividade, masc. Custo que está associado à perda
de produtividade de um indivíduo ou de um grupo de pessoas,
em função da morbimortalidade ocasionada por enfermidades.
Ver Custo.
Custo direto, masc. Custo apropriado diretamente ao produto ou
serviço prestado, não sendo necessária nenhuma metodologia de
rateio. Nota: é apropriado aos produtos ou serviços por meio de
alguma medida de consumo. Exemplos: mão-de-obra direta, material e medicamentos, etc. Ver Custo; Custo direto; Custo indireto.
Custo econômico, masc. Ver sin. Custo de oportunidade.
Custo em saúde, masc. Valor dos recursos empregados no uso de
uma alternativa terapêutica, de um programa ou de um serviço
de saúde durante um período de tempo. Ver Custo.
Custo enfermidade, masc. Tipo de avaliação econômica parcial
por meio da qual se calcula o impacto econômico, ou os custos
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da prevalência, ou os custos da incidência de determinada enfermidade durante um dado período de tempo. Ver Custo.
Custo financeiro, masc. Custo calculado para estabelecer um equilíbrio de caixa a fim de permitir a quantificação das necessidades
imediatas dos serviços no instante de sua apuração. Ver Custo.
Custo fixo, masc. Custo que independe do volume de produção que
não é passível de alteração a curto prazo. Nota: exemplos: depreciação, aluguel e pessoal. Ver Custo.
Custo indireto, masc. Parcela do custo total que não pode ser identificada diretamente em um produto ou serviço específico, porque depende dos critérios de rateio e está relacionada com um
ou mais produtos ou serviços. Nota: exemplos: aluguel, energia,
água, telefone e combustível. Ver Custo; Custo direto; Custo total.
Custo marginal, masc. Aumento que experimenta o custo total,
decorrente do acréscimo de uma unidade no volume de produção. Ver Custo; Custo total.
Custo médio unitário, masc. Custo total dividido pela quantidade
produzida, em um determinado período. Nota: pode ser obtido
em relação ao custo direto, indireto e total. Ver Custo; Custo direto; Custo indireto; Custo total.
Custo não-operacional, masc. Custo obtido no somatório dos gastos efetivados pela unidade e não computados no cálculo do custo operacional (exemplos: pagamento de pessoal à disposição de
outros órgãos e propaganda). Ver Custo; Custo operacional.
Custo operacional, masc. Valor dos recursos consumidos na atividade fim de cada centro de custos e/ou de toda instituição em
um determinado período. Ver Custo; Custo não-operacional.
Custo total, masc. É o resultado do somatório dos custos diretos
e indiretos de todas as unidades de um mesmo bem ou serviço
produzidas durante determinado período de tempo. Ver Custo;
Custo direto; Custo indireto; Custo marginal.
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Custo variável, masc. Custo que é passível de alteração em curto
prazo. Nota: esse custo modifica-se proporcionalmente ao volume produzido e que, somado ao custo fixo, constitui-se no custo
total de um determinado serviço ou produto. Ver Custo; Custo
fixo; Custo total.
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acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos potenciais de vida perdidos assimetria da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem
sificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos controle dos gastos sanitários acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade
da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital benefício capital humano classificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos
aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos potenciais de vida perdidos assimetria da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital ben
orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos controle dos gastos sanitários acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos pot
informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital benefício capital humano classificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos con

Deficit público, masc. Diferença negativa entre receitas e gastos da
administração pública.

Deflator, masc. Fator de correção aplicado para descontar os efeitos
inflacionários sobre a evolução de uma série monetária, ou seja,
fator que serve para ajustar valores correntes em valores reais.
Demanda, fem. Quantidade de um bem ou serviço que um indivíduo pode e está disposto a comprar para cada nível de preço
estabelecido no mercado, desde que se mantenham inalterados
todos os outros fatores que afetem o consumo desse bem.
Departamento de Economia da Saúde, masc. Departamento pertencente à estrutura organizacional do Ministério da Saúde, ligado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos,
ao qual compete, entre outras atribuições: a) subsidiar a formulação de políticas, diretrizes e metas para a implementação da
Política Nacional de Saúde e o aperfeiçoamento contínuo do
SUS, por meio do emprego de instrumental disponibilizado pelo
campo da Economia da Saúde; b) gerir e aprimorar programas,
cujo funcionamento demonstre a aplicabilidade da Economia em
políticas na área de Saúde, conferindo a esta um maior grau de
eficiência, eficácia, visibilidade e controle social; e c) conduzir
a elaboração de estudos econômicos na área de Saúde, desde a
adequação do dimensionamento e alocação dos recursos previstos em orçamento até a estruturação de mercados e formas de
intervenção ou regulação.
Depreciação, fem. Redução de valor ou de preço que se registra na
maioria dos bens em função do uso, do desgaste físico, da ação
da natureza, das evoluções tecnológicas, da perda de utilidade
por uso, da obsolescência ou das alterações nos preços de outros
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fatores de produção. Nota: a depreciação de uma moeda significa sua desvalorização perante outras.
Desembolso, masc. Pagamento resultante das aquisições dos bens
e serviços. Nota: exemplo: pagamento pela aquisição de um lote
de fios cirúrgicos.
Despesa, fem. Montante de recursos gastos, em um determinado
período, que não está diretamente relacionado com a atividade
fim. Nota: a despesa pode ser apropriada ou não, no produto
ou serviço, sob a forma de custo indireto. Exemplos: salários da
administração, telefone e aluguel.
Despesa corrente, fem. Despesa que não contribui, de forma direta, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Ver Bem
de capital; Despesa; Despesa de capital.
Despesa de capital, fem. Despesa que contribui, de forma direta,
para a formação ou aquisição de um bem de capital. Ver Bem de
capital; Despesa; Despesa corrente.
Despesa em saúde, fem. Desembolso que se dá em virtude da obtenção de bens ou de serviços de saúde. Nota: o desembolso não
implica uma preocupação com o produto ou serviço a ser gerado. Ver Despesa.
Dinheiro, masc. Bem econômico em forma de bilhete ou moeda
corrente que geralmente é aceito como meio de pagamento em
transações realizadas por diferentes agentes econômicos.
Diretora-Executiva do Fundo Nacional de Saúde, fem. Sin. Fundo
Nacional de Saúde; FNS. Unidade gestora, na esfera federal, que
repassa, acompanha, fiscaliza e controla a correta utilização dos
recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). Ver Fundo Nacional
de Saúde.
Discriminação de preços, fem. Prática, adotada por empresas, que
consiste na venda do mesmo bem ou serviço a preços diferenciados para distintos demandantes.
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acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos potenciais de vida perdidos assimetria da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem
sificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos controle dos gastos sanitários acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade
da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital benefício capital humano classificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos
aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos potenciais de vida perdidos assimetria da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital ben
orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos controle dos gastos sanitários acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos pot
informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital benefício capital humano classificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos con

Economia da saúde, fem. Disciplina que integra as teorias econômicas, sociais, clínicas e epidemiológicas a fim de estudar os mecanismos e os fatores que determinam e condicionam a produção, a distribuição, o consumo e o financiamento dos bens e dos
serviços de saúde.
Economia de escala, fem. Propriedade segundo a qual o custo total médio diminui conforme aumenta a quantidade produzida
ou comprada do bem ou serviço.
Economia do setor público, fem. Ramo da economia geral que se
ocupa das decisões adotadas pelos poderes públicos em relação
à forma de assegurar os recursos escassos, organizar a produção
e distribuir o esforço produtivo. Nota: as decisões tomadas na
economia do setor público afetam e condicionam as adotadas pelos agentes econômicos do setor privado.
Efeitos em saúde, masc. pl. Ganhos ou conseqüências de qualquer
tecnologia em saúde. Nota: conseqüências e resultados em saúde
funcionam como sinônimo de efeitos em saúde.
Efetividade, fem. Medida dos resultados ou conseqüências decorrentes de uma tecnologia sanitária, quando utilizada em situações reais ou habituais de uso.
Eficácia, fem. Medida dos resultados ou conseqüências decorrentes de uma tecnologia sanitária, quando utilizada em situações
ideais ou experimentais.
Eficiência, fem. Conceito econômico derivado da escassez de recursos que visa à produção de bens e serviços valorizados pela
sociedade ao menor custo social possível.
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Eqüidade em saúde, fem. Princípio segundo o qual a distribuição
de recursos é feita em função das necessidades de saúde de uma
determinada população.
Equilíbrio fiscal, masc. Paridade entre os valores do orçamento e
das despesas para viabilizar o Estado do ponto de vista econômico financeiro. Nota: a arrecadação fiscal preconiza a contenção
de gastos com o aparato de Estado (Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público) na medida da coleta resultante da
taxação sobre as atividades econômicas.
Equitatividade, fem. É o resultado da divisão do montante de recursos pelo total de indivíduos de uma comunidade. Nota: essa
distribuição de recursos supõe que todos os beneficiários estão
em situações idênticas.
Escassez, fem. Caráter limitado dos recursos da sociedade. Nota: a
escassez introduz dois conceitos básicos em economia, o processo de escolha e o custo de oportunidade.
Externalidade, fem. Conseqüência das ações de uma pessoa para
o bem-estar de outra, originalmente não considerada pelo sujeito
que efetuou as ações. Nota: existem externalidades negativas e
positivas.
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acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos potenciais de vida perdidos assimetria da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem
sificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos controle dos gastos sanitários acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade
da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital benefício capital humano classificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos
aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos potenciais de vida perdidos assimetria da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital ben
orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos controle dos gastos sanitários acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos pot
informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital benefício capital humano classificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos con

Faec, masc. ⇒ Fundo de Ações Estratégicas e Compensação.

Falha de mercado, fem. Incapacidade de alguns mercados não regulados de alocarem eficientemente os recursos. Nota: a presença de oligopólio, a assimetria de informações e as externalidades
são tipos de falhas de mercado presentes no setor Saúde.
Farmacoeconomia, fem. Conjunto de atividades dedicadas, de
modo geral, à análise econômica no campo da assistência farmacêutica, como a gestão de serviços farmacêuticos, a avaliação
da prática profissional e a avaliação econômica de medicamento
e, de modo específico, à descrição e à análise dos custos e das
conseqüências da farmacoterapia para o paciente, o sistema de
saúde e a sociedade.
Financiamento per capita, masc. Sistema de financiamento de serviços e de insumos de saúde em que a entidade financiadora destina uma quantidade fixa, geralmente mensal, ao prestador, para
cada uma das pessoas cobertas, sem levar em consideração outros critérios, como o perfil epidemiológico. Ver Financiamento.
Financiamento, masc. Processo de arrecadação de recursos monetários destinados à execução de um gasto, ou à realização de um
investimento, ou à obtenção de um objetivo específico.
FNS, masc. ⇒ Fundo Nacional de Saúde. Ver sin. Diretoria-Executiva
do Fundo Nacional de Saúde.
Fração assistencial especializada, fem. Montante que corresponde
a procedimentos ambulatoriais de média complexidade, a medicamentos, a insumos excepcionais, a órteses, a próteses ambulatoriais e ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD), que estão sob
gestão de determinada Unidade da Federação (UF).
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Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, masc. Sin. Faec.
Fundo de recursos financeiros próprios da Câmara Nacional de
Compensação destinado a financiar os procedimentos de alta
complexidade de pacientes com referência interestadual e as
ações consideradas estratégicas e de responsabilidade direta do
Ministério da Saúde.
Fundo de saúde, masc. Fundo ou conta específica que engloba
todos os recursos destinados ao setor Saúde – de doações, rendimentos, repasses e transferências – que, obrigatoriamente, só
podem ser utilizados em ações e serviços de saúde. Nota: os recursos destinados ao setor Saúde estão no âmbito federal, estadual ou municipal.
Fundo estadual de saúde, masc. Fundo ou conta em que são depositados todos os recursos que são repassados ao estado pelo Ministério da Saúde para serem utilizados na saúde, além daqueles
destinados à saúde pelo próprio estado. Ver Fundo de saúde; Fundo municipal de saúde; Fundo nacional de saúde.
Fundo municipal de saúde, masc. Fundo ou conta em que são
depositados todos os recursos que são repassados ao município
pelo Ministério da Saúde e pelo estado, para serem utilizados na
saúde, além daqueles destinados à saúde pelo próprio município. Ver Fundo de saúde; Fundo estadual de saúde; Fundo nacional de
saúde.
Fundo Nacional de Saúde, masc. Sin. FNS. Fundo especial, organizado de acordo com diretrizes e objetivos do SUS, cujos recursos estão previstos na Lei Orçamentária Anual conforme o
Plano Plurianual dos Projetos e Ações Governamentais e que são
provenientes de fontes nacionais e internacionais. Nota: todos os
recursos desse fundo transitam em conta única e em consonância
com o preceito constitucional de aplicação dos recursos destinados às ações e serviços de saúde. Ver Diretoria-Executiva do Fundo
Nacional de Saúde.
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acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos potenciais de vida perdidos assimetria da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem
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Gasto, masc. Despesa com bens ou serviços adquiridos. Nota: refere-se também ao sacrifício econômico para obtenção de um produto ou serviço qualquer, não importando a origem dos recursos,
representado por entrega ou promessa de ativos, independente
de ter efetuado o pagamento.
Gerência de unidades, serviços e programas, fem. Ação de conduzir a execução administrativa das políticas de prestação de
serviços e programas de saúde para a população.
Gestão da enfermidade, fem. Ferramenta da gestão em saúde que
tem como objetivo minimizar o custo global de atenção à determinada doença, por meio dos seguintes procedimentos: a) identificar todos os fatores de gastos que são produzidos durante a
história natural da enfermidade; b) analisar as relações entre os
fatores de gasto; e c) definir as intervenções sanitárias, necessárias para alcançar os melhores resultados clínicos e uma minimização nos custos.
Gestão de custos, fem. Ação de gerir meios e recursos técnicos, metodológicos e funcionais para gerar informação sobre custos e
subsidiar a avaliação de desempenho.
Gestão de políticas e sistemas, fem. Ação de gerir estratégias, programas e serviços para atendimento dos preceitos constitucionais e programáticos aplicados à saúde conforme a necessidade,
a capacidade e a deliberação das instâncias de representação e de
participação da sociedade.
Grupo de centros de custos, masc. Agrupamento dos centros de
custos que desenvolvem funções semelhantes. Ver Centro de custos; Tipo de centro de custos.
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Imposto direto, masc. Imposto que recai diretamente sobre a renda, o patrimônio e o benefício dos indivíduos ou entidades. Ver
Imposto indireto.
Imposto indireto, masc. Imposto que recai sobre o consumo e a
circulação de bens e serviços. Ver Imposto direto.
Incentivo, masc. Mecanismo de indução, de indivíduos ou entidades, para adotar determinado comportamento. Nota: o incentivo
pode ser do tipo econômico ou não-monetário.
Incentivo adicional, masc. Representação de uma décima terceira
parcela a ser paga ao agente comunitário de saúde. Ver Incentivo;
Incentivo de custeio; Incentivo financeiro.
Incentivo de custeio, masc. Valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas
mensais de 1/12, pelo Fundo Nacional de Saúde, para os Fundos
Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos
Estaduais de Saúde. Ver Incentivo; Incentivo de adicional; Incentivo
financeiro.
Incentivo de Integração ao Sistema Único de Saúde, masc. Sin.
IntegraSUS. Incentivo repassado aos hospitais filantrópicos sem
fins lucrativos de acordo com os níveis em que os mesmos se
enquadrem. Nota: os hospitais filantrópicos que recebem os incentivos atendem às exigências da Portaria MS/GM n.º 878, de 8
de maio de 2002. Ver Incentivo.
Incentivo financeiro, masc. Incentivo aos hospitais integrantes do
SUS, cujo objetivo é o aprimoramento da assistência prestada, a
melhoria da infra-estrutura dos serviços e o estabelecimento de
parcerias na identificação de prestadores solidários do sistema.
Ver Incentivo; Incentivo; Incentivo adicional; Incentivo de custeio.
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Incentivo fiscal, masc. Subsídio conferido pelo governo por renúncia ou devolução de valores arrecadados para atrair investidores
à produção ou estimular consumidores à aquisição de bens de
serviços de saúde. Ver Incentivo.
Indicador de saúde, masc. Medida que expressa dimensões do estado de saúde, como exemplos, a taxa de mortalidade infantil, a
esperança de vida e a taxa de mortalidade materna.
Índice de preços, masc. Série numérica que mostra a evolução dos
preços médios de um conjunto de bens e serviços.
Índice de preços ao consumidor, masc. Ferramenta econômica que
mede, em um dado período de tempo, as variações percentuais
registradas nos preços de um conjunto de bens de diferentes
setores, como alimentação, bebidas, vestuário, moradia, saúde,
transporte, entre outros. Ver Índice de preços.
Índice de valorização de resultado, masc. Índice que atribui valores adicionais equivalentes a até 2% do teto financeiro da assistência do estado. Nota: os recursos referentes a esse índice são
transferidos do Fundo Nacional de Saúde como incentivo à obtenção de resultados de impacto positivo sobre as condições de
saúde da população.
Indução da demanda, fem. Situação em que os prestadores de
saúde usam sua influência sobre os usuários para criar demanda
para seus produtos ou serviços. Nota: a indução faz o mercado
funcionar de forma não eficiente.
Inflação, fem. Processo de aumento contínuo no nível geral de preços de uma economia.
Instrumentos de controle e avaliação do SUS, masc. pl. Instrumentos que permitem a prática do controle social e que viabilizam a utilização transparente dos recursos públicos. Notas: i) O
conhecimento sobre o emprego dos recursos públicos deve ser
acessível à comunidade e aos formadores de opinião. ii) O plano
de saúde, a programação anual, o relatório de gestão e a pro33

gramação pactuada integrada são os principais instrumentos de
controle.
IntegraSUS, masc. ⇒ Incentivo de Integração ao Sistema Único de
Saúde.
Investigação de resultados em saúde, fem. Atividade multidisciplinar que, em condições de prática clínica habitual ou efetividade, utiliza métodos de investigações experimentais ou observacionais para medir os resultados das intervenções de saúde.
Investimento, masc. Aplicação de recursos financeiros com a finalidade de aumentar o ativo (aquisição de bens permanentes:
tomógrafo, equipamento cirúrgico, imóvel, etc.) e melhorar a
gestão de pessoal.

34

a
s
d
a
o
i

L

acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos potenciais de vida perdidos assimetria da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem
sificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos controle dos gastos sanitários acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade
da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital benefício capital humano classificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos
aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos potenciais de vida perdidos assimetria da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital ben
orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos controle dos gastos sanitários acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos pot
informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital benefício capital humano classificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos con

LDO, fem. ⇒ Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Lei antitruste, fem. Lei destinada a evitar que várias empresas se
associem e, assim, essas organizações passem a constituir uma
única entidade, acarretando o monopólio de produtos e/ou de
mercado.
Lei da oferta e da procura, fem. Princípio que determina o valor
de um bem ou serviço de saúde em função da relação entre sua
demanda e existência no mercado. Notas: i) Esse princípio se caracteriza pela busca dos investidores em produzir e ofertar aquilo que os indivíduos procuram no mercado. ii) Na saúde, a oferta
rege a demanda. Ninguém procura o que não conhece, mas procura aquilo que viu ofertado ou lhe foi recomendado.
Lei de Diretrizes Orçamentárias, fem. Sin. LDO. Lei que abrange
as metas e as prioridades da administração pública, incluindo
as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente.
Nota: a Lei orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
Ver Lei Orçamentária Anual.
Lei Orçamentária Anual, fem. Sin. LOA. Lei que define recursos,
para o próximo exercício financeiro, por meio da estimativa de
receitas e da fixação de despesas relativas aos três poderes. Nota:
a Lei inclui todos os órgãos da administração direta e indireta,
os fundos especiais, inclusive os fundos de saúde, as fundações
e as demais instituições mantidas pelo Poder Público. Ver Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
Licitação, fem. Procedimento administrativo de caráter preliminar,
mediante o qual a Administração, com base em critérios prévios,
seleciona, entre várias propostas, os preços de obras ou de servi35

ços que ofereçam vantagens e atendam aos interesses públicos.
Notas: i) A licitação é feita com o objetivo de celebrar contrato
com o responsável pela proposta mais vantajosa. ii) As modalidades de licitação estão escalonadas segundo o valor estimado
– concorrência, tomada de preços e carta convite – ou pelas características da modalidade – concurso, leilão e pregão.
Limite financeiro, masc. Montante máximo de recursos federais
que poderão ser gastos com o conjunto de serviços existentes em
cada território municipal e que é composto por duas parcelas separadas, quais sejam, os recursos destinados ao atendimento da
população própria e os recursos destinados ao atendimento da
população referenciada, de acordo com as negociações expressas
na Programação Pactuada Integrada. Ver Programação Pactuada
Integrada.
Listas negativa e positiva, fem. pl. Mecanismo regulador da demanda de bens, geralmente medicamentos, adotados por entidades públicas e privadas, cuja função é controlar indiretamente
o crescimento dos gastos ou reorientar a aplicação de recursos,
num curto prazo, no setor Sanitário.
LOA, fem. ⇒ Lei Orçamentária Anual.
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Mercado de serviços de saúde, masc. Encontro de ofertantes e demandantes para a transação de bens e serviços relacionados com
o setor Saúde.

Metanálises, fem. pl. Técnicas que aplicam protocolos e utilizam
métodos estatísticos para revisar e interpretar criticamente os resultados combinados de relevantes investigações primárias que
foram realizadas, a fim de obter sínteses quantitativas sobre os
efeitos das tecnologias sanitárias que nortearão decisões.
Métodos de apuração de custos, masc. pl. Ferramentas voltadas
para o dimensionamento dos custos de serviços ou de programas
de saúde oferecidos por instituição ou órgão específico. Nota: os
principais métodos de apuração de custos podem ser: a) custeio
por absorção; b) custeio direto ou variável; c) custeio por procedimento ou doença; e d) custeio ABC.
Modernização retrógrada, fem. Evolução para uma tecnologia que
venha a ser adotada, especialmente nos serviços de saúde, em
tempo tão defasado da sua disponibilidade que se confirme em
um “avanço atrasado”.
Monopólio, masc. Tipo de mercado que se caracteriza pela existência de apenas um vendedor ou um ofertante de um determinado bem ou serviço a um grande número de compradores e
que, por isso, pode impor quaisquer preços aos demandantes.
Ver Monopsônio; Oligopólio.
Monopsônio, masc. Tipo de mercado que se caracteriza pela existência de um único demandante ou comprador de um determinado bem ou serviço. Nota: o monopsônio é um caso contrário
ao monopólio. Ver Monopólio; Oligopsônio.
37

Mutualismo, masc. Sistema que se baseia na colaboração de grupo
de indivíduos para benefício individual de cada um de seus participantes. Nota: foi uma iniciativa dos sindicatos de trabalhadores de orientação anarquista, do início do século XX, no Brasil,
consistindo na contribuição de cada um para um fundo de cooperação mútua tendo em vista dificuldades diversas do trabalhador em prover, sustentar ou tratar a si e a seus familiares.
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Necessidade, fem. Carência, falta ou privação de algo estimado
como desejável, associadas à vontade de supri-la. Nota: as necessidades podem ser dos seguintes tipos: a) primárias ou básicas; b)
secundárias ou acidentais; e c) coletivas ou sociais.
Necessidade criada, fem. Carência criada para gerar mercadorias.
Notas: i) É uma lei fundamental do capitalismo. ii) Na saúde,
não bastasse as necessidades originárias do sofrimento humano,
criam-se novas necessidades conforme a facilidade, no interesse
de investidores econômicos, em obter retorno de suas aplicações
nesse setor. Ver Necessidade; Necessidade sentida.

Necessidade sentida, fem. Carência entendida pelo indivíduo como
desamparo na sua condição de saúde se não atendida a curto, médio ou longo prazo. Ver Necessidade; Necessidade criada.
Necessidades de atenção à saúde, fem. pl. Situações em que um
indivíduo padece, ou crê que padece, de uma carência de saúde,
percebida ou definida por um profissional de saúde, para a qual
existe um tratamento efetivo e aceitável. Ver Necessidade.
Noas, fem. ⇒ Norma Operacional de Assistência à Saúde.
Norma Operacional de Assistência à Saúde, fem. Sin. Noas. Norma cujo objetivo é facilitar a pactuação e viabilizar os procedimentos entre municípios, fortalecendo, assim, a implementação
do SUS.
Núcleo Nacional de Economia da Saúde, masc. Sin. Nunes. Setor
que realiza estudos econômicos na área de Saúde. Nota: constitui o Departamento de Economia da Saúde. Ver Departamento de
Economia da Saúde.
Nunes, masc. ⇒ Núcleo Nacional de Economia da Saúde.
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Obsolescência precoce, fem. Estratégia de marketing industrial
para colocar no mercado de bens e serviços novos produtos
substitutivos de produtos eficazes e em uso, de modo a auferir
ganhos exponenciais.
OCDE, fem. ⇒ Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico.
Oferta, fem. Quantidade de um bem ou de um serviço disponível
no mercado em que os ofertantes estão dispostos a vendê-los,
conforme preço de mercado, em um período de tempo determinado.
Oligopólio, masc. Sistema de mercado caracterizado pelo número
reduzido de produtores que oferecem e que controlam o preço e
a quantidade de oferta de um produto para um grande número
de demandantes. Ver Monopólio.
Oligopsônio, masc. Situação em que o número de compradores
de determinado bem é muito pequeno. Nota: esses compradores
podem determinar preços independentemente da vontade dos
produtores. Ver Monopsônio.
Orçamento da Seguridade Social, masc. Processo, definido na
Constituição Federal, por meio do qual os recursos para financiar a saúde, a previdência e a assistência social devem compor
orçamento da Seguridade Social. Nota: o dinheiro do orçamento
da Seguridade Social vem das seguintes fontes: a) da contribuição das empresas sobre os salários pagos, sobre as vendas, sobre
os lucros e sobre as receitas; e b) da contribuição dos trabalhadores, descontada em seus salários, e do resultado da venda das
loterias e da CPMF.
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Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, fem. Sin. OCDE. Agência internacional, criada pela Convenção de Paris, em dezembro de 1960, que organiza e fomenta a
colaboração econômica entre seus estados-membros.
Otimização, fem. Rendimento de determinados recursos em níveis
ótimos de aproveitamento dos fatores envolvidos na sua produção, distribuição e dispensação, sem comprometer o respectivo
processo.
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PAB fixo, masc. Piso que prevê a remuneração per capita das ações
estratégicas mínimas de atenção básica e que contempla, além
das ações previstas na Norma Operacional Básica (NOB), as seguintes responsabilidades e atividades: a) controle da tuberculose; b) eliminação da hanseníase; c) controle da hipertensão; d)
controle de diabetes melittus; e) ações de saúde bucal; e f) ações
de saúde da criança. Ver Piso da Atenção Básica; PAB variável.
PAB variável, masc. Piso da atenção básica que remunera, direta
e automaticamente, estados e municípios habilitados à execução
de ações previstas em programas e incentivos do Ministério da
Saúde, de acordo com regulamentação específica, e que contempla: a) ações básicas de vigilância sanitária; b) assistência farmacêutica básica; c) Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(Pacs); e d) Programa Saúde da Família (PSF). Ver Piso da Atenção
Básica; PAB fixo.
PAB, masc. ⇒ Piso da Atenção Básica.
PIB, masc. ⇒ Produto Interno Bruto.
Piso da Atenção Básica, masc. Sin. PAB. Valor per capita da esfera
federal que, somado a transferências estaduais e a recursos próprios dos municípios, deverá financiar a atenção básica, mediante
a garantia de um mínimo de ações e procedimentos contidos na
Portaria MS/GM n.º 182, de 18/12/97. Ver PAB fixo; PAB variável.
Plano Plurianual, masc. Sin. PPA. Plano que estabelece, em nível
regional, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração
pública para as despesas de capital e para as despesas relativas
aos programas de duração continuada. Nota: a iniciativa do PPA
é do Poder Executivo e a periodicidade desse plano é quadrienal.
PPA, masc. ⇒ Plano Plurianual.
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PPI, fem. ⇒ Programação Pactuada e Integrada.
Preço, masc. Valor monetário por meio do qual um bem ou um
serviço é comprado e vendido.
Preço constante, masc. Série temporal de valores monetários, a preços reais, que foi previamente deflacionada, isto é, corrigida de
forma a eliminar os efeitos da inflação. Ver Preço; Preço corrente.
Preço corrente, masc. Série temporal de valores monetários que
é apresentada em termos de valores realmente observados, sem
levar em conta os efeitos da inflação. Ver Preço; Preço constante.
Produto Interno Bruto, masc. Sin. PIB. Valor de magnitude macroeconômica que corresponde ao conjunto de todos os bens e de
todos os serviços produzidos pelas unidades residentes em um
país, independentemente da nacionalidade do produtor, durante
um período de tempo.
Programação Pactuada e Integrada, fem. Sin. PPI. Programação
feita conforme acordo entre os gestores dos três níveis de governo, com o objetivo de tornar eficiente os serviços e os resultados
obtidos. Nota: a PPI evita a duplicação de gastos por meio do
planejamento feito em conjunto e com a intermediação dos governos estaduais.
Programação plurianual financeira, fem. Medida de responsabilidade fiscal viabilizada pela Lei Complementar n.° 101/2000, que
institui o planejamento fiscal para um horizonte de três anos,
atualizado a cada ano, por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e cuja finalidade é permitir uma programação físico-financeira mais estável do setor Público Federal.
Protocolos clínicos, masc. pl. Conjunto de diretrizes, de estratégias, de critérios e de pautas, provenientes de uma revisão sistemática da evidência científica disponível e de uma avaliação profissional, apresentado de maneira estruturada e elaborado com
o objetivo de ajudar os profissionais de saúde e os pacientes em
suas decisões. Nota: nos protocolos clínicos são estabelecidos cla43

ramente os critérios de diagnóstico de cada doença, o tratamento
preconizado, com os medicamentos disponíveis nas respectivas
doses corretas, os mecanismos de controle, o acompanhamento e
a verificação de resultados e a racionalização da prescrição e do
fornecimento dos medicamentos.
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Qualidade de vida relacionada à saúde, fem. Condição em que
é possível identificar, de forma subjetiva e global, a satisfação
de um indivíduo em relação ao seu estado de saúde, com base
em critérios fundamentais estipulados no âmbito da saúde. Ver
Satisfação do usuário.
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Rateio, masc. Distribuição proporcional de custos indiretos da
produção de bens e serviços.
Receita, fem. Entrada de valores para o ativo, sob a forma de dinheiro ou direitos a receber.
Registro de medicamentos, masc. Inscrição que é destinada a conceder o direito de fabricação e de comercialização de determinado produto. Nota: o registro de medicamentos é um ato privativo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Registro Nacional de Preços, masc. Registro que permite aquisições simplificadas, por menores preços, por meio de licitações
feitas pelo Ministério da Saúde.
Remuneração por serviços produzidos, fem. Modalidade de transferência que é caracterizada pelo pagamento direto aos prestadores de serviços da rede cadastrada no SUS, nos estados e nos
municípios não habilitados em Gestão Plena de Sistema. Nota:
o pagamento é feito mediante apresentação de fatura calculada
com base na tabela de serviços do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e do Sistema de Informação Hospitalar (SIH).
Renúncia fiscal, fem. Incentivo ou subsídio em forma de desconto no imposto a pagar de parcela significativa, como estímulo
à adesão de empresas ou contribuintes pessoas físicas ao gasto
com planos e serviços de saúde.
Revisão sistemática, fem. Aplicação de métodos explícitos para
identificar, localizar, recuperar e analisar sistematicamente toda
a evidência disponível sobre um problema específico, a fim de
estabelecer bases científicas sobre o uso de determinadas tecnologias ou procedimentos de saúde, de minimizar os vieses de
uma investigação e de poder generalizar as conclusões.
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Risco moral, masc. Comportamento oportunista que resulta em
um excesso de demanda por serviços e por insumos de saúde
quando os usuários não arcam, de forma direta e imediata, com
os custos da assistência. Notas: i) Na teoria do seguro, o risco
moral refere-se à tendência dos assegurados diminuírem seus
esforços para evitar os acontecimentos objetos do seguro. ii) O
risco moral é também conhecido como abuso moral, ação oculta
ou perigo moral.
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Satisfação do usuário, fem. Condição que se percebe nos pacientes, no âmbito da saúde, consubstanciada em um contentamento
advindo da realização de suas expectativas em relação à atenção
sanitária recebida.
Seguro de saúde, masc. Documento de transferência das responsabilidades financeiras associadas a cuidados de saúde futuros em
troca de um pagamento fixo realizado a cada período de tempo.
Seleção adversa, fem. Tipo de comportamento oportunista adotado por agentes econômicos, geralmente empresas seguradoras
de planos de saúde, que se caracteriza pela recusa em assegurar
indivíduos com alto nível de risco, dado que as perdas esperadas
serão previsivelmente superiores à mensalidade que esses indivíduos deverão pagar.
Siafi, masc. ⇒ Sistema Integrado de Administração Financeira.
Siops, masc. ⇒ Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em
Saúde.
Sistema de custos, masc. Aplicativo que reúne e transforma dados
em informação gerencial.
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde,
masc. Sin. Siops. Sistema de coleta de dados das receitas e dos
gastos em ações e serviços públicos de saúde da União, estados
e municípios.
Sistema de registro de preços, masc. Conjunto de procedimentos
necessários ao registro formal de preços, relativos à prestação de
serviços, de aquisições e de locação de bens para contratações
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futuras, conforme Decreto n.º 3.931, de 19 de setembro de 2001,
da Presidência da República.
Sistema Integrado de Administração Financeira, masc. Sin. Siafi. Sistema integrado que constitui o principal instrumento de
administração orçamentária e financeira da União. Nota: nesse
sistema são registradas todas as transferências realizadas pelo
Fundo Nacional de Saúde.
Subsídio, masc. Ajuda econômica de caráter público que é dada a
uma pessoa jurídica para atingir determinados fins considerados
socialmente desejáveis.
Subvenção, fem. Gasto de transferência que é realizado pelo setor
público, cujos destinatários são principalmente as empresas públicas ou privadas com ou sem fins lucrativos.
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Tecnologias em saúde, fem. pl. Conjunto de equipamentos, de
medicamentos, de insumos e de procedimentos utilizados na
prestação de serviços de saúde, bem como das técnicas de infraestrutura desses serviços e de sua organização. Nota: as tecnologias em saúde podem ser classificadas nos seguintes tipos: a) de
proteção, de promoção da saúde e de prevenção da doença na
comunidade; b) de assistência e de apoio à saúde individual.
Teto Financeiro da Assistência do Estado, masc. Sin. TFAE. Montante que correspondente ao financiamento do conjunto das
ações assistenciais sob a responsabilidade da Secretaria Estadual
de Saúde (SES). Nota: o TFAE é transferido, de forma regular e
automática, do Fundo Nacional de Saúde, de acordo com as condições de gestão. Ver Teto Financeiro da Assistência do Município.
Teto Financeiro da Assistência do Município, masc. Sin. TFAM.
Montante que corresponde ao financiamento de conjunto das
ações assistenciais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Nota: o TFAM é transferido, de forma regular e automática, do Fundo Nacional ao Fundo Municipal de
Saúde, de acordo com as condições de gestão. Ver Teto Financeiro
da Assistência do Estado.
TFAE, masc. ⇒ Teto Financeiro da Assistência do Estado.
TFAM, masc. ⇒ Teto Financeiro da Assistência do Município.
Tipo de centros de custos, masc. Classificação dada, conforme
características, ao grupo de centros de custos que executam atividades similares (finais, intermediárias e administrativas). Ver
Centro de custos; Grupo de centro de custos.
Transferência, fem. Pagamento unilateral efetuado pelo setor público a fim de dar cumprimento a seus objetivos de “eqüidistribuição” de renda e cujos destinatários são as famílias que não
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alcançam um determinado nível mínimo de renda ou que carecem dela.
Transferência fundo a fundo, fem. Repasse de recursos diretamente do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e
municipais de saúde, conforme os seguintes critérios: a) as condições de gestão; e b) a qualificação e a certificação aos programas
e aos incentivos do Ministério da Saúde e aos respectivos tetos
financeiros. Nota: os recursos repassados financiam as ações e os
serviços de saúde da atenção básica e da assistência de média e
alta complexidade.
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Unidade de serviço, fem. Sin. US. Unidade de referência para cálculo de valores atribuídos aos procedimentos constantes nas especialidades médicas de diagnóstico e tratamento e em outros
componentes das tabelas oficiais e privadas de remuneração por
serviços prestados.
Unidade monetária, fem. Unidade de medida do dinheiro.
Universalidade, fem. Condição que abrange indiscriminadamente
a todos os indivíduos. Nota: a universalidade é o primeiro princípio do Sistema Único de Saúde, cuja adoção pela Constituição
Federal de 1988 foi resultado de lutas sociais desde o início do
século XX, superando a discriminação de clientela pelos serviços
de saúde, em contribuintes e não contribuintes ou previdenciários e indigentes.
US, fem. ⇒ Unidade de serviço.
Utilidade, fem. Conceito empregado para indicar a satisfação obtida pelo indivíduo em conseqüência do consumo de bens e serviços de saúde. Nota: esse conceito é utilizado para denominar
uma quantificação da qualidade de vida das pessoas, que pode
não estar baseada necessariamente nas preferências dos consumidores, podendo resultar de avaliações feitas por profissionais.
Utilitarismo, masc. Teoria que considera a realização de um maior
benefício para um maior número de indivíduos. Nota: essa teoria
tem como principais representantes os ingleses Jeremy Bentham
e John Stuart Mill.

52

V

oacessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos potenciais de vida perdidos assimetria da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem
osificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos controle dos gastos sanitários acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade
eda informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital benefício capital humano classificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos
eaos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos potenciais de vida perdidos assimetria da informação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital ben
oorçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos controle dos gastos sanitários acessibilidade aos serviços de saúde análise de custos em saúde ajustados pela qualidade anos pot
sinformação avaliação econômica em saúde banco de preços em saúde bem de capital benefício capital humano classificação orçamentária consumo de serviços de saúde contas em saúde contenção de custos con

Valor agregado, masc. Variação do valor de um bem devido, direta
ou indiretamente, a sua transformação por ação laboral humana.

Variação da prática médica, fem. Variação que resulta de atuações
diferenciadas na prática dos médicos diante de situações clínicas
idênticas, derivadas das incertezas que acompanham essas decisões, fundamentadas em teorias insuficientemente avaliadas ou
de escassa evidência científica disponível.
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